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Abstract 

Antal ord: 18 891 

 

The purpose of this study was to examine how some social workers in Sweden describe the 

social work with unaccompanied children. Emphasis was on the role of culture in social work 

with the unaccompanied children. I wanted to examine how the social workers describe their 

view on social work with unaccompanied. I also wanted to examine how the social workers 

describe their view at their own and the unaccompanied children’s cultural backgrounds 

influence on the social work with the unaccompanied. The study is based on qualitative 

interviews with four social workers. The empirical material was analysed based on the 

theories ethnocentrism and symbolic interactionism. The results of the study shows that both 

the social workers and the unaccompanied children’s cultural background effects social work. 

The social workers cultural background has a particular effect on the meetings with the 

unaccompanied children. The social workers capacity to fully understand the unaccompanied 

clients is limited for cultural factors. 
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1. Inledning  

 

Den femte juli år 2010 skrev Barnombudsmannen, Rädda Barnens generalsekreterare och 

Migrationsverkets generaldirektör ett öppet brev till Sveriges alla 290 kommunalråd. I brevet 

beskriver de mottagandet av ensamkommande asylsökande barn (Migrationsverket, 2010a). 

Bland annat nämns det i brevet att antalet platser i kommunerna inte räckt till och att behovet 

av platser fortfarande är stort. Vidare nämns det även i brevet att cirka 2800 ensamkommande 

barn förväntas söka asyl i Sverige detta år samtidigt som 450 barn i dagsläget väntar på att få 

komma till någon kommun (a.a.) 

     Situationen för de barn som redan bor i ankomstkommunerna beskrivs också i brevet. Det 

nämns bland annat att barnens rättigheter inte blir tillgodosedda, att de inte får det stöd som de 

behöver, att ankomstkommunerna är överfulla och att allt detta tillsammans leder till en svår 

situation för barnen. Dessa barn förväntas först anpassa sig till en ny miljö i 

ankomstkommunen och sedan påbörja ytterligare en anpassningsprocess i den kommun som 

tar emot barnet (a.a.).  

      

Det är processen i den kommun som tar emot barnet som varit i studiens fokus. Mötet mellan 

de ensamkommande asylsökande barnen, som för tillfället vanligtvis kommer från Somalia 

och Afghanistan (Migrationsverket, 2010b), och socialarbetarna som möter dem.  

Hur flyktingar har det i ett nytt samhälle och om de kan leva där är beroende av hur de blir 

bemötta av människorna i det nya samhället (t.ex. Allwood & Johnsson, 2009). Därför är 

mötet mellan socialarbetarna och de ensamkommande flyktingbarnen extra viktigt. Det 

faktum att socialarbetarna är individer deltagande i majoritetssamhället med dess språk och 

kultur (Magnusson, Ronaghi & Perneby, 2005) och att de ensamkommande flyktingbarnen 

inte behärskar det svenska språket och majoritetssamhällets kultur på samma sätt påverkar 

mötet (t.ex. al Baldawi, 2009;Kamali, 2002).  

     Jag har för avsikt att studera hur några socialarbetare uppfattar detta möte och vad de anser 

om deras eller flyktingbarnens kulturers inverkan på det sociala arbetet. Då forskning 

poängterat att kunskap och medvetenhet om flera faktorer har ansetts vara viktiga hörnstenar i 

arbetet (Ahmadi & Lönnback, 2005) vill jag även undersöka socialarbetarnas syn på särskild 

kunskap i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Förhoppningen är att studien kan 
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bidra till att öka medvetenheten om kulturers betydelse för det sociala arbetet med de 

ensamkommande barnen och även belysa socialarbetarnas roll i detta arbete. 

1.1 Begreppsdefinitioner  

 

Flykting  

I Sveriges utlänningslag (SFS 2005:716) definieras en flykting i första paragrafen som en 

utlänning som: 

 

- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon 

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp, och 

- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.   

 

Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen 

utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från 

enskilda. 

     Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och som 

 

- av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller hon 

tidigare haft sin vanliga vistelseort, och 

- inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit.  

 

Ensamkommande flyktingbarn 

Socialstyrelsen definierar ensamkommande flyktingbarn som ”barn eller ungdomar som inte fyllt 

18 år som kommer till ett nytt land utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare” 

(Socialstyrelsen, 2010). I min studie kommer begreppet att användas synonymt med begrepp som 

bland annat ensamkommande asylsökande barn samt ensamkommande barn/ungdomar. 

 

Kultur 

Det finns många definitioner av begreppet dock kommer jag i studien att främst utgå från 

Seija Wellros (1993) beskrivning. Nedanstående kulturdefinition är vald utifrån att fokus i 
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studien ligger på kulturens roll i det sociala arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Då 

det endast är socialarbetare som intervjuats är det speciellt olika grupptillhörigheter och 

dersas betydelse för arbetet som här är särskilt intressant, socialarbetarens och det 

ensamkommande barnets kulturella grupptillhörigheters betydelse. Seija Wellros 

kulturdefinition hör ihop med studiens fokus då det inbegriper olika kategorier av grupper 

såsom yrkesgrupper, åldersgrupper samt olika former av livsformer i kulturbegreppet. Dessa 

kategorier hör ihop med socialarbetarnas och flyktingbarnens kulturella tillhörigheter. Wellros 

har bland annat skrivit att:  

 

”Man kan med detta ord t ex syfta på en särskild ”livsform”, ett sätt att leva. Det gör man bl a 

när man talar om … svensk kultur… Kultur kan även definieras som kollektivt medvetande, 

dvs de idéer, kunskaper, värderingar och erfarenheter som vi både medvetet och omedvetet 

delar med andra människor… Enligt denna definition blir kultur nästan synonymt med 

grupptillhörighet… Det innebär i praktiken att människor i viss ålder kan bilda en ”kultur”… 

och olika yrkesgrupper med sina specifika kunskaper blir representanter för sina ”olika 

kulturer” (Wellros, 1993, s.61-62).  

 

Tvärkulturellt socialt arbete 

Det är Ahmadi och Lönnbacks (2005) definition av begreppet tvärkulturellt socialt arbete som 

genomgående kommer att användas i denna studie. De beskriver begreppet som mötet mellan 

flera kulturer i socialt arbete med människor med flykting- och invandrarbakgrund. Vidare 

nämner författarna även att det kan handla om: socialarbetarens kultur, svensk 

myndighetskultur, klientens kultur och klientens situation i det nya landet som möts. Det är 

just dessa kulturmöten som är särskilt intressanta i denna studie och därför är Ahmadi och 

Lönnbacks definition särskilt betydelsefull. Denna definition innefattar viktiga delar av 

studiens forskningsområde och beskrivs mer ingående här jämfört med Wellros (1993) 

kulturdefinition som nämnts tidigare och berörde kulturbegreppet allmänt.  

 

Ahmadi och Lönnback (2005) har även belyst det faktum att: 

” Det finns många beteckningar på socialt arbete med flyktingar och invandrare, både i 

Sverige och internationellt: tvärkulturellt socialt arbete, socialt arbete med etniska minoriteter, 

etniskt sensitivt socialt arbete, mångkulturellt socialt arbete m.m. Det finns skillnader mellan 
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de olika beteckningarna, bland annat beroende på i vilken tid och i vilket samhälle de har 

uppkommit” (Ahmadi och Lönnback 2005, s. 17).  

 

Dessa olika beteckningar på socialt arbete med flyktingar kommer att användas synonymt 

med begreppet tvärkulturellt socialt arbete i denna studie.  Detta för att särskilt framhäva att 

det är kulturens roll som jag eftersträvar att forska om. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några socialarbetare som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn beskriver det sociala arbetet med denna grupp. Fokus kommer 

att ligga på kulturens roll i det sociala arbetet med de ensamkommande barnen.  

 

1.3 Frågeställningar  

 

- Hur beskriver socialarbetarna innehållet i socialt arbete med ensamkommande 

flyktingbarn? 

- Hur reflekterar socialarbetarna kring sin egna kulturella bakgrunds inflytande på det 

sociala arbetet med barnen?  

- Hur reflekterar socialarbetarna kring de ensamkommande barnens kulturella 

bakgrunds inflytande i det sociala arbetet? 

 

1.4 Avgränsningar  

 

Det finns mycket forskning om kultur, socialt arbete och migration och jag insåg efter ett tag 

att jag måste begränsa mig. Att till exempel gå igenom socialarbetares, majoritetssamhällets 

och de ensamkommande barnens kulturer mer ingående skulle vara svårt då det finns stora 

variationer inom grupperna. När det gäller kulturens påverkan har jag istället valt att studera 

kulturens betydelse för individer med förhoppningen att detta omfattar alla parters påverkan 

av kulturer allmänt. 
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     När det gäller de ensamkommande flyktingbarnen har det skrivits en del om flyktingbarns 

psykiska hälsa, barnens fysiska hälsa samt barnens skolsituation. Studier som främst fokuserat 

på dessa nämnda områden kommer inte tas med i detta arbete.  

     Utomeuropeisk forskning har inte tagits med då många av länderna utanför Europa har 

sociala och politiska strukturer som skiljer sig avsevärt från de i Sverige. Skillnaderna 

avspeglas i forskning som bedrivits i dessa länder och som specifikt handlar om migration och 

flyktingar. 

2. Tidigare forskning 
 

Det område som jag valt att studera är en del av flera större områden såsom kultur, socialt 

arbete och migration bland annat och för att kunna ha med flera områden och deras betydelser 

för det tvärkulturella sociala arbetet med ensamkommande flyktingbarn har jag valt att 

presentera den tidigare forskningen i fyra teman: kulturens betydelse, tvärkulturellt socialt 

arbete och främjande samt hindrande faktorer, socialt arbete med flyktingar och 

ensamkommande flyktingbarn samt särskild kunskap.  

    Förutom nationell forskning har även forskning från Finland, Norge och Storbritannien 

varit av betydelse och därför tagits med i den tidigare forskningen. Utomeuropeisk forskning 

har, som nämnts under avsnittet ”Avgränsningar”, inte tagits med.  

     Avsnittet inleds med ett bakgrundsavsnitt om ensamkommande barnen och 

myndigheternas ansvar. 

2.1 Bakgrund 

Ensamkommande flyktingbarnen 

De ensamkommande barnen som kommer till Sverige är oftast pojkar som tvingats lämna 

länder med militära konflikter skriver Elmeroth och Häge (2009). Flyktingbarnen kommer 

oftast från Irak, Somalia och Afghanistan och de skickas oftast iväg av sina familjer (a.a.).  

 

Al-Baldawi (2003) har skrivit om migrationsprocessen som även de ensamkommande 

flyktingbarnen upplevt. Minnena från denna process följer människan hela livet. Att lämna 

sina vänner, familjen samt sitt hemland påverkar både det fysiska och psykiska måendet 

menar Al-Baldawi (2003). Vid flykten från hemlandet reagerar barn kraftigt enligt Al-

Baldawi och detta förklarar han med att beslutet att fly ofta fattas av föräldrarna och att 
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barnen inte kan påverka situationen. Att som barn förlora sina skolkamrater, lärare, 

familjemedlemmar och andra människor som utgör en trygghet påverkar på djupet. Barn 

påverkas mer än vuxna då beslutet att fly ofta inte fattas av dem och då föräldrarna många 

gånger inte ger någon djupare förklaring till flykten (a.a.). Många barn som kommer till 

västerländska samhällen kommer även med förhoppningen om att få en utbildning eller ett 

välbetalt jobb så att de kan bidra till deras samt deras familjs framtid (Engebrigtsen, 2003). 

     Andra viktiga bakgrundsfaktorer som Ascher (2009) tagit upp är barnets 

uppväxtförhållanden, bakgrunden till flykten samt själva flykten. Då familjer splittras vid 

flyktsituationer är ensamkommande barn särskilt utsatta (Allwood & Johnsson, 2009; Ascher, 

2009). De ensamkommande barnen har både sig själva och, för barnen, betydelsefulla 

personer i hemlandet att oroa sig för poängterar Ascher (2009).  

Myndigheternas ansvar 

Ansvaret över de ensamkommande barnen är fördelat och bland dem som har ett ansvar finns: 

Migrationsverket, mottagningskommunerna och socialstyrelsen bland annat. Migrationsverket 

ansvarar bland annat för att ta emot och pröva ansökningar om asyl, anvisa barnet till en 

mottagningskommun och arbeta med återvändandet för de barn som inte beviljas 

uppehållstillstånd (Migrationsverket 2010c). Mottagningskommunerna ansvarar för att: 

 

 Utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta 

innebär också att utreda om en familj, t.ex. en anhörig, är lämplig och har förutsättningar att ta 

emot barnet. 

 Utse god man. Ansökan till överförmyndaren får göras av Migrationsverket och 

socialnämnden. 

 Se till att barnet får skolundervisning. 

 Efter ett beviljat uppehållstillstånd ansvara för fortsatta insatser under barnets uppväxt samt 

för barnets integration. Ansvaret innebär även att efterforska var barnets familjemedlemmar 

finns. 

(Migrationsverkets hemsida 2010c) 

 

Eftersom ensamkommande barn inte har legala vårdnadshavare i Sverige behöver de någon 

som kan bevaka deras rättigheter. I Föräldrabalken 11:1 fastläggs att en god man ska 

förordnas ensamkommande barn då deras föräldrar inte kan utöva förmyndarskapet. I lagen 

om god man för ensamkommande barn (2005:429) framgår det att godemän skall ansvara för 

barnets personliga förhållanden samt sköta barnets angelägenheter. Socialstyrelsen ansvarar 

för tillsynen av mottagandet av de ensamkommande barnen i kommunerna (Migrationsverket 

2010c).  
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2.2 Kulturens betydelse  

 

Den grundläggande ”kulturella kunskapen” om hur världen, samhället och människor är får vi 

människor genom vår uppfostran och uppväxtmiljö (t.ex. Angel & Hjern, 2004; Wellros, 

1993). I den bemärkelse Wellros (1993)  beskrivit kulturbegreppet är kulturen osynlig för de 

som ingår i den och reglerna som styr individers vanor och rutiner är oskrivna och blir därför 

osynliga enligt författaren. Det är då någon bryter mot reglerna som de blir synliga eftersom 

individer inom gruppen är medvetna om vad som är tillåtet och inte (a.a.). Dessa regler 

innehåller även föreställningar om vad som är rätt och fel eller bra och dåligt, eller vad som 

passar för olika grupper av människor (a.a.). En annan sida av kulturbegreppet som Wellros 

(1993) också beskriver är att det innehåller kunskap som människor använder för att 

kategorisera och förklara sina handlingar samt för att tolka andras handlingar (a.a.). I den 

tidigare forskningen har det återkommande poängterats att det är viktigt att vara medveten om 

att vi människor bedömer verkligheten utifrån vissa regler och dömer och fördömer det som 

är annorlunda eller enligt oss inte är ”normalt” (t.ex. Ahmadi & Lönnback, 2005; Rozenberg, 

2009;Wellros, 1993).  

     I Ahmadi och Lönnbacks (2005) studie har det poängterats att medvetenheten om att 

socialarbetarens och klientens ”… attityder, normer och värderingar är betingade av en eller 

flera kulturer …” (s. 17) är en förutsättning för ett bra tvärkulturellt socialt arbete. Författarna 

har även poängterat att det är viktigt att vara medveten om att kulturerna i sin tur har 

påverkats av historiska, ekonomiska och sociala faktorer bland annat (a.a.). Förutom Ahmadi 

och Lönnback (2005) har tidigare forskning återkommande betonat vikten av att inte enbart 

förklara individers beteende utifrån deras kulturella eller etniska bakgrund (Ahmadi & 

Söderholm Carpelan, 2003; Allwood, 2000; Allwood & Johnsson, 2009; Ascher, 2009; 

Rozenberg, 2009; Sjögren, 2003). I en studie som Socialstyrelsen presenterat framkommer det 

bland annat att det inom samma etniska grupp kan finnas en mängd skillnader bland 

individerna beroende på faktorer som kön, ålder och utbildningsbakgrund (SoS 2000:3). 

Skillnader finns det även bland asylsökande och Ascher (2009) har förutom skillnader såsom 

kön, ålder och utbildningsbakgrund även betonat att asylsökandes religion, klass och 

arbetserfarenheter kan variera (a.a.). Likheter som Ascher har nämnt om asylsökande är att 

alla har lämnat sociala nätverk där de i ganska stor utsträckning kunnat språket, traditionerna 

och sociala koderna. De flesta asylsökande har även gemensamt att de flytt från krig och 
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konflikter samt att de varit med om ”resettlement” som Ascher förklarar som ”… 

”omplantering i en ny miljö” (Ascher, 2009, s.31). 

 

2.3 Främjande samt hindrande faktorer inom tvärkulturellt socialt 
arbete  

 

I Ahmadi och Lönnbacks rapport skriven för Forsknings- och utvecklingsenheten (2005) 

skrivs det om flera kulturer som möts i tvärkulturellt socialt arbete med flyktingar. De kulturer 

som möts är socialarbetarens kultur, svensk myndighetskultur, klientens kultur och klientens 

nya situation i Sverige bland annat (a.a.). I en vetenskaplig artikel som handlar om socialt 

arbete med invandrare i Finland och Kanada skriver Valtonen (2001) om skillnader i hur 

professionella benämner arbetet med invandrare och flyktingar. Socialt arbete rörande detta 

område har namngivits som ”… ’multicultural’… ’cross-cultural’… ’antiracist’ or ’anti-

discriminatory’ social work” (Valtonen, 2007, s. 247) beroende på om arbetet ses som en 

kulturell fråga eller om det ses som en fråga om rättvisa (a.a.) 

 

Socialarbetare har en dubbel maktposition gentemot invandrade klienter (Magnusson, 

Ronaghi & Perneby, 2005). Som myndighetsperson och en individ deltagande i 

majoritetssamhället med dess språk och kultur innehar socialarbetaren denna dubbla 

maktposition (a.a.). Mötet mellan socialtjänstens verksamheter och flyktingar samt ungdomar 

med utländsk bakgrund påverkas av dessa kulturella skillnader (Ahmadi & Söderholm 

Carpelan, 2003; al Baldawi, 2009; Rozenberg, 2009;Kamali, 2002) då invandrare inte 

behärskar det svenska språket och majoritetssamhällets kultur på samma sätt som 

socialarbetare (Magnusson et al., 2005). Dessa kulturella skillnader kan utgöra hinder för 

mötet mellan flyktingar och socialarbetare då de kan försvåra kommunikationen och även 

försvåra tolkningen av den ickeverbala kommunikationen. Kommunikationssvårigheterna 

utgör de vanligaste orsakerna till missförstånd samt konflikter mellan flyktingar och 

professionella enligt den tidigare forskningen (t.ex. Rozenberg, 2009). Andra faktorer som 

kan försvåra mötet mellan flyktingar och professionella är fördomar, en alltför etnocentrerad 

syn det vill säga att individer ser sin egen kultur som central och bedömer andra kulturer 

utifrån sin egen kultur (Nationalencyklopedin [NE], 2010) och att individer ser människor 

som ”stereotypa representanter för sin grupp” (Rozenberg, 2009, s. 97). 
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Kamali (2002) har skrivit om att socialt arbete som har sin grund i ”majoritetssamhällets 

strukturella egenskaper och dess myndighetskultur” (s. 45) riskerar att försvåras vid möten 

med en del invandrade klienter. Denna situation råder i Sverige och många liknande 

västerländska samhällen där det de senaste årtiondena skett en invandring (a.a.). Det krävs ett 

större ansvar både från socialarbetarkåren och från de nya klienterna för att det sociala arbetet 

med invandrade människor ska fungera (Ahmadi & Söderholm Carpelan, 2003; Allwood, 

2000;Allwood & Johnsson, 2009; Kamali, 2002; Valtonen, 2001). Både den som flyttar till ett 

nytt samhälle bör anpassa sig och samhället i sin tur bör vara förberedd inför förändringar 

(t.ex. Allwood & Johnsson, 2009). Sociala myndigheter som har en viktig samhällsuppgift bör 

bland annat anpassa sig till förändrade omständigheter såsom nya egenskaper i klientgruppen 

(a.a.). Ahmadi och Söderholm Carpelan (2003) har poängterat att det är viktigt med öppenhet 

och flexibilitet i förhållande till andra tankesätt och livsstilar för individer som arbetar inom 

socialt arbete. Detta ökar förmågan ”… till empatisk kontakt med de människor vi arbetar 

med” (s. 15).  

2.4 Socialt arbete med flyktingar och ensamkommande flyktingbarn 

 

Hur flyktingar har det i ett nytt samhälle och om de kan leva där är beroende av hur de blir 

bemötta av människorna i det nya samhället (Allwood & Johnsson, 2009; Ascher, 2009; al-

Baldawi, 2009). Utifrån långtidsuppföljningar av flyktingbarn från bland annat andra 

världskrigets koncentrationsläger och flyktingbarn hos familjer i Danmark och Sverige drar 

Ascher (2009) slutsatsen att ”… medan traumatiserande händelser i flyktlandet har stor 

betydelse för psykisk hälsa på kort sikt har livssituationen och senare händelser i det nya 

landet stor betydelse för psykiska hälsan och välbefinnandet på längre sikt.” (s. 49). Utifrån 

forskning som Ascher presenterat och sina egna erfarenheter som bland annat ordförande för 

Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn har Ascher formulerat råd som 

kan vara användbara för dem som arbetar med asylsökande barn och vuxna. Aschers sju råd 

har rubriker med formuleringar som hör till och dessa är: respekt, här och nu, 

helhetsperspektiv och samverkan, empowerment, reflexion och genomtänkt kommunikation, 

tillit och mänskliga rättigheter samt yrkesetik (Ascher, 2009). Under rubriken ”respekt” 

skriver Ascher om att den asylsökandes kunskap om sitt liv och sin situation ska bemötas med 

respekt. Professionella innehar yrkeskunskap och flyktingen bör ses som en individ som den 

professionella kan utbyta kunskap med inom bådas ”kompetensområden” (Ascher 2009, s.50). 
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Rubriken ”här och nu” syftar på att arbetets utgångspunkt bör vara dagssituationen. Ascher 

förtydligar att flyktingens tidigare eller framtida situation inte skall bortses dock att 

stabilisering av dagssituationen bör prioriteras. ”Helhetsperspektiv och samverkan” handlar 

om att samverkan mellan flera parter såsom till exempel Migrationsverket, skolan, 

barnpsykiatrin och socialtjänsten gagnar flyktingen. Ascher (2009) har även betonat att 

flyktingbarns och vuxnas svårigheter kan sträcka sig över flera områden och att 

yrkesverksamma till exempel bör tänka på olika juridiska, sociala och pedagogiska fält i 

arbetet. Att engagera asylsökande barn och vuxna genom att dessa får inflytande och 

möjligheten att delta som medaktörer skriver Ascher om under rubriken ”empowerment”.  

”Reflexion och genomtänkt kommunikation” syftar på att professionella bör arbeta med att 

utveckla kommunikationsförmågan och att de samtidigt bör vara lyhörda för kulturer. Ascher 

(2009) har här betonat vikten av tydlighet mot asylsökande barn och vuxna. Tydlighet för vad 

man som yrkesverksam kan göra och inte har möjlighet att göra samt tydlighet vad gäller 

målet med insatser. Att vara uppmärksam på samtalet, kroppsspråket och känslouttryck 

gagnar också möten med flyktingar (Ascher, 2009). Om lyhördhet för kulturer har Ascher 

skrivit: 

Lyhördhet för kulturer innebär att man varken bortser från flyktingens kultur eller överdriver 

betydelsen av den, utan möter hans/hennes egen kulturkänsla och inser att den kan vara 

flytande, föränderlig och utsatt för inflytande från olika håll. Det handlar återigen om att 

undvika ett generaliserat tänkande och möta individen. Om man känner sig osäker kan man 

gärna säga det till den asylsökande och fråga om hur han/hon ser på saken.(Ascher, 2009, 

s.52) 

Aschers näst sista rubrik ”tillit” handlar om att professionella bör bygga tillit till 

flyktingbarn och vuxna. Att bygga tillit till flyktingar är extra viktigt då många 

asylsökande varit med om ”man - made catastrophies” som Ascher förklarar som 

katastrofer orsakade av andra människors agerande (Ascher, 2009). Att till exempel 

grannar eller bekanta som man haft tillit till kunnat svika en genom att exempelvis delta i 

övergrepp skadar förmågan att känna tillit till människor. Därför är detta viktigt för 

professionella att tänka på i arbetet med flyktingar menar Ascher. Sista rubriken som 

Ascher tar upp är ”mänskliga rättigheter” och här poängteras vikten av att stödja sig på 

mänskliga rättigheter samt yrkesetik i det sociala arbetet med flyktingar (a.a.).  
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Kohli (2005) har skrivit en vetenskaplig artikel som baserats på en mindre studie med 

socialarbetare i Storbritannien som arbetar med ensamkommande flyktingbarn.  Studien 

belyste vissa viktiga punkter för det praktiska arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen. Kohli har inte skrivit strikta rekommendationer utan faktorer som 

socialarbetare ansåg som viktiga i ett effektivt socialt arbete. I studien framkom det att tillit 

värderades av både socialarbetare och deras klienter, vilket resulterade i att socialarbetare blev 

uppmärksamma på skillnaden mellan utfrågning och inkräktande för att på så sätt stärka 

tilliten. Många av socialarbetarna som deltog i studien uppgav även att det var viktigt att 

skapa ordning, lugn och ett vardagligt rytm i flyktingbarnets liv för att denne skulle kunna 

stadga sig i det nya landet. Skapandet av ordning och ett vardagligt rytm kunde ske genom att 

tillhandahålla god service, ett bra användande av informella och formella omsorgsnätverk 

eller genom en fördjupad förståelse som socialarbetarna utvecklade av att arbeta med de 

särskilda behov och kunskaper som ensamkommande barn hade. För de socialarbetare som 

var villiga att gå ifrån det praktiska arbetet med flyktingbarnets dagssituation och istället prata 

om det förflutna och framtiden, var det risker för barnet och socialarbetaren. Det kunde leda 

till att all flyktingbarnets sorg vällde fram och vid dessa situationer kunde socialarbetarna ofta 

inte göra annat än att ta emot all sorg (Kohli, 2005). 

     Trots att socialarbetarna som deltog i studien även hade erfarenheter av misstro till kulturer 

och att de hade vissa svårigheter i att förstå de ensamkommande flyktingbarnen fullt ut så var 

det primära ändå att skapa ett sammanhang. Genom att sträva efter att skapa detta 

sammanhang visade socialarbetarna att de hade kapacitet att vara praktiskt hjälpsamma, 

terapeutiska och samarbetsvilliga. I bredare termer uppvisade studiens resultat att tillit i det 

praktiska arbetet, viljan från båda parter att skapa en stabil livssituation hos individer med 

svåra livsöden samt att försöka se likheter hos främlingar tjänar det sociala arbetet med 

ensamkommande barn över tid (Kohli, 2009).   

2.5 Särskild kunskap  

 

I den tidigare forskningen har det skrivits om särskild kunskap eller så kallad kompetens i 

socialt arbete med ungdomar och familjer med en annan kulturell bakgrund än den svenska 

(Ahmadi & Carpelan, 2003; Ahmadi & Lönnback 2005; Gustafsson & Lindkvist, 2006; 

Kamali, 2002; Malmström, 2006; Rozenberg, 2009). Fokus har legat på individers kulturella 

bakgrund, migrationsprocessen samt flyktingskapet och dess följder för individen. 
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I det sociala arbetet med barn och ungdomar med en annan kulturell bakgrund än den svenska 

har det poängterats att kulturell ödmjukhet är viktigare än kulturell kompetens (t.ex. 

Gustafsson & Lindkvist, 2006). Med kulturell ödmjukhet syftar Gustafsson och Lindkvist 

(2006) på insikten att professionella aldrig helt kan förstå hur barn eller vuxna från andra 

kulturer tänker och känner, men att ödmjukt samtalande med flyktingfamiljerna kan leda till 

en ömsesidig förståelse. Även Engebrigtsen (2003) har skrivit om en sorts kulturell ödmjukhet 

i en vetenskaplig artikel om norska migrationsmyndigheter och deras arbete med 

ensamkommande flyktingbarn. I artikeln poängterar Engebrigtsen att ensamkommande 

flyktingbarn först och främst är barn som likt andra barn har ett omsorgsbehov och behöver 

vuxnas skydd men att barnets liv och erfarenheter kan skilja sig från professionellas 

erfarenheter och att detta begränsar de professionellas förståelse (a.a.). Ahmadi och Lönnback 

(2005) har också skrivit om en sorts kulturell ödmjukhet, som de benämner kulturkompetens, 

och som de menar ökar möjligheterna till ett bra socialt arbete. Kulturkompetens innebär här 

inte att socialarbetaren kan allt om alla kulturer eller att socialarbetaren tvunget kommer från 

samma kultur som klienten. Det innebär att vara uppmärksam på kulturens och religionens 

betydelse för klienter och uppmärksam på det faktum att man kan ha olika syn på problemen 

och lösningarna (a.a.). Utifrån detta bör man som socialarbetare ha flexibla arbetssätt betonar 

Ahmadi och Lönnback (2005).  

 

Kunskap samt förståelse om hur migrationsprocessen och flyktingskapet kan påverka barn 

och deras livssituation i övrigt är viktigt (t.ex. Ahmadi & Carpelan, 2003; Malmström, 2006). 

Det behövs även särskild kompetens för att förstå mekanismerna bakom flyktingskapet och de 

följder detta kan få för barn (Malmström, 2006). Det kan ha stor betydelse för barnets 

självbild att möta någon som vill lyssna till både barnets flyktinghistoria och övriga liv (a.a.).   

 

 I Kamalis (2002) studie om kulturkompetens i socialt arbete ligger fokus på socialarbetares 

och klienters etniska bakgrund. I studien benämner Kamali socialarbetare med utomeuropeisk 

invandrarbakgrund med förkortningen IS och socialarbetare med svensk bakgrund benämns 

med förkortningen SS. Syftet med Kamalis (2002) studie är att undersöka upplevda för- och 

nackdelar med ”etnisk likhet”, dels mellan socialarbetare med invandrarbakgrund och 

invandrarklienter och dels inom socialarbetarnas arbetsgrupp. Studien har uppvisat 

föreställningar om skillnader mellan invandrade och svenska socialarbetare. IS ansågs till 

exempel döma invandrarklienter hårdare än SS och IS ansågs även lägga större individuellt 
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ansvar på invandrarklienterna än SS. Kamali skriver bland annat i sin resultatredovisning att 

det är den hjälp som klienterna får och deras värdering av socialarbetarens insatser som styr 

om klienten sedan önskar IS eller SS. Valet av socialarbetare styrs alltså inte av 

socialarbetarens bakgrund enligt Kamali. Studien visar även att IS och SS kan uppleva 

svårigheter mellan grupperna men att de ändå tycker att det är positivt med mångfald i 

personalgrupperna (Kamali, 2002). 

 

2.6 Slutsatser  

 

Den tidigare forskningen påpekar i stort sett liknande förhållanden och beskriver det sociala 

arbetet med ensamkommande flyktingar på liknande sätt. Dock har det varit svårt att hitta 

forskning som enbart handlar om tvärkulturellt socialt arbete med ensamkommande 

flyktingbarn. I och med att den tidigare forskningen återkommande nämnt att detta är en extra 

utsatt grupp bland flyktingar så tänker jag att det kunde ha forskats mer kring deras specifika 

situation kopplat till kultur. Jag har inte hittat någon forskning som enbart handlar om 

tvärkulturellt socialt arbete med ensamkommande flyktingbarn. Kulturens roll för det sociala 

arbetet med ensamkommande barn bör belysas bättre.  

 

De slutsatser jag drar av den tidigare forskningen är även att det finns en fara i att överbetona 

kulturens och etnicitetens betydelse i socialt arbete. Tidigare forskning har gång på gång 

betonat detta. Även det faktum att kommunikationssvårigheter återkommande nämnts som 

hindrande faktorer i tvärkulturellt socialt arbete är intressant. Det är uppenbart att detta kan 

medföra svårigheter i arbetet med flyktingar dock undrar jag varför en stor del av den tidigare 

forskningen rörande ämnet inte utvecklat det de avser med kulturella svårigheter i socialt 

arbete. Kanske är det ett problematiskt ämne att skriva om alltför detaljerat då det eventuellt 

finns en rädsla för att generalisera? Slutligen har jag fått hjälp av den tidigare forskningen 

gällande begreppsvalet. Jag har blivit övertygad om att begreppet tvärkulturellt socialt arbete 

kommer att öka studiens fokus på kulturens roll. Såsom Valtonen (2001) beskrivit är ”cross-

cultural” (s. 247) en benämning på arbetet med invandrare och flyktingar som tyder på att 

arbetet ses som en kulturell fråga. Då det är kulturens roll jag främst avser att undersöka 

kommer jag att använda mig av detta begrepp.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt kommer först symbolisk interaktionism och sedan etnocentrism att presenteras.  

3.1 Symbolisk interaktionism 

Trost och Levin (2004) beskriver symbolisk interaktionism som ett synsätt eller perspektiv för 

att analysera den sociala verkligheten. Fokus ligger särskilt på specifika mönster som präglar 

relationerna mellan människor (Månsson, 2008). Via språkliga symboler och tolkningar av 

andra människors handlingar sker interaktion enligt detta perspektiv. En central del av 

interaktionen anses vara människors medvetenhet om och förmåga att tolka andra individers 

handlingar (a.a.) 

     Kultur betraktas inom symbolisk interaktionism som något som skapas och omformas via 

social interaktion och i kulturbegreppet inryms bland annat vanor, värderingar och normer 

(Trost & Levin, 2004). 

     De viktigaste hörnstenarna inom symbolisk interaktionism är enligt Trost och Levin (2004) 

definitionen av situationen, att all interaktion är social, att vi människor interagerar via 

symboler, att människan är aktiv och att vi handlar, beter oss och befinner oss i nuet (a.a.).  

     

Definition av situationen. Definition av situationen handlar om människor och deras sätt att 

definiera situationer. Om en person definierar en situation som verklig blir den även verklig i 

sina konsekvenser. Individers sätt att definiera situationer blir alltså verkligt för dem samtidigt 

som det styr deras beteenden. Ett annat namn för definitionen av situationen är Thomas 

teorem. Definitionen av situationen anses inom detta perspektiv vara individens centrala 

utgångspunkt i alla situationer, individer anses ständigt bilda sig en uppfattning och definition 

av situationer de befinner sig i (Trost & Levin, 2004).  

 

Social interaktion. Vi människor interagerar inte bara då vi talar med varandra utan även 

kroppsspråket är viktigt för interaktionen. Förutom kroppsspråket är vår förmåga att tänka 

samt våra känslor en form av social interaktion. Vi människor kommunicerar med oss själva 

via både våra känslor och tankar och därför ses dessa som social interaktion (Trost & Levin, 

2004). Sociala interaktionen kan påverkas mycket vid mötet med invandrade människor som 

har bristande språkkunskaper och därför har svårt att uttrycka sig på svenska (a.a.). 

 

Symboler. De vanligaste symbolerna är de ord vi använder oss utav och det språk vi lärt oss 

under vår uppväxt. Orden vi använder då vi talar har en mening och därmed utgör de 
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symboler. Ordens betydelse måste dock vara detsamma för människorna i vår omgivning för 

att de ska räknas som symboler. Om det inte finns någon definition av situationen ses orden 

inte som symboler inom detta perspektiv (Trost & Levin, 2004).   

 

Nuet. Inom symbolisk interaktionism ligger fokus på nuet och vi människor anses vara aktiva 

då vi bland annat definierar situationen i nuet och interagerar med symboler i nuet. Människor 

anses även vara framåtblickande och i ständig förändring. Det förflutna samt erfarenheter som 

vi människor har sedan tidigare är integrerat i oss enligt detta perspektiv. Individers beteenden 

ses som en produkt av allt det de varit med om under sina liv, både på det sociala och på det 

individuella planet. Allt det som människor varit med om och de erfarenheter de samlat på sig 

under sina liv kan de använda för att förstå situationen i nuet (Trost & Levin, 2004).  

 

Grupptillhörighet och förväntningar. Inom symbolisk interaktionism anses vi människor leva 

tillsammans i grupper och inom dessa grupper ser vi oss själva och de övriga i gruppen som 

en enhet. Varje individ ses även som en separat enhet dock ses en grupptillhörighet som ett 

måste för individen. Med grupptillhörigheten får individer förväntningar riktade mot sig från 

gruppen och de övriga individerna inom gruppen. Förväntningarna är normer och regler som 

handlar om hur individen bör och ej bör agera i situationer. Lagar är exempel på nedskrivna 

regler och normer som individer förväntas följa. Det finns även oskrivna regler som 

gruppmedlemmar sinsemellan känner till och förväntas följa. Genom att ingå i en grupp och 

känna samhörighet till gruppen lär vi människor oss vilka förväntningar som riktas till 

positioner inom gruppen, kort sagt lär vi människor oss hur vi förväntas agera (Trost & Levin, 

2004).  

3.2 Etnocentrism och grupptillhörighet 

Samtidigt som vi inkluderas i en grupp och tillsammans med en del människor deltar i 

gruppens gemenskap så exkluderas andra (Trost & Levin, 2004). Denna åtskillnad av 

individer genom inkludering samt exkludering i olika kulturella eller etniska 

grupptillhörigheter har fått effekter på samhällsnivå och kallas allmänt för etnocentrism 

(Allwood, 2000). Stier beskriver etnocentrism som: 

 

”… människors benägenhet att identifiera sig med sin ”vi-grupp”, exempelvis sin kultur eller 

etnicitet, och använda denna som utgångspunkt och måttstock när andra grupper värderas… 
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Etnocentrismen gör att vi betraktar vårt eget (både vårt personliga och den egna gruppens) sätt 

att tänka och handla som mer ”naturligt”… (Stier 2009, s.131).  

 

Etnocentrismen påverkar även hur vi människor tolkar och förklarar kulturer, människor, 

händelser samt beteenden och Stier (2009) poängterar att etnocentriska tankar oftast inte är 

medvetna eller planerade. Dessa tankar är en konsekvens av den socialisationsprocess där 

bland annat föräldrar, böcker och skolan varit pådrivande och överfört etnocentriska tankar 

(a.a.).  

     Vid möten med andra kulturer än den man som individ själv tillhör är det enligt Stier 

(2009) inte helt möjligt att frigöra sig från ens egen etnocentrism ”… utan vi är mer eller 

mindre fångna i vår egen kultur… Därmed inte sagt att det inte går att bli mer medveten om 

den egna etnocentrismen och dess risker vid möten med andra människor och kulturer” (Stier 

2009, s.133). 

 

3.3 Teoriernas relevans till studien 

Genom att använda viktiga delar inom symbolisk interaktionism såsom definitionen av 

situationen, social interaktion, symboler, nuet samt grupptillhörigheter och förväntningar 

hoppas jag kunna belysa hur socialarbetarna i denna studie beskriver det sociala arbetet med 

de ensamkommande barnen. Förhoppningen är bland annat att kunna belysa vilket inflytande 

socialarbetarna anser att deras samt barnens kulturella bakgrund har för det sociala arbetet. 

Syftet med denna studie är även att belysa socialarbetarnas syn på särskild kunskap i det 

sociala arbetet och där är förhoppningen återigen att hörnstenarna inom symbolisk 

interaktionism ska vara användbara för att kunna tolka empirin. Allt från språket (symboler), 

ens tidigare erfarenheters påverkan på nuet till hur man som socialarbetare definierar en 

situation kan vara användbart vid analysen av empirin. 

     Etnocentrismen är intressant då det bland annat skulle kunna vara användbart för att belysa 

omedvetna tankegångar som påverkar socialarbetarna och deras sätt att se på kulturer, 

människor och beteenden i det sociala arbetet. Etnocentrismen skulle även kunna kasta ljus på 

socialisationens påverkan, det sätt som socialarbetarna kan ha påverkats av att växa upp i 

detta samhälle med kultur och språk samt hur det kan påverka sociala arbetet med de 

ensamkommande som växt upp i ett annat samhälle. 
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4. Metod 

4.1. Val av forskningsmetod  

 

För att undersöka hur socialarbetarna uppfattade det sociala arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen och hur de såg på kulturens roll samt på behovet av särskild kunskap i arbetet 

valde jag att använda det Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) kallar halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är kvalitativ och även den 

lämpligaste forskningsmetoden för denna studie då det är socialarbetarnas eget perspektiv 

som jag vill belysa. Brinkmann och Kvale (2009) har också betonat det faktum att syftet med 

den kvalitativa forskningsintervjun är att ”… förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur 

den intervjuades eget perspektiv” (s.39).  

      Jag strävar efter att undersöka det sociala arbetet med de ensamkommande barnen samt 

kulturens roll i detta arbete utifrån socialarbetarnas egna perspektiv. Förhoppningen är att de 

presenterade teoretiska utgångspunkter, den tidigare forskningen samt intervjuerna 

tillsammans ska bidra till ökad förståelse av ämnet.     

4.2 Urval 

Då det inte finns något register över personer som arbetar med ensamkommande flyktingbarn 

har urvalet istället skett strategiskt (icke slumpmässigt) genom att jag kontaktat (se bilaga 1) 

olika stadsdelar och kommuner både inom och utanför Stockholms stad för att på så sätt få 

kontakt med målgruppen. I första hand ville jag komma i kontakt med socialarbetare som 

särskilt arbetar med ensamkommande flyktingbarn och socialarbetare som arbetat med 

ensamkommande flyktingbarn i minst ett år. Tanken med detta var att socialarbetarna skulle 

ha viss erfarenhet av arbetet. Som nämnts består urvalet av fyra socialarbetare och dessa kom 

jag i kontakt med efter att jag ringt och mailat till stadsdelen eller kommunen som de arbetar 

i.  

4.3 Tillvägagångssätt  

 
För att få tag i intervjupersoner ringde jag till att börja med kommuner i Stockholmsområdet 

och förklarade mitt ärende samt bad att få tala med en socialarbetare som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn. Därefter fick jag i de flesta fall tala med personer i någon form 

av chefsposition som ville ha mer detaljerad information via mail. Jag mailade då ett 
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informationsbrev (se bilaga 1) där jag bland annat presenterade mig själv, syftet med studien 

och förklarade hur den eventuella intervjun skulle gå till för de som valde att medverka. Två 

av de kommuner jag mailat svarade att de inte kunde delta i studien. De som ville delta i 

studien mailade socialarbetare som arbetade inom deras kommun och dessa socialarbetare 

kontaktade sedan mig via telefon samt mail. Sedan bestämde jag och socialarbetarna tid och 

plats för intervju. Vid ett tillfälle var det dock jag som tog kontakt med en socialarbetare efter 

att ha blivit upplyst av en annan socialarbetare om att denne hade mycket erfarenhet av arbetet 

med ensamkommande barn. Intervjuguiden (se bilaga 2) skickades till alla intervjupersoner 

innan intervjuerna för att underlätta intervjusituationen för dem.  

 

Både vid intervjutillfället och i informationsbrevet (se bilaga 1) som skickades ut till alla 

intervjupersoner innan intervjuerna informerades de medverkande, i enlighet med Brinkmann 

och Kvale (2009), om bland annat studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att 

information som direkt kan kopplas till de medverkande inte tas med i studien. 

Intervjupersonerna hade också under och efter intervjun möjlighet att ställa frågor. I slutet av 

varje intervju frågades intervjupersonen om denne hade något mer att tillägga innan intervjun 

avslutades. Intervjuerna tog i genomsnitt en timme vardera att genomföra, med undantag av 

en intervju som tog cirka en halvtimme att genomföra. Samtliga intervjuer ägde rum på 

intervjupersonernas arbetsplatser då de kände sig mest bekväma där.  

      

Under intervjuerna användes en allmän intervjuguide som Larsson (2005) nämnt. 

Intervjuguiden är baserad på olika teman som formulerats utifrån studiens frågeställningar. 

Varje tema har underfrågor och intervjuguiden användes som en checklista för att jag skulle 

vara säker på att studiens forskningsfrågor skulle kunna besvaras (Larsson, 2005). Tack vare 

utformningen av intervjuguiden fick jag möjlighet att föra ett mer fritt samtal med 

intervjupersonerna så att deras åsikter bättre kom fram. Det hade till exempel inte gått lika bra 

om jag använt mig av den standardiserade intervjuguiden där flexibiliteten i intervjun är 

begränsad (a.a.).  

 

Inspelningen av intervjuerna skedde via min dators inspelningsfunktion. Det har endast varit 

positivt att använda datorn för inspelningen då det även är den som jag transkriberat med samt 

att jag då, såsom även Kvale och Brinkmann nämnt (2009), kunnat koncentrera mig mer på 

själva samtalet under intervjun.  
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Då intervjuerna var avslutade transkriberades de och intervjupersonernas utsagor skrevs ned 

så ordagrant som möjligt. Skratt, betoning av ord, samt långa pauser registrerades då det 

ansågs vara av relevans för senare analys. Korta pauser, upprepningar och utfyllnadsord som 

till exempel eeh eller bah registrerades inte, då de inte fyllde någon funktion och därmed var 

oviktiga. 

 

4.4 Sökning av litteratur 

 

Under insamlingen av bakgrunden och den tidigare forskningen har jag bland annat gjort 

sökningar i databaserna Diva, Libris och CSA. Då jag sökte i databasen Diva var min tanke 

främst att försöka hitta studentuppsatser och annan forskningspublikation som handlade om 

ensamkommande flyktingbarn. Tanken var att det skulle underlätta för mig att hitta relevant 

forskning som berörde ämnet. Tack vare databasen Libris kunde jag dels se var litteratur och 

forskning gick att hitta samtidigt som jag kunde avgränsa sökningen och söka på specifika 

kategorier inom forskningsområdet och lättare hitta forskning och litteratur om 

ensamkommande barn. I CSA sökte jag med engelska sökord för att finna både internationell 

och nationell forskning om ensamkommande barn. Sökorden jag använt mig av är 

unaccompanied, child, youth, culture, acculture och social work på engelska. På svenska har 

jag i första hand sökt på begrepp som ensamkommande flyktingbarn, socialt arbete, kultur, 

tvärkultur, tvärkulturellt socialt arbete. Jag har läst peer-reviewed artiklar, avhandlingar, 

böcker och uppsatser, men även övrig litteratur som har rört teoretiska utgångspunkter. Vidare 

har jag även använt mig av så kallade kedjesökningar, där jag tittat i referenslistorna i den 

litteratur jag redan hittat, för att få fler tips på annan litteratur. 

 

4.5 Analys av data 

 

Vid analysen har en hermeneutisk vetenskapsfilosofisk grund varit aktuell. Att lyfta fram 

tolkning av meningen och se det som det centrala till exempel (Kvale & Brinkmann, 2009). 

På ett förenklat sätt kan det jämföras med studiens syfte då det här eftersträvas att lyfta fram 

en tolkning (min som författare) av meningen (empirin) och se det som det centrala (studiens 

resultat).  
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Under analysprocessen kunde jag stundvis se och koppla ihop olika mindre delar av materialet 

för att sedan förstå sammanhanget utifrån en helhet. Detta sätt att växla mellan helheten och 

delarna kallar Kvale och Brinkmann (2009) för en hermeneutisk cirkel. Tanken med detta sätt 

att tänka är att man ska få en djupare förståelse av materialet som man analyserar (a.a.).  

 

För att bearbeta materialet har det analyserats med hjälp av meningskoncentrering då jag lyfte 

ut de intressantaste uttalandena eller påståendena och kortade dem till klarspråk. Om 

meningskoncentrering som metod har Olsson och Sörensen (2007) nämnt att det är 

meningsbärande enheter som är viktigast att fokusera på och att långa meningar förkortas så 

att materialet blir hanterbart.  Meningsförkortningarna sammanförs därefter till 

meningskategorier för att materialet återigen ska bli mer hanterbart (Olsson & Sörensen, 

2007). Såsom Olsson och Sörensen föreslagit använde jag mig därefter av 

meningskategoriseringar där jag delade in alla koncentrerade meningar i olika teman. Till en 

början hade jag väldigt många teman men eftersom materialet var oöverskådligt gjorde jag om 

det till färre teman.  

 

Slutligen gick jag igenom det av empirin som jag valt att lyfta fram och analyserade 

materialet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Jag drog även paralleller till tidigare 

forskningen. Resultaten och analysen presenterades åtskilt och där jag funnit det relevant har 

jag även styrkt resultaten med citat. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

 

Validitet gällande kvalitativa studier handlar bland annat om en metod undersöker det som 

den förväntas undersöka och hur väl man som forskare mätt det som man avsett mäta (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Validitetsfrågan bör även genomsyra hela forskningsprocessen (a.a.) 

och därför har intervjuguidens utformning haft studiens frågeställningar och syfte som 

utgångspunkt. Förutom vid intervjuguidens utformning har jag under forskningsprocessen 

ständigt haft studiens syfte och frågeställningar i minnet. Även vid intervjutillfällena har jag 

stundtals medvetet låtit bli att ställa följdfrågor som inte rör studiens syfte och 

frågeställningar. Istället har jag under intervjuerna återkommande inhämtat feedback från 

intervjupersonerna om att jag förstått det de sagt rätt, detta kan ha ökat studiens validitet då 
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det hindrat missförstånd. Även Kvale och Brinkmann har nämnt inhämtning av feedback och 

de har beskrivit detta som ett sätt att testa och bekräfta kvalitativa forskningsresultat (2009). 

     Kvale och Brinkmann (2009) har skrivit att reliabilitet handlar om forskningsresultatens 

konsistens och grad av tillförlitlighet. Särskilt frånvaron av slumpmässiga och systematiska 

fel betonas (a.a.).  Slumpmässiga fel och tolkningsskillnader kan till viss del utjämnas genom 

tydliga instruktioner om utskrifter (Kvale, 2009) och detta har varit mycket användbart vid 

transkriberingen av inspelningarna. I och med att jag haft en egen mall med regler om hur jag 

ska transkribera så har jag kunnat se att alla fyra utskrifter är lika varandra till utseendet och 

detta förenklade sedan tolkningen av utskrifterna. 

     Reliabiliteten kan även påverkas av att intervjuaren ställer ledande frågor vid 

intervjutillfället (a.a.) och detta har funnits med i tankarna vid utformningen av intervjuguiden 

så att frågorna inte ska vara ledande. Vid intervjutillfällena har jag sedan medvetet försökt 

formulera frågorna på liknande sätt så att frågeformuleringarna inte ska påverka 

intervjupersonernas svar alltför mycket.  

 

4.7 Generaliserbarhet 

 

Generaliseringsmöjligheterna är mycket begränsade då jag endast intervjuat fyra 

socialarbetare och därför tänker jag utgå från en analytisk generalisering. Om analytisk 

generalisering har Kvale och Brinkmann (2009) skrivit att det innebär att ”… man gör en 

välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som 

kan hända i en annan situation. Den bygger på en analys av likheter och olikheter mellan de 

båda situationerna” (s. 282). Det åligger mig som forskare att grunda mina 

generaliseringsanspråk på en påståendelogik. Jag ska försöka grunda mina 

generaliseringsanspråk på valda teorier, på detaljerade beskrivningar av materialet samt på 

jämförelser med tidigare forskning som presenterats. Studien strävar inte efter att generalisera 

resultaten till gruppen ”socialarbetare” utan förhoppningen är att studien kan vara till hjälp i 

andra liknande fall som de som framkommit i studien. Sedan är det upp till läsaren att bedöma 

om resultaten från studien kan generaliseras till andra liknande situationer.  
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4.8 Etiska överväganden  

 

Det finns etiska riktlinjer som forskare måste följa och de som Kvale och Brinkmann (2009) 

bland annat nämnt är informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (a.a.).  

Informerat samtycke handlar om att man som forskare informerar undersökningsdeltagarna 

om syftet med undersökningen och om vilka risker och fördelar som kan finnas i att delta i 

undersökningen. Informerat samtycke innebär också att undersökningsdeltagarna deltar 

frivilligt i undersökningen och att de kan dra sig ur då de själva vill (a.a.). Samtliga 

intervjupersoner har informerats om studiens syfte både muntligt via telefonsamtal och 

skriftligt i det informationsbrev som mailats till intervjupersonerna. Intervjupersonerna har 

också informerats om att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan dra sig ur. För 

att vara helt säker på att intervjupersonerna tagit del av studiens syfte och att deltagandet är 

frivilligt lästes detta även upp för intervjupersonerna innan varje intervju. Om riskerna med 

att delta i studien har jag nämnt att jag ska försöka se till att intervjupersonerna inte ska kunna 

identifieras av utomstående. Som fördelar med att delta i studien har jag nämnt att 

intervjupersonernas eget perspektiv hamnar i fokus. 

 

Konfidentialitet handlar om att deltagarna inte ska kunna identifieras via 

undersökningsmaterialet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att förhindra att intervjupersonerna 

ska kunna identifieras har jag bland annat använt fingerade namn för intervjupersonerna och 

deras exakta åldrar har inte uppgetts. De kommuner som intervjupersonerna arbetar på har 

inte heller namngetts. Detaljer som att inte skicka informationsmailet till samtliga 

intervjupersoner har lett till att intervjupersonernas konfidentialitet inte äventyrats. 

 

Konsekvenser handlar om att man som forskare måste bedöma konsekvenserna av en 

undersökning. Den skada som undersökningsdeltagarna kan lida och de vetenskapliga 

fördelarna med deras deltagande måste finnas i åtanke. ”Den etiska principen att man ska 

göra gott innebär att risken för att en undersökningsperson lider skada ska vara så liten som 

möjligt” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89). Under hela forskningsprocessen har den etiska 

principen om att göra gott funnits i mina tankar. Speciellt vid utformningen av resultatdelen 

har jag flertalet gånger fått väga de vetenskapliga fördelarna mot den eventuella skada som 
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undersökningsdeltagarna kan drabbas av. Det är egentligen ingen riktig ”skada” som funnits i 

mina tankar men att jag exempelvis föredragit att inte ta med viss detaljerad information som 

intervjupersonerna berättat då jag känt att intervjupersonerna riskerat att identifieras. 

5. Resultat 
 

Här presenteras studiens resultat, som redovisas i fyra huvudteman grundade i 

undersökningens fyra frågeställningar. Under varje huvudtema följer underrubriker som 

motsvarar de teman som urskilts i de fyra intervjupersonernas utsagor.  

 

Nedan följer en presentation av de fyra socialarbetare som deltagit i studien. Namnen på 

intervjupersonerna är fingerade och deras exakta ålder anges ej för att personerna inte ska 

kännas igen.  

 

Anders 

Anders är i 40 års åldern och har svenskt ursprung. Han har arbetat med socialt arbete i cirka 

sju år och med ensamkommande flyktingbarn i cirka fem år. Anders arbetar i en stadsdel 

inom Stockholms stad. Inom stadsdelen arbetar Anders som socialarbetare med handläggning 

av ärenden enbart rörande ensamkommande flyktingbarn.  

 

Bea 

Bea är i 40 års åldern och har svenskt ursprung. Hon har arbetat med socialt arbete i cirka tre 

år och med handläggning av ärenden rörande barn och ungdomar i ett och ett halvt år. Bea har 

arbetat med ensamkommande flyktingbarn i cirka två månader. Bea arbetar i en stadsdel inom 

Stockholms stad. Inom stadsdelen arbetar Bea som socialarbetare med handläggning av 

ärenden rörande ungdomar.  

 

Camilla 

Camilla är i 40 års åldern och har svenskt ursprung. Hon har arbetat med socialt arbete i cirka 

18 år och med ärenden rörande ensamkommande flyktingbarn som bor i familjehem i cirka 16 

år. För tillfället arbetar Camilla inom Stockholms stad med ärenden gällande placeringar av 

barn och ungdomar i familjehem. 
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Ella 

Ella är i 40 års åldern och har svenskt ursprung. Hon har arbetat med socialt arbete i cirka tre 

år och då med ensamkommande flyktingbarn på ett HVB hem (Hem för vård och boende). 

För tillfället arbetar Ella som socialarbetare i en kommun inom Stockholms län. Ella har varit 

anställd inom kommunen i cirka ett halvår och arbetar med handläggning av ärenden rörande 

barn och ungdomar.  

 

5.1 Socialarbetarnas syn på arbetet  

 
5.1.1 Klientsammansättningen  

 

Tre av intervjupersonerna arbetar nästan uteslutande med ensamkommande pojkar. Bea är den 

enda intervjupersonen som arbetar med ungefär lika många ensamkommande pojkar som 

flickor.  

     Camilla har berättat att det numera är sällan som flickor blir aktuella och drog parallell till 

att cirka hälften av de ensamkommande barnen som kom hit förr hade en anknytning till 

Sverige i form av en släkting eller bekant.  

Då har jag tänkt att det inte är så konstigt att de som… om man som förälder inte vet var 

barnet ska hamna då låter man ogärna sin dotter åka för att flykten är mycket farligare för 

en flicka...  

      

 

Merparten av intervjupersonerna berättade att de flesta av de ensamkommande som de haft 

kontakt med nyligen kommit från Afghanistan och Somalia. Bea berättade dock att en stor del 

av hennes klienter kommit från Irak. 

     När det gäller de ensamkommande flyktingbarnens åldrar svarade alla intervjupersoner att 

det främst är äldre barn i cirka 16 års ålder som kommer till Sverige. Däremot berättade Ella 

att de ensamkommande som hon har kontakt med för tillfället är yngre än vanligt. Ella 

berättade även att det ofta råder oklarheter kring de ensamkommande barnens ålder. Ofta vet 
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de inte hur gamla de är eller så kan de ha blivit tillsagda att säga att de är i en viss ålder enligt 

Ella. 

… det kan bero på… villkoren som gäller i andra länder. Till exempel i Frankrike 

där har jag fått berättat för mig att man absolut inte vill söka asyl utan där säger 

man att man är äldre än vad man är för att inte bli tagen av polisen… men när man 

kommer hit vill man ju vara under så att man blir omhändertagen.  

Samtliga intervjupersoner har berättat att den främsta orsaken till att ensamkommande barn 

aktualiseras inom socialtjänsten är för att de är minderåriga och har kommit till Sverige utan 

vårdnadshavare.  

5.1.2 Skillnader och likheter inom gruppen ensamkommande 

Alla fyra intervjupersoner har berättat att de ensamkommande barnen som de träffat är en 

ganska homogen grupp medan de icke ensamkommande barnen har en större variation av 

sociala svårigheter. Bland de ensamkommande barnen de träffat görs det sällan 

tvångsomhändertaganden och de har nästan aldrig missbruksproblem eller problem med 

kriminalitet.  

     Bland de ensamkommande klienter från Afghanistan som Anders och Ella varit i kontakt 

med är utbildningsnivån väldigt låg och de flesta är landspojkar från den Afghanska 

landsbygden. Både Ella och Anders har även berättat att de ofta sett skillnader mellan de 

somaliska och afghanska ensamkommande barnen. Anders förklarade det så här: 

… att somaliska killar… de har lättare för att prata med mig de pratar mer… de har 

”guts”(engelska) de har mod och de är rakryggade och de tittar en rätt i ögonen. En 

afghansk pojke speciellt då de som är hazarer de har ofta ett undan flyende sätt. De 

säger ofta saker som de tror att jag vill höra.  

Även Ella har beskrivit de skillnader som hon sett mellan de ensamkommande på liknande 

sätt som Anders. De afrikanska barnen beskriver hon som frispråkigare, mer utbildade och 

väldigt motiverade till att få en bra utbildning. Bland de afghanska barnen har Ella träffat 

väldigt många som inte kan läsa eller skriva och som även inte är motiverade till att utbilda 

sig. 

     Anders har poängterat att det mest intressanta är sådant som är universellt för tonåringar. 

Oavsett om man som tonåring kommer från en by utan elektricitet eller 

telefonkommunikationer eller om man kommer från en medelklassfamilj i Stockholm så beter 

sig tonåringar ofta på liknande sätt menar Anders. 
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Det här med viljan liksom att bryta sig loss, bli en egen individ, bli vuxen och tron på 

att man klarar mycket mer. Det kommer ju hit 16 åringar som bor på kommunen och 

säger att ”jag vill ha en egen lägenhet, jag klarar mig själv, jag vill ha ett jobb” och 

så vidare. Och det gör ju killarna från Afghanistan också. 

Enligt Anders är tonårsbeteendet detsamma vart i världen tonåringen än kommer ifrån men 

livserfarenheterna kan skilja sig åt. En tonåring kan ha upplevt extremt tragiska saker och haft 

ett tragiskt liv men ändå ha kvar sitt tonårsbeteende förklarar Anders. Dock tillägger han att 

tonåringens bakgrund och livserfarenheter självklart kan påverka dennes livssituation.  

Såklart att det har betydelse om man aldrig har varit i skolan så. 

5.1.3 Arbetet med de ensamkommande barnen 

 

Alla intervjupersoner förutom Camilla arbetar på liknande sätt och använder BBIC (Barns 

behov i centrum) formulären då de utreder både ensamkommande och icke ensamkommande 

barns livssituation. BBIC formulären fungerar inte lika bra vid utredningar som rör 

ensamkommande enligt Ella. 

… att utreda dom utifrån BBIC… det faller ju eftersom BBIC även innehåller 

vårdnadshavarens omsorgsförmåga. Här finns det ju ingen vårdnadshavare så man kan ju 

inte utreda om dom får sina behov tillgodosedda av vårdnadshavaren… Och det finns heller 

inget utrymme för att lägga in vilka krav som ställs på god man och respektive 

boendepersonal... man får uppfinna ett eget hjul när man har med dom här barnen att göra.  

 

Ensamkommande aktualiseras på olika sätt och om det handlar om ett barn som bosatt sig hos 

släktingar eller vänner, ett så kallat EBO ärende, så nämns en adress som barnet sedan kan bo 

hos då det sökt asyl. Migrationsverket placerar oftast barnet hos den föreslagna familjen och 

då får socialarbetare utreda platsen där barnet bor.  

Ett annat sätt som ensamkommande blir aktuella på är till exempel då de plötsligt står 

någonstans utan vårdnadshavare och placeras på institution då de är minderåriga. Det är dessa 

ensamkommande barn som är Anders vanligaste klienter förklarar han. EBO ärenden är en 

minoritet i den stadsdel där Anders arbetar men Anders är övertygad om att dessa ärenden är i 

majoritet i stadsdelar där invandrarantalet är större. 

     I den stadsdel där Bea arbetar bor det många med invandrarbakgrund och flera ungdomar 

är EBO placerade hos familjer med samma nationella bakgrund enligt Bea. Detta gäller 
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speciellt för somalier med samma klantillhörighet förklarar Bea och hon ger ett exempel då en 

smugglare lämnat ett barn i centrum och en somalisk landsman till barnet hittat det. 

Landsmannen frågar till exempel barnet om dess klantillhörighet och sedan bestäms det inom 

den somaliska gruppen att en familj i stadsdelen som tillhör samma klan som barnet ska ta 

hand om det. Då barnet senare söker asyl hos migrationsverket får stadsdelen reda på att 

barnet befinner sig inom stadsdelen och kontaktar familjen som barnet bor hos. 

Om mötet med de ensamkommande berättar Anders att det är mindre kulturellt och mer 

juridiskt formaliserat. Han tillägger även att han tycker att mötet kan vara omänskligt ibland. 

Han förklarar detta med att mötena ofta är väldigt korta och att de sker under väldigt strikta 

former. Syftet är oftast främst att utreda situationen enligt Anders. 

 

… jag är bara ett utav de här… kulturella mötena som ungdomen stöter på. Dan efter 

ungdomen träffat mig så kanske de ska på ett utredande möte på migrationsverket och om vi 

säger att mötet med mig är livsuppehållande så kan mötet med migrationsverket vara lika 

med döden alltså. Det är verkligen väldigt besynnerliga kultur… möten som de här 

ungdomarna utsätts för alltså. 

 

5.1.4 Bemötandet av de ensamkommande barnen 

Flera av intervjupersonerna har berättat att det kan råda oklarheter vid bemötandet av de 

ensamkommande barnen. På Anders arbetsplats har det bildats en liten grupp bland 

personalen som endast arbetar med ensamkommande barn. Detta beror enligt Anders bland 

annat på att det krävs en noggrannhet i arbetet. 

… om man inte är uppdaterad kring de här frågorna och jag som träffar de här ungdomarna 

varje dag … får ju en helt annan förståelse kring arbetet än om man sitter i en annan 

kommun med… väldigt liten andel ensamkommande… eller man kanske har 20 svenska 

ungdomar och en ensamkommande då börjar man ju genast att fundera ”oj hur ska jag 

bemöta den här ungdomen” istället för att bemöta alla likadant. Vår grupp… arbetar ju med 

dom som svenskar. Vi är bra på att inte… ta hänsyn till kulturella skillnader samtidigt så är 

vi extremt bra på att ta hänsyn till kulturella skillnader.  

Även Ella har berättat att arbetet med de ensamkommande ofta präglas av en rädsla för att 

göra fel och rädsla över hur bemötandet ska gå till.  

Jag ser ju här hur alla som är inblandade far runt som yra höns och ”hjälp hjälp nu kommer 

dom, vad ska vi göra”(skratt).  
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Ella berättar även att det främst är hon som har hand om de ärenden som rör ensamkommande 

då hon är den som har mest erfarenhet av att arbeta med denna grupp barn.  

     För Ella är bemötandet mer än bara ord. Allt från sedvänjor till hur man för sig och talar 

ingår i detta begrepp enligt henne. Ella förklarar: 

Ett jättebra exempel är ju att du inte kan fråga en Afghansk pojke vad han tycker. ”Vad 

tycker du att vi ska göra?” Då säger han ”Jag vet inte bestäm du” ”Ja men alltså vad 

tycker du ska vi göra?” ”Du får fråga min storebror han är överhuvudet”. Det går liksom 

inte att gå förbi de här hierarkierna, det tar jättelång tid har jag lärt mig.  

Ella berättar att det kan vara jättesvårt att få den ensamkommande att resonera och tänka fritt 

som man är van vid här i Sverige. Här har man vant sig vid att uttrycka sin vilja ända sedan 

man var liten menar Ella och hon ser en stor skillnad i många av de ensamkommandes sätt att 

uttrycka sin vilja. Denna skillnad kräver en annan taktik och en medvetenhet i bemötandet 

menar hon. 

     Under asylprocessen försöker Anders medvetet inte ställa alltför detaljerade frågor om 

barnens familjesituation då det kan vara saker som de tvingats eller övertygats att säga. Han 

anser att barnen tvingas spela olika roller då de har en uppfattning om hur de måste bete sig 

för att få asyl. Anders berättar att han inte vill tvinga de ensamkommande att berätta saker 

som de kan må dåligt av att säga. Då barnen får permanent uppehållstillstånd kan det enligt 

Anders försvåra det sociala arbetet. 

Om jag tvingar dom att säga saker som… de mår dåligt av att säga, lögner helt enkelt, för 

att dels att de inte känner mig och jag arbetar för en myndighet och de säger samma saker 

till alla myndigheter. De säger samma saker till alla vuxna överhuvudtaget i asylprocessen… 

när de väl får PUT (Permanent uppehållstillstånd)… då tvingar jag dom att ha kvar den 

historien… så tvingar jag dom att måla in sig i ett hörn om jag i asylprocessen pratar för 

mycket om deras bakgrund och så vidare… Det kan senare vara väldigt pinsamt för en 15-16 

åring att säga till mig, myndighetspersonen, att ”jag ljög”. Hur reagerar jag då… ja jag 

kanske slänger ut honom från boendet, det kan dom tro… 

Samtliga intervjupersoner har nämnt att det i bemötandet och i arbetet inte spelar någon roll 

om barnet är svensk eller inte. Alla är individer och alla behöver bli bemötta individuellt 

enligt intervjupersonerna. Dock finns det väldigt viktiga faktorer som man behöver vara 

medveten om i bemötandet menar till exempel Anders. Att barnen inte talar språket, inte 

förstår kulturen och inte har några viktiga vuxna omkring sig är bland de faktorer som Anders 

nämnt. 
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5.1.5 Att förklara sammanhanget för de ensamkommande barnen 

Både Bea och Anders har berättat att det är viktigt att de berättar för de ensamkommande 

barnen om sammanhanget. Varför de har kontakt med barnen och hur de arbetar bland annat. 

Bea har beskrivit att det kan vara svårare att förklara sammanhanget till en person som 

nyligen kommit till Sverige. 

Framförallt med de ensamkommande flyktingbarnen kan vi tycka att det är att förmedla 

varför dom blir aktuella här, varför vi överhuvudtaget gör det här… tittar på deras behov 

för att de är barn och för att de ska få det bra när de kommer hit… det kan jag tycka är 

svårare att förmedla till en person som nyligen kom hit och inte har samma bakgrund i vad 

socialtjänsten gör och vad den svenska staten överhuvudtaget gör, vårt system.  

Även Anders berättar att han har som uppgift att informera de ensamkommande barnen om 

sammanhanget.  

… om det kommer en pojke eller flicka som jag har träffat som… i bästa fall kanske 

bara varit någon månad i Sverige… Då är det viktigt att jag på ett förståeligt sätt 

förklarar sammanhanget. Vem är jag, vem är socialtjänsten, vad är socialtjänstens 

uppgift… vad skiljer oss gentemot de intervjuerna och utredningarna som sker på 

migrationsverket. Jag tror att det är väldigt viktigt att skilja på det. 

 

5.2 Den egna kulturella bakgrundens betydelse 

5.2.1 Egna kulturella bakgrundens betydelse  

 

För Anders är det självklart att hans bakgrund och tidigare liv påverkar det sociala arbetet 

med de ensamkommande barnen. Att han inte har någon erfarenhet av hur livet är i barnens 

hemländer samt att han inte talar barnens hemspråk gör att det är en helt igenom svensk kultur 

som ser på de ensamkommande menar Anders. 

     Att fokusera på likheter i kulturerna är mer intressant än vad som skiljer dem åt berättar 

Anders. Detta främst då skillnaderna mellan Anders och de ensamkommandes kulturella 

bakgrund är stora och att det vore mer givande att fokusera på likheterna. Skillnaderna 

påverkar dock arbetet med de ensamkommande och Anders förklarar detta genom att ge 

exempel. 

Det betyder att vi inte talar samma språk. Det betyder att jag måste ha med mig en tolk när 

vi pratar. Det betyder att… saker i förtroendet till exempel, jag är tjänsteman och en annan 

är inte det. Det betyder saker i kroppsspråket, hur talar jag med min kropp och hur förstår 



35 

 

jag kroppsspråket… Det betyder saker när det gäller min förutfattade mening. Med en 

svensk ungdom så frågar jag inte någonting kring kyrkobesök, sådana saker. Går du i 

kyrkan? det har jag aldrig frågat en svensk ungdom. Det frågar jag alltid en afghansk 

somalisk. 

Anledningen till att Anders frågar om till exempel afghanska ungdomar går i moskén är att 

han av erfarenhet har märkt att en majoritet av dessa ungdomar går i moskén. Anders har 

ingen svensk ungdom som går i kyrkan men majoriteten av hans ensamkommande klienter 

går till moskén. Förutom om de ensamkommande går till moskén frågar Anders även om 

barnens religiösa tillhörighet för att kunna hänvisa till rätt moské. 

… jag frågar till exempel vilken typ av… islam de tillhör… om det är shia eller sunni, 

beroende på vilken typ av moské. Kan du ta dig dit, känner du andra som går dit?  Och de 

säger ”Nä jag vet inte ens vart det ligger”. Då måste man lösa den saken. Det är gigantiskt 

många praktiska saker, handfasta saker som uppstår när han och jag möts. Men jag kan nog 

inte riktigt, det kanske är tvärkulturellt… jag tycker inte det.  

Enligt Bea präglar en individs kulturella bakgrund alltid individen och hon ser det som en 

självklarhet att kulturella bakgrunden påverkar mötet med alla man möter. Dock tror Bea inte 

att hennes kulturella bakgrund präglar det sociala arbetet med de ensamkommande barnen 

mer än andra klientgrupper hon träffar. En viss prägel som kulturella bakgrunden har i det 

sociala arbetet är hennes och de ensamkommandes förförståelse berättar Bea. 

Det handlar ju om… vem man är och hur man har levt sitt liv. Vad man vet och det 

man anser vara självklart som kanske andra som inte har samma bakgrund… 

Kunskapen om samhället och vad överhuvudtaget socialtjänsten gör om man nu ska 

utgå från rollen som socialarbetare. Varför vi gör det här arbetet…  

Även Camilla tror att hennes kulturella bakgrund har betydelse i mötet med alla klienter. Att 

alla människor är påverkade av sin uppväxt och det land de vuxit upp i ser Camilla som en 

självklarhet. Camilla tror däremot inte att en individs kulturella bakgrund endast kan kopplas 

till landet denne vuxit upp i. En persons klasstillhörighet, om denne bott i en storstad eller ej 

och vad för slags familj en individ har påverkar också denne. Förutom dessa nämnda faktorer 

har Camilla även berättat att ett intresse för arbetet har påverkat. 

Och att jag har haft… kontakt med så många ensamkommande är ju för att jag har varit 

intresserad av det och för att på min fritid… engagerat mig i flyktingpolitik… Så att då valde 

jag rätt mycket att ha många såna ärenden ... jag har vänner som har kommit hit som 

flyktingar att det inte bara är på mitt jobb som jag har träffat flyktingar… Att jag både är 

intresserad och kan… det tror jag spelar roll i mötet med människor. 
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Såsom de andra intervjupersonerna ser även Ella det som en självklarhet att hennes kulturella 

bakgrund har betydelse för mötet mellan henne som socialarbetare och de ensamkommande. 

Ella nämner det faktum att hon inte har en möjlighet att föreställa sig vad barnen och deras 

föräldrar kan ha upplevt, hur deras uppväxt varit eller hur deras hemländer ser ut. Ella kan 

bara försöka förstå men det är ändå omöjligt att förstå till 100 procent. Ella berättar att det 

istället krävs en medvetenhet om att det finns mycket som man som socialarbetare inte kan 

förstå fullt ut. Att inte försöka radera ut barnens tidigare liv utan att tänka på att de har hela 

sin bakgrund med sig är också viktigt enligt Ella. Om man som socialarbetare inte förstår 

detta så är man inte ödmjuk och då går man på kollisionskurs poängterar hon. Ella berättar 

även att hon ser hennes och de ensamkommande barnens religiösa bakgrund som en del av 

deras kulturella bakgrund och hon berättar om sina tankar.  

Ja att jag som är totalt oreligiös, det är jag ju inte egentligen, jag är ju döpt men… Jag är inte 

religiös tror inte på Gud… och det gör ju att för mig att det är omöjligt att uppfatta hur det är 

att vara kristen i vissa delar av Irak… jag kan inte föreställa mig att man kan bli förföljd för 

en sån sak det ingår ju inte i min världsbild men jag måste ju ändå bemöta dom på det sättet… 

5.2.2 Medvetenhet som socialarbetare 

För Anders har kulturen stor betydelse för mötet mellan honom som socialarbetare och 

flyktingbarnet och han berättar att det är viktigt att vara medveten om det. Att han, som 

svensk tjänsteman, möter en ungdom från Afghanistan. Att ungdomen kan ha ett vuxet 

beteende och kanske använder ord som Anders personligen uppfattar som föraktfulla. Allt 

detta menar Anders betyder mycket i det utredande arbetet och det är viktigt att man som 

socialarbetare är medveten om det så att man inte påverkas negativt.  

Även Ella har berättat att arbetet med de ensamkommande kräver en viss medvetenhet om att 

det är en ny typ av människoöden som man som socialarbetare har absolut noll koll om. Som 

socialarbetare måste man ha en förmåga att lära sig och vara öppen och ödmjuk vid möten 

med ensamkommande menar Ella. Hon gör en jämförelse med de övriga klienter som hon 

arbetar med. 

… barn boende här med familjer de har ju hemska saker bakom sig också men skillnaden här 

är att här är det saker som vi inte ens kan föreställa oss. Jag har ju träffat barn som varit offer 

för organhandel, prostitution och sexturism… ja allt möjligt och man kan inte fatta… 

fastbundna under lastbilar ja men liksom man kan inte förstå och det måste man vara 

medveten om att här är det saker som jag inte ens vet finns. 
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Även Bea har nämnt att det krävs en viss medvetenhet i arbetet med de ensamkommande. 

Vad barnen har för utbildningsnivå är till exempel viktigt för samtalsnivån och hur mycket 

som behöver förklaras.  

5.2.3 Att arbeta med klienter med liknande kultur 

Camilla berättar att hon tyckt att det varit roligare att arbeta med klienter som inte var 

svenskar då det blev en utmaning för henne då hon skulle förstå något nytt. Hon har tyckt att 

det varit roligare att arbeta med flyktingbarn än att arbeta med andra minderåriga klienter där 

det förekom missbruk hos föräldrarna. Där poängterar Camilla att ursprung inte spelat någon 

roll utan att det generellt varit svårare att arbeta med minderåriga klienter med missbrukande 

föräldrar. Camilla tänker att det handlar om mycket mer än bara etnicitet då hon inte tyckt att 

det varit lätt att förstå alla svenskar som hon mött. Det ligger en fara i att tro att socialarbetare 

endast utifrån etnicitet kan förstå andra människor eftersom det även handlar om andra 

faktorer tänker Camilla. Hon ger den kulturella faktorn som exempel som kan underlätta i 

mötet med klienter med liknande kulturell bakgrund. 

… om jag skulle möta svenskar och klienter med samma kulturella bakgrund som mig… såhär 

utbildning och klass och storstad eller landet… Då tänker jag att det blir lättare. Att det är en 

massa underförstådda regler och normer som man ändå känner igen… om det är folk som jag 

tycker är lika, då är det massa grejer man förstår… 

Även Ella har berättat att hon tycker att det generellt är lättare att arbeta med klienter som har 

liknande kulturell bakgrund som henne. Om man själv varit med om liknande saker eller 

befunnit sig i liknande situationer så kan man som socialarbetare ha större förståelse menar 

Ella. Är man till exempel en ensamstående mamma eller barn till alkoholmissbrukande 

föräldrar så kan det underlätta förståelsen för just dessa grupper resonerar Ella som.  Hon 

poängterar dock att man som socialarbetare även kan må dåligt av att möta klienter med 

liknande erfarenheter.  

Bea har berättat att hon tycker att det är lättare att möta klienter med liknande kulturell 

bakgrund. Att Bea och klienten kan koder och förstår vad den andra menar när de använder 

vissa typer av ord underlättar. Även när Bea ska presentera vad socialtjänsten gör och vad det 

sociala arbetet handlar om så är det lättare att träffa en etniskt svensk med liknande bakgrund 

som Bea berättar hon. 

     Anders har uppgett att det är lättare att arbeta med klienter med liknande kulturell 

bakgrund och han har nämnt flera faktorer som underlättar det sociala arbetet. 
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… vi har samma talspråk. Många gånger förstår vi varandras kroppsspråk. Vi kommer från 

samma kontext med svensk institutionsvård från dagis, förskola, grundskola, gymnasium. Vi 

har förståelse för alltifrån kommunikation till läs… alltså kommunikation hur man förflyttar 

sig i staden till vad saker kostar, hur man klär sig, hur man uttrycker sig med olika subtila 

medel alltså. Det finns många fördelar med att kommunicera och kanske till och med utreda 

en svensk ungdom mot en ungdom som är väldigt ny… hitkommen alltså.  

5.2.4 Personalsammansättningen  

Camilla berättar att personalsammansättningen har betydelse för det sociala arbetet med 

barnen och att hon tycker att det är tråkigt att det inte är fler som kommer från länder utanför 

Europa eller de länder som barnen kommer ifrån. Det skulle tillföra mycket kompetens, 

minska fördomar och generaliseringar samt leda till att de förstår de ensamkommande bättre 

menar hon. Hon har mött fosterfamiljer där det funnits familjemedlemmar med 

flyktingbakgrund och Camilla har märkt att de har en annan sorts förståelse av de 

ensamkommande barnens situation. 

… de som själva har flyktingbakgrund förstod mycket lättare vad vi pratat om eller 

vad de här barnen blir utsatta för vilken stor sak det är att komma som flykting och 

att komma utan sina föräldrar. Att komma till ett nytt land och hela den här 

migrationsverket och att vänta på uppehållstillstånd… det känner dom till. Dom 

känner också till det här med att komma till ett nytt land där man inte förstår 

någonting av vad folk säger och man tittar på tv och förstår ingenting. Man har 

aldrig åkt tunnelbana och förstår inte hur det funkar. Det är lättare att förstå eller 

sätta sig in i om man själv känner igen sig. 

Förutom kulturell och etnisk variation berättar Camilla även att det skulle tillföra 

personalgruppen kompetens om man hade anställda i olika åldrar samt anställda från olika 

samhällsskikt. Detta förklarar Camilla med att individer i olika åldrar och från olika 

samhällsklasser även kan ha olika sätt att tolka verkligheten och därigenom ingå i olika 

kulturer. 

     Ella har berättat att det i hennes tidigare arbetsplats strävades efter att anställa personal 

med manlig bakgrund samt personal med rötter utomlands. Ella har resonerat kring detta:  

Vem är det som har sagt att den som är man och född i... Ryssland är bättre än jag som är 

kvinna och född i Sverige? Då blir det ju fel. Vem är det som har sagt att han är bättre på att 

bemöta än vad jag är. Då blir det nästan som att man … diskriminerar att vara infödd och 

kvinna… Jag tycker inte att det ska ha betydelse.  
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Anders och Bea tror inte att personalsammansättningen påverkar just det sociala arbetet med 

de ensamkommande barnen. Bea berättar att det överlag är positivt att man på arbetsplatser 

har varierande kön och kulturell samt etnisk bakgrund. 

5.3 De ensamkommande barnens kulturella bakgrunds betydelse 

5.3.1 Barnens kulturella bakgrunds betydelse 

 

Anders berättar att de ensamkommande barnens kulturella bakgrund kan medföra svårigheter 

för dem. 

De… det är lantpojkar helt enkelt som kommer från afghanska landsbygden… Pang så sitter 

dom i Sverige och låt oss säga rent mentalt så är de fortfarande kvar i Afghanistan med allt 

vad det innebär av liksom hur man beter sig av regler och alltihopa och så möter de en 

verklighet som har extremt lite kunskap om… hur man beter sig i en afghansk by. 

 

De ensamkommande barnens förförståelse och vad de tror att mötet mellan dem och Bea ska 

gå ut på påverkar det sociala arbetet enligt henne. En individs bakgrund och hur den levt sitt 

liv samt hur den ser på samhället påverkar rent generellt det sociala arbetet berättar Bea. Om 

man, som de ensamkommande barnen, har en bakgrund som skiljer sig från en individ som är 

uppvuxen i Sverige så påverkar det arbetet ännu mer menar hon. 

     Camilla berättar att en individs bakgrund har betydelse i mötet med alla människor och att 

man som socialarbetare får vara försiktig med generaliseringar. För henne är det rent generellt 

människors familjesituation, hur de blivit uppfostrade och hur självständiga eller trygga de är 

som individer som spelar roll i mötet. Även en individs erfarenheter av myndigheter kan 

påverka det sociala arbetet. I till exempel arbetet med de ensamkommande barn som är 

placerade hos släktingar ser Camilla relationen till barnens släktingar som viktiga. 

Om jag kommer bra överens med den vuxne som barnet bor hos och vi förstår varandra så 

blir det ju lättare för barnet att ha något förtroende för mig än om jag skulle uppfattas som en 

fiende.   

 

Även enligt Ella har de ensamkommandes kulturella bakgrund påverkan på det sociala 

arbetet. Hon ger ett exempel där en kristen pojke som placerats hos en muslimsk familj 

upplevt svårigheter.  
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… det gjorde honom helt vettskrämd… och då kan man ju inte bara säga att ”ja ja här får 

man inte välja” utan man måste ju liksom bemöta honom i det ”okej vad bra att du sa att du 

var rädd och då ska jag förklara för dig hur vi funkar här i Sverige och du får berätta hur det 

funkar hemma hos dig”…   

Ella fick förklara för pojken att den muslimska familjen som han bodde hos inte är religiösa. 

Att det inte skulle spelat roll om det varit en annan familj istället. I pojkens världsbild är 

muslimer jättefarliga och skjuter ihjäl kristna dock strider detta tankesätt mot de grundtankar 

som finns i Sverige menar Ella. Hon förklarar att det är viktigt att förklara för de 

ensamkommande barnen att diskriminering inte är acceptabelt i Sverige. 

Men alla ska ha samma rättigheter och samma möjligheter och det ska vara jämlikt 

och inte diskriminering… och det gäller faktiskt dom också… dom kan inte säga ” nej 

jag vill inte bo i en muslimsk familj” det är också diskriminering... och det måste man 

peka mot…  

Ella har även berättat att både de ensamkommande barnens och hennes egen kulturella 

bakgrund har betydelse för mötet och kommunikationen. Hon nämner till exempel att hon 

under lång tid har informerat om BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) och att barnen kan 

vända sig dit vid behov. Dock har det funnits svårigheter i att förklara detta och Ella berättar 

att hon med tiden har lärt sig nya sätt att formulera sig på. 

… det tog lång tid innan jag lärde mig hur jag ska presentera BUP… det har jag lärt 

mig genom att upptäcka alla missförstådda formuleringar. Delvis tolkarna har 

förklarat för mig att ha … psykiska problem… då är man ju färdig för tvångströja i 

Afghanistan… när en tolk en gång fortsatte prata och så frågade jag ” Vad sa du nu” 

och då sa tolken ”Nä jag förklarade bara vad BUP är, att det är ett ställe där man är lite 

galen”… Så då kunde jag säga till tolkarna att ”du ska säga så här”. För då hade jag förstått 

att ” jaha min bild av BUP eller av psykiatrin är helt annan än vad de har. Det tycker jag 

också har med kultur att göra vad man lägger för värderingar i saker och ting…  

5.3.2 Hänsyn i arbetet med de ensamkommande barnen 

Enligt Ella bör man som socialarbetare visa hänsyn i alla möten då man inte vet vad för 

värderingar eller tankar som den man möter har. Även omvänt bör de man möter visa hänsyn 

förklarar hon och ger exempel på detta med situationer som hon befunnit sig i tillsammans 

med ensamkommande barn.  
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… liksom på tunnelbanan ”här här sitt sitt” (skrattar) ”nä jag vill stå” ”nä sitt sitt sitt” ” nä 

jag vill stå”. Det är ju att vända på det och de fattar ju inte varför jag inte vill sitta de tycker 

ju att jag är jättekonstig som inte vill sitta när de fixat sittplats åt mig …  

Vid liknande situationer som de ovannämnda bör man som socialarbetare vara medveten och 

öppen inför situationen. Dock bör man ändå inför barnen betona att det kan finnas skillnader i 

tankesätt och värderingar och att dessa behöver respekteras menar Ella. På samma sätt 

resonerar hon om religiösa synsätt och framhåller att de ensamkommande barnens 

trosuppfattningar bör respekteras men att även socialarbetares religiösa uppfattning bör 

respekteras.  

Visst du är muslim… be du om du vill det är mig fullkomligt likgiltigt och du är kristen det är 

fullkomligt likgiltigt gör vad ni vill men försök inte övertyga mig om era trosuppfattningar låt 

mig göra som jag vill… då är man inne på det här grundtänkande… värderingar som vi har 

här att… lev och låt leva liksom… respektera varandra. 

Även Camilla berättar att man som socialarbetare rent allmänt bör visa hänsyn i alla möten. 

Att till exempel inte boka in alla hembesök under högtiden ramadan ser Camilla som en 

självklarhet vid kontakt med muslimska klienter. Dock betonar hon att hänsyn inte enbart 

handlar om traditioner och religion. Hänsyn bör visas till individens personlighet, dennes 

tankesätt och värderingar samt sätt att se på verkligheten. Hon betonar också att man som 

socialarbetare inte kan visa hänsyn i alla lägen. 

… därmed inte sagt att man liksom frångår lagar utifrån kulturell hänsyn och tänker att ”jaha 

de kommer från den delen av världen och då struntar vi i de här och de här rättigheterna” 

eller då hoppar vi över det här... 

När frågan om hänsyn tas upp berättar Anders hur de på hans arbetsplats arbetar kopplat till 

hänsynsdiskussionen. 

… vi arbetar ju med dom som svenskar. Vi är bra på att inte… inte ta hänsyn till kulturella 

skillnader samtidigt så är vi extremt bra på att ta hänsyn till kulturella skillnader. Det är 

jättesvårt att säga egentligen… 

Anders berättar att han inte tar hänsyn till kultur vid situationer där det handlar om mänskliga 

värderingar. Han förklarar detta med att det inte finns skillnader i kulturella värderingarna när 

det handlar om hur man beter sig mot varandra. Anders berättar:  

Om man är på en institution och vi säger att det är ett gäng med 10 afghanska pojkar så är det 

en som blir, som vi i Sverige anser blir mobbad, om man då konfronterar dom med detta så 

säger alla i hela gruppen att ”nä vi bara skojar vi bara skojar” och vi ser att ”nä ni skojar 
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inte”. Vi ser inte det som skoj och då tar man ju ingen kulturell hänsyn … då är det svenska 

värderingar som gäller. 

 

Anders berättar även att frågan om kulturell hänsyn ibland hamnar åt sidan då det till exempel 

handlar om ett barns bästa. Ibland kan det i det sociala arbetet krävas att man som 

socialarbetare tar hänsyn till förhållanden som man egentligen inte hade tagit hänsyn till 

menar Anders. Om barnets bästa kräver det så är det oundvikligt. Han förklarar detta med ett 

exempel där han beskriver en situation som rör ett ensamkommande syskonpar. 

… en storebror som passar på sin lillasyster att hon ska ta på sig huvudduk och liksom stänga 

håret. På ett sätt som kanske inte lillasyster gillar... Då kanske man accepterar den biten men 

när det gäller att gå till skolan och sådana saker så kanske man jobbar mer på det. Pick your 

fights litegrann, man får välja sina kamper… det är litegrann att man får väga för och 

nackdelar… Om det till exempel handlar om isolering, om det är avgörande för om båda 

ungdomarna i en syskonskara ska gå till skolan… inte isolera sig… och det priset är att 

flickan tar på sig huvudduk… då kan man välja, vilket är mer positivt att hon är hemma och 

har utsläppt hår och inte får träffa någon eller tar på sig huvudduken och får gå till skolan 

och träffa jämnåriga… Pick your fights lite sådär.  

Förutom exemplet ovan berättar Anders även att det finns tillfällen då han inte tycker att man 

bör visa hänsyn för kulturell bakgrund och som exempel tar han upp barnaga.  

För Bea handlar hänsyn i arbetet med de ensamkommande generellt om att visa extra hänsyn. 

Det kan handla om att ta hänsyn till att ensamkommande inte bott så länge i Sverige, att de är 

minderåriga samt att de inte talar svenska flytande. På grund av allt detta bör man som 

socialarbetare försöka vara tydligare i kommunikationen bland annat menar Bea. 

6. Analys 

 

Här presenteras analysen av studiens resultat. Resultaten har analyserats utifrån valda teorier 

och tidigare forskning som presenterats. För att få en flytande analys har resultatens teman 

som haft ett tydligt samband slagits samman i analysen. 
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6.1 Socialarbetarnas syn på arbetet 

6.1.1 Klientsammansättningen samt skillnader och likheter inom 

gruppen ensamkommande 

Att tre av intervjupersonerna nästan uteslutande arbetar med ensamkommande pojkar och att 

samtliga intervjupersoners ensamkommande klienter mestadels kommit från Afghanistan, 

Somalia och Irak kan kopplas till det som tidigare forskning skrivit om ämnet (jmf Elmeroth 

& Häge, 2009).  

      

Allt det som människor varit med om och de erfarenheter de samlat på sig under sina liv kan 

de använda för att förstå situationen i nuet (Trost & Levin, 2004). Mycket av det som 

intervjupersonerna berättat om likheter och skillnader inom gruppen ensamkommande samt 

likheter och skillnader mellan ensamkommande gruppen och de övriga minderåriga klienterna 

kan kopplas till förståelsen av nuet. För att berätta om de ensamkommande barnens nuvarande 

situation har intervjupersonerna hela tiden utgått från både sina tidigare och sina nuvarande 

erfarenheter. På detta sätt har de skapat en bild av situationen i nuet. En tolkning av detta är 

att intervjupersonernas tidigare erfarenheter är integrerat i dem (jmf Trost & Levin, 2004) och 

att de vid behov kan bilda sig en förståelse av nuet genom att använda dessa erfarenheter som 

de har integrerat sen tidigare. 

      

Etnocentrism beskrivs som ”… människors benägenhet att identifiera sig med sin ”vi-grupp”, 

exempelvis sin kultur eller etnicitet, och använda denna som utgångspunkt…” (Stier, 2009, 

s.131). Etnocentrismen påverkar även hur vi människor tolkar och förklarar kulturer, 

människor, händelser samt beteenden. Då Ella beskrev situationen rörande de 

ensamkommandes ålder sa hon bland annat att detta kunde bero på villkoren som gäller i 

andra länder. Då Ella använde begreppet ”andra länder” tolkar jag det som att Ellas 

utgångspunkt var situationen i Sverige. Detta kan tolkas som ett tecken på ett etnocentriskt 

tankesätt som naturligt och omedvetet finns med i tankebanorna då både Ella och jag som 

intervjuade henne befann oss i svensk kontext.   

 

Det Anders berättat om att det intressantaste för det sociala arbetet är att se likheterna mellan 

ensamkommande och icke ensamkommande tonåringar kan kopplas till tidigare forskning. I 
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Kohlis (2009) studie visade resultat på att försök till att se likheter hos främlingar tjänar det 

sociala arbetet med ensamkommande över tid. Även det Anders framfört om att 

tonårsbeteendet är detsamma vart i världen tonåringen än kommer från men att 

livserfarenheterna kan skilja sig åt går att kopplas till tidigare forskning (jmf Engebrigtsen, 

2003).  

6.1.2 Arbetet med de ensamkommande barnen 

 

Då Anders talade om barn som bosatt sig hos släktingar eller vänner berättade han att dessa 

EBO ärenden är i majoritet hos andra stadsdelar där invandrarantalet är större. Eftersom 

Anders inte arbetar i en stadsdel med stort invandrarantal kan det han berättat tolkas som att 

han förstått situationen i nuet, utifrån sina tidigare erfarenheter (jmf Trost & Levin, 2004). 

Om en person definierar en situation som verklig blir den även verklig i sina konsekvenser 

samtidigt som det styr individens beteende (Trost & Levin, 2004).  Anders definierade mötena 

med de ensamkommande som mindre kulturella och mer juridiska. Senare i citatet berättade 

Anders dock att han endast är ett av de ”kulturella möten” som ungdomen stöter på. Anders 

nämnde även att det är besynnerliga kultur möten som ungdomarna utsätts för. Att Anders 

först definierat mötet med de ensamkommande som juridiska för att sedan benämna mötena 

som ”kulturella möten” kan tolkas som att Anders anammat studiens fokus på kulturens roll 

och omedvetet gjort en omdefinition av sammanhanget där kulturens roll är i fokus. Detta 

fokus har sedan påverkat Anders uttalanden där situationens kulturella fokus påverkat det han 

berättat. 

 

6.1.3 Bemötandet av de ensamkommande barnen och förklaring av 

barnens sammanhang 

Etnocentrism beskrivs som ”… människors benägenhet att identifiera sig med sin ”vi-grupp”, 

exempelvis sin kultur eller etnicitet, och använda denna som utgångspunkt…” (Stier, 2009, 

s.131).  Att Anders berättat att de i hans arbetsgrupp behandlar de ensamkommande som 

svenskar kan tolkas som att han i sitt resonerande utgår från sin ”vi-grupp” och därigenom 

förtydligar att alla behandlas likadant. Även Ella som berättat att det ibland kan vara svårt att 

få ensamkommande barn att resonera som man är van vid i Sverige ger exempel på 

etnocentriska tankegångar som sker omedvetet då hon utgår från situationen i Sverige. 
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I den tidigare forskningen har det skrivits om att traumatiserande händelser i de 

ensamkommande barnens hemländer har stor betydelse för psykisk hälsa på kort sikt. Dock 

att barnens livssituation och händelser i det nya landet har stor betydelse för deras psykiska 

hälsa och mående på längre sikt (Ascher, 2009). Detta kan kopplas till det Anders berättat om 

att hans agerande under asylprocessen, om han inte är försiktig, kan påverka barnen dåligt och 

försvåra det sociala arbetet även efter att barnen fått permanent uppehållstillstånd. 

Tidigare forskning som presenterats av Ascher (2009) betonade vikten av ett 

helhetsperspektiv i det sociala arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Att flyktingbarns 

svårigheter kan sträcka sig över flera områden och att yrkesverksamma bland annat behöver 

tänka på olika sociala och juridiska faktorer i arbetet (a.a.). Att Anders berättat att han är 

medveten om att de ensamkommande barnen tvingas spela olika roller då de möter olika 

myndigheter och att de möter många vuxna under asylprocessen tyder på ett helhetstänkande. 

Att Anders medvetet inte ställer alltför detaljerade frågor under asylprocessen är ett resultat av 

Anders helhetstänkande där tanken är att barnen kan må dåligt av att berätta alltför mycket för 

olika tjänstemän under asylprocessen.  

 

Att både Bea och Anders berättat att det är viktigt att de berättar för de ensamkommande 

barnen om sammanhanget, vad deras mål med arbetet är och så vidare kan kopplas till tidigare 

forskning. Även Ascher (2009) poängterat att det är viktigt att vara tydlig mot asylsökande 

barn. Tydlig med vad man som yrkesverksam kan göra och inte har möjlighet att göra. 

Yrkesverksamma bör även vara tydliga gällande målet med insatser (a.a.). Det finns alltså 

flera liknelser mellan det som Anders och Bea sagt och det som Ascher (2009) nämnt om 

arbetet med de ensamkommande. 

6.2 Den egna kulturella bakgrundens betydelse 

 

Samtliga intervjupersoner upplever att deras kulturella bakgrund har betydelse i mötet med 

ensamkommande. Detta har även merparten av tidigare forskning framvisat (t ex Ahmadi & 

Söderholm Carpelan, 2003; al Baldawi, 2009; Rozenberg, 2009). Dock finns det variation i 

svaren. Anders är den enda av intervjupersonerna som nämnt kommunikationssvårigheter som 

en hindrande faktor för mötet. De övriga intervjupersonerna har främst nämnt deras och 
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barnens tidigare livssituation och skillnader i bakgrundsfaktorer som faktorer som påverkar 

mötet. 

Tidigare forskning har, på liknande sätt som intervjupersonerna, betonat myndighetspersoners 

kunskaper om majoritetssamhällets språk och kultur som faktorer som påverkar mötet med 

invandrade personer (t ex Ahmadi & Söderholm Carpelan, 2003; al Baldawi). Däremot har 

kommunikationssvårigheter beskrivits som de vanligaste orsakerna till missförstånd och 

konflikter mellan flyktingar och professionella i tidigare forskningen (t ex Rozenberg, 2009). 

Att kommunikationssvårigheter inte nämnts i lika stor utsträckning av intervjupersonerna i 

denna studie kan tolkas på flera sätt. Dels kan intervjupersonernas definition av 

kulturbegreppet ha påverkat deras svar. Kulturbegreppet är ett svårdefinierat begrepp och kan 

tolkas på olika sätt. Anders som i ett citat uppgett att det är väldigt många praktiska, handfasta 

saker, som uppstår i mötet mellan honom och den ensamkommande ansåg till exempel inte att 

dessa praktiska saker kunde benämnas som tvärkulturellt. På liknande sätt kan det för de 

övriga intervjupersonerna ha varit andra faktorer än just kommunikationssvårigheter som de 

tänkt på i första hand när frågan om deras kulturella bakgrunds betydelse ställdes.  

Sedan kan skillnader i tidigare livssituation och bakgrundsfaktorer även indirekt åsyfta att 

man som socialarbetare vuxit upp i ett annat land än de ensamkommande barnen och 

därigenom inte talar samma språk. De vanligaste symboler och ord som vi människor 

använder oss av är ju de vi lärt oss under vår uppväxt (Trost & Levin, 2004). Genom att, som 

flera intervjupersoner, nämna att skillnader i bakgrundsfaktorer och till exempel 

uppväxtförhållanden påverkar mötet kan man i princip även indirekt ha åsyftat skillnader i 

språkkunskaper som en faktor som påverkar mötet. 

Individers beteenden ses som en produkt av allt det de varit med om under sina liv. Alla 

erfarenheter som människor samlat på sig under sina liv kan de använda för att förstå 

situationen i nuet (Trost & Levin, 2004). Att Anders i sitt arbete aldrig frågat svenska 

ungdomar om de går i kyrkan men att han alltid frågar afghanska ensamkommande om de går 

i moskén tyder på att han, i nuet, agerar utifrån sina erfarenheter. Majoriteten av Anders 

tidigare ensamkommande klienter från Afghanistan har gått i moskén och därför blir det 

naturligt att fråga denna klientgrupp om moskébesök och religiös tillhörighet. 

Vid möten med andra kulturer än den man själv tillhör är det inte helt möjligt att frigöra sig 

från ens egen kulturella bakgrund samt etnocentrism men en medvetenhet om denna kulturella 

prägel gynnar mötet (Stier 2009). Att både Ella och Anders nämnt att de inte har en möjlighet 

att till fullo förstå barnens tidigare livssituation och det de varit med om i sina hemländer utan 
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att det, som Anders nämnt i ett citat, är en helt igenom svensk kultur som ser på de 

ensamkommande barnen tyder på en medvetenhet bland intervjupersonerna om den prägel 

deras egna kulturella bakgrund har i det sociala arbetet med barnen. 

Det Ella och Anders sagt om att de inte har en möjlighet att till fullo förstå barnens tidigare 

livssituation och att detta kräver en medvetenhet kan även kopplas till tidigare forskning. 

Tidigare forskning har nämnt begreppet kulturell ödmjukhet och förklarat att det går ut på att 

som professionell ha insikten att man aldrig helt kan förstå hur barn från andra kulturer tänker 

eller känner, men att ett ödmjukt samtalande med flyktingbarnet kan leda till en ömsesidig 

förståelse (Gustafsson & Lindkvist, 2006). Ellas resonemang kring att hon inte fullt ut kan 

förstå att man som kristen kan bli förföljd men att hon ändå i sitt bemötande visar förståelse 

för barnets situation tyder på kulturell ödmjukhet.  

Tidigare forskning har även nämnt begreppet kulturkompetens och att det bland annat innebär 

att man som socialarbetare är uppmärksam på kulturens och religionens betydelse för klienter. 

Utifrån detta bör man som socialarbetare ha flexibla arbetssätt betonas det (Ahmadi & 

Lönnback, 2005). Anders sätt att fråga ensamkommande om moskébesök kan ses som ett 

uttryck på kulturkompetens och ett flexibelt arbetssätt som påverkats av de erfarenheter och 

den kulturkompetens som Anders fått av att arbeta med de ensamkommande barnen. 

6.2.1 Att arbeta med klienter med liknande kultur 

Det Camilla nämnt om att det ligger en fara i att tro att socialarbetare endast utifrån etnicitet 

kan förstå andra människor kan kopplas till den tidigare forskningen. Den tidigare 

forskningen har återkommande betonat vikten av att inte enbart förklara individers beteenden 

utifrån deras kulturella eller etniska bakgrund (Ahmadi & Söderholm Carpelan, 2003; 

Allwood, 2000; Allwood & Johnsson, 2009; Ascher, 2009; Rozenberg, 2009; Sjögren, 2003). 

Tidigare forskning har skrivit om att vi människor får den grundläggande kulturella 

kunskapen om hur samhället och människor är via vår uppfostran och uppväxtmiljö (t.ex. 

Angel & Hjern, 2004; Wellros, 1993). På liknande sätt uttryckte sig Anders då han berättade 

att klienter som kommer från samma kontext med svensk institutionsvård från dagis, förskola 

och grundskola har en liknande förståelse som honom gällande samhället och hur olika saker 

fungerar i samhället. 

 

Trost och Levin (2004) har skrivit om grupptillhörighet och att vi människor lever 

tillsammans i grupper. Inom dessa grupper ser vi oss själva och de övriga i gruppen som en 
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enhet (a.a.). Det som flera intervjupersoner har berättat tyder på att de känner tillhörighet till 

olika grupper. Det Bea och Anders nämnt om att det skulle vara lättare att träffa svenska 

ungdomar kan tolkas som att de känner tillhörighet till gruppen ”svenskar”.  Det Camilla 

nämnt om att det skulle kunna vara lättare att träffa klienter med liknande 

utbildningsbakgrund, klassbakgrund samt storstads/småstads bakgrund kan tolkas som att hon 

känner tillhörighet till en viss samhällsklass och profession. Det Camilla sagt kan även tolkas 

som att hon känner viss tillhörighet till småstads- eller storstadsmänniskor.  

 

Med grupptillhörigheten får individer förväntningar riktade mot sig från gruppen och de 

övriga individerna inom gruppen. Förväntningarna är normer och regler som handlar om hur 

individen bör och ej bör agera i situationer. Det finns även oskrivna regler som 

gruppmedlemmar sinsemellan känner till och förväntas följa. Genom att ingå i en grupp och 

känna samhörighet till gruppen lär vi människor oss vilka förväntningar som riktas till 

positioner inom gruppen, kort sagt lär vi människor oss hur vi förväntas agera (Trost & Levin, 

2004). Att samtliga intervjupersoner har uppgett att det underlättar det sociala arbetet om 

klienten har liknande kulturell bakgrund kan tolkas på flera sätt. Dels kan det handla om att 

gemensamma förväntningar, det vill säga normer och regler, underlättar det sociala arbetet. 

Att gemensamma normer och regler underlättar arbetet har både Camilla, Bea och Anders 

uttryckt. Det faktum att man via grupptillhörigheten antas känna till oskrivna regler och vilka 

förväntningar som kan riktas till olika positioner inom gruppen (Trost & Levin, 2004) kan 

också underlätta. Ett exempel för detta är det Bea nämnt om att hon inte behöver förklara vad 

socialtjänsten gör samt vad det sociala arbetet går ut på för svenska ungdomar på samma sätt 

som hon gör för ensamkommande.  

 

Vi människor interagerar socialt både då vi talar med varandra och via kroppsspråket (Trost & 

Levin, 2004). De har även skrivit om att sociala interaktionen kan påverkas mycket vid mötet 

med invandrade människor som har bristande språkkunskaper och därför har svårt att uttrycka 

sig på svenska (a.a.). Även flera av intervjupersonerna har berättat att kommunikationen 

underlättas i mötet med klienter med liknande kulturell bakgrund. Bea har till exempel nämnt 

att mötet underlättas då hon förstår koder och vad klienten menar då denne använder vissa 

typer av ord. Det Bea sagt kan kopplas till det Trost och Levin (2004) skrivit om att orden vi 

talar inte har någon betydelse om de inte förstås av människor i omgivningen. 
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6.2.2 Personalsammansättningens betydelse 

 

Intervjupersonernas svar kan jämföras med Kamalis (2002) studie som hade syftet att 

undersöka upplevda för- och nackdelar med ”etnisk likhet”, dels mellan socialarbetare med 

invandrarbakgrund och invandrarklienter och dels inom socialarbetarnas arbetsgrupp (a.a.). 

Kamali uttrycker bland annat i sin resultatredovisning att det är den hjälp som klienterna får 

och deras värdering av socialarbetarens insatser som styr om klienten sedan önskar en 

socialarbetare med utländsk bakgrund eller ej. Valet av socialarbetare styrs alltså inte av 

socialarbetarens etniska bakgrund enligt Kamali. Studien visar även att såväl socialarbetare 

med invandrarbakgrund som socialarbetare med svensk bakgrund kan uppleva svårigheter 

mellan grupperna men att de ändå tycker att det är positivt med mångfald i personalgrupperna 

(Kamali, 2002).   

Såsom ovannämnda studies resultat uttryckte även Camilla och Bea att det är positivt med 

mångfald i personalgruppen. Det som Ella uttryckt om att personalens etniska tillhörighet och 

kön inte har större betydelse för arbetet kan kopplas till Kamalis (2002) studies resultat om att 

valet av socialarbetare inte styrs av socialarbetarens etniska bakgrund. Det är dock svårt att 

jämföra Camillas synpunkter med Kamalis (a.a.) studies resultat. Detta då Camilla inte enbart 

har baserat sina åsikter på etnisk likhet utan hon har uttryckt att det finns ett behov av 

anställda med liknande erfarenheter av flykt och migrationsprocessen som de 

ensamkommande barnen har. Camillas tankar kan istället kopplas till annan tidigare forskning 

(t.ex. Ahmadi & Carpelan, 2003; Malmström, 2006) som har betonat vikten av kunskap och 

förståelse om hur migrationsprocessen och flyktingskapet kan påverka barn och deras 

livssituation i övrigt.  

6.3 De ensamkommande barnens kulturella bakgrunds betydelse 

 

Anders tog upp att den verklighet som de ensamkommande möter i Sverige har väldigt lite 

kunskap om tankesättet samt beteendet i den afghanska landsbygden. Även tidigare forskning 

har berört detta och tagit upp att myndighetspersoner är individer deltagande i 

majoritetssamhället med dess språk och kultur. Då de ensamkommande inte behärskar 

majoritetssamhällets språk och kultur på samma sätt påverkas mötena med socialtjänstens 

verksamheter (Ahmadi & Söderholm Carpelan, 2003; al Baldawi, 2009; Kamali, 2002; 

Magnusson, Ronaghi & Perneby, 2005; Rozenberg, 2009).  
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I tidigare forskning som presenterats (t.ex. Angel & Hjern, 2004; Wellros, 1993) har det 

skrivits om att den grundläggande kulturella kunskapen om hur världen, samhället och 

människorna är får vi människor genom vår uppfostran och uppväxtmiljö (a.a.). Både Bea och 

Camilla har delvis beskrivit detta som tidigare forskningen har tagit upp. Bea har till exempel 

berättat att en individs bakgrund, hur den levt sitt liv och dennes syn på samhället påverkar 

det sociala arbetet. Camilla har, såsom tidigare forskningen, även nämnt individens 

uppfostran som en kulturell faktor som spelar roll i mötet. 

 

En annan detalj som den presenterade tidigare forskningen inte berört är det Camilla berättat 

om att hennes relation till de ensamkommande barnens eventuella släktingar i Sverige är 

avgörande för hur hennes relation till barnen ska utvecklas.   

 

I Ellas exempel med den kristna pojken kan hennes agerande kopplas till tidigare forskning 

(Ascher, 2009) som betonat att den asylsökandes kunskap om sitt liv och sin situation bör 

bemötas med respekt. Forskning har också uttryckt att flyktingen bör ses som en individ som 

den professionella kan utbyta kunskap med inom bådas ”kompetensområden” (Ascher, 2009, 

s.50). Att Ella bemötte barnet med respekt och även var villig att lyssna på barnets egna 

erfarenheter samt utbyta kunskap kan kopplas till det som tidigare forskningen tagit upp. Ellas 

agerande kan även ses som det Ahmadi och Lönnback (2005) har benämnt som kultur 

kompetent socialt arbete. Att vara uppmärksam på religionens och kulturens betydelse för 

klienter och uppmärksam på det faktum att man kan ha olika syn på problemen och 

lösningarna ser de som kultur kompetent socialt arbete (a.a.). 

 

Då Ella informerat om BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) märkte hon att uppfattningarna 

av BUP varit olika. Ellas slutsats av detta var bland annat att kultur kan handla om vad man 

som individ lägger för värderingar i saker och ting. Det Ella berättat kan tolkas som ett 

exempel på hinder i kommunikationen mellan socialarbetare och flyktingar som orsakats av 

kulturella samt språkliga skillnader. Även tidigare forskning har gett 

kommunikationssvårigheter som ett exempel på hinder för mötet mellan flyktingar och 

socialarbetare (t ex. Rozenberg, 2009).   
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     Ellas exempel med BUP kan även tolkas utifrån social interaktion och språkliga symboler. 

Den sociala interaktionen kan påverkas mycket vid möten med invandrade människor med 

bristande språkkunskaper (Trost & Levin, 2004) och detta kan ses i Ellas exempel. De 

språkliga symboler det vill säga de ord som används i kommunikationen (a.a.) har även stor 

roll i exemplet som Ella tog upp. Ordens betydelse måste vara detsamma för människorna i 

vår omgivning för att de ska räknas som symboler i kommunikationen (a.a.). Då begreppet 

BUP inte hade samma betydelse för Ella, tolken och det ensamkommande barnet uppstod 

missförstånd som ledde till att Ellas information inte nådde fram till barnet.  

 

6.3.1 Kulturell hänsyn i arbetet med de ensamkommande barnen 

Alla intervjupersoner har uttryckt att hänsyn generellt bör visas vid klientmöten. Ett exempel 

som Camilla gett är att inte boka in alla möten vid den muslimska högtiden ramadan, då 

arbetet rör muslimska klienter. Bea har nämnt hänsynsfaktorer som specifikt är kopplade till 

ensamkommande barns situation. Det som Camilla och Bea nämnt kan kopplas till tidigare 

forskning (t ex. Allwood & Johnsson, 2009) som poängterat att sociala myndigheter har en 

viktig samhällsuppgift och att de bör anpassa sig till förändrade omständigheter såsom nya 

egenskaper i klientgruppen (a.a.).   

 

Det bör visas hänsyn från båda sidor enligt Ella. Både de ensamkommande barnen och 

socialarbetare bör visa hänsyn till skillnader i tankesätt och värderingar menar hon. Ellas 

resonemang hör ihop med det som tidigare forskning tagit upp (Ahmadi & Söderholm 

Carpelan, 2003; Allwood, 2000; Kamali, 2002; Valtonen, 2001) om att det krävs ett större 

ansvar från både socialarbetarkåren och från de nya klienterna för att det sociala arbetet med 

invandrade människor ska fungera. Både den som flyttar till ett nytt samhälle bör anpassa sig 

och samhället i sin tur bör vara förberedd inför förändringar (t.ex. Allwood & Johnsson, 

2009). 

 

Merparten av intervjupersonerna har även tagit upp att hänsyn kan visas till en viss gräns. 

Som socialarbetare bör man inte frångå lagar samt mänskliga rättigheter utifrån kulturell 

hänsyn har det poängteras. Även tidigare forskning har poängterat detta (Ascher, 2009). Det 

har dock framkommit att gränserna för kulturell hänsyn kan förändras om ett barns bästa 

kräver det. Anders exempel med syskonparet är ett exempel på en situation som 
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intervjupersonerna inte skulle visat hänsyn till, dock förbiseddes situationen tillfälligt då det 

var viktigare att barnen fick gå i skolan. 

7. Diskussion 
 

Här presenteras två diskussioner, en som handlar om metodvalet och en som handlar om 

resultaten av studien. 

7.1 Metoddiskussion  

 

Studien bygger på empiri som insamlats genom kvalitativa intervjuer. Fördelar med att 

använda en kvalitativ metod är att det bland annat ger studien en djupare och mer detaljrik 

förståelse av informanternas erfarenheter. Med en kvantitativ metod skulle 

intervjupersonernas svar bli kortare och inte lika detaljerade som med kvalitativa intervjuer. 

Via intervjuerna har jag även fått en möjlighet att ställa följdfrågor och jag har fått 

möjligheten att lyssna på hur intervjupersonerna betonar ord vid intervjuerna. Dessa 

betoningar har jag sedan kunnat visa i resultatdelen då de ord som intervjupersonerna betonat 

har fet markerats.  Att jag haft möjlighet att ställa följdfrågor och möjligheten att lyssna på 

hur intervjupersonerna betonat ord vid intervjuerna har nog lett till att jag fått en större 

förståelse för det som sagts under intervjuerna. 

     En alternativ metod som skulle kunnat användas är fokusgruppsintervjuer som hade kunnat 

ge en diskussion kring ämnet och även fått intervjupersonerna att utveckla sina tankar. 

Fokusgruppsintervjuer som metod skulle varit särskilt intressant då samtliga intervjupersoner 

varit intresserade av att diskutera intervjufrågorna med mig som intervjuare. Detta antas 

bottna i intervjupersonernas intresse för ämnet. Dock har det varit svårt att vid dessa 

situationer säga att jag som intervjuperson bör förhålla mig objektivt. Istället har jag till 

exempel efter en av intervjuerna besvarat intervjupersonens frågor och talat om ämnet mer 

öppet. Min förhoppning har varit att detta inte påverkat empirin då det skett efter att intervjun 

avslutats. Jag anser dock att metoden som använts i denna studie haft fördelen att 

intervjupersonerna kunnat vara relativt öppna. Med fokusgruppsintervjuer skulle risken finnas 

att informanterna skulle varit mer återhållsamma då deras anonymitet inte skulle kunna 

garanteras på samma sätt. 

     En annan nackdel som funnits med att använda den metod som använts är att det inte varit 

möjligt att ha fler informanter i studien då det rent tidsmässigt inte skulle fungerat. Med en 
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kvantitativ metod skulle jag kunnat ta del av flera socialarbetares erfarenheter och haft en 

jämnare ålders- och könsfördelning bland informanterna. På så sätt skulle jag eventuellt 

kunnat uttala mig om möjliga skillnader bland informanterna.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur några socialarbetare som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn beskriver det sociala arbetet med denna grupp. Fokus låg på 

kulturens roll i det sociala arbetet med de ensamkommande barnen. De frågor som jag 

indirekt ville få besvarade av informanterna var hur de beskriver sin syn på socialt arbete med 

ensamkommande flyktingbarn, hur socialarbetarna beskriver deras egna kulturella bakgrunds 

inflytande på det sociala arbetet med barnen samt hur socialarbetarna beskriver de 

ensamkommande barnens kulturella bakgrunds inflytande i det sociala arbetet. För att få svar 

på frågorna genomfördes fyra intervjuer med socialarbetare som arbetar med ärenden rörande 

ensamkommande flyktingbarn. 

 

Informanterna upplever att deras och de ensamkommande barnens kulturella bakgrund har 

betydelse för det sociala arbetet med de ensamkommande barnen. Särskild betydelse har 

informanternas kulturella bakgrund i mötet med ensamkommande. Möjligheten att till fullo 

förstå de ensamkommande klienterna begränsas av kulturella faktorer. Även merparten av 

tidigare forskning har framvisat att socialarbetares och ensamkommande barns kulturella 

bakgrund har betydelse för det sociala arbetet (t ex Ahmadi & Söderholm Carpelan, 2003; al 

Baldawi, 2009; Rozenberg, 2009).  

 

Informanterna beskriver sin syn på det sociala arbetet utifrån klientsammansättningen bland 

annat. Med undantag av Bea så beskriver samtliga informanter klientsammansättningen 

likadant och deras beskrivningar liknar även det som tidigare forskning (Elmeroth & Häge, 

2009) skrivit om ensamkommande barn.  

     Camilla berättade att det numera är sällan som ensamkommande flickor aktualiseras men 

att det var vanligare förr då cirka hälften av de ensamkommande barnen hade släktingar eller 

bekanta i Sverige. Camillas tanke var att föräldrar som inte vet vart barnet ska hamna ogärna 

låter sina döttrar åka för att flykten är farligare för flickor. Utifrån det som Camilla beskrivit 

och det Bea berättat om att hennes klienter består av ungefär lika många pojkar som flickor 
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kan det spekuleras kring om den jämnare könsfördelningen bland Beas ensamkommande 

klienter beror på att Bea arbetar med fler ensamkommande som placerats hos släktingar eller 

bekanta. 

     En annan informant har berättat att det intressantaste för det sociala arbetet är sådant som 

är universellt för tonåringar. Oavsett ursprung och tidigare bakgrund så finns det ett 

gemensamt tonårsbeteende enligt informanten. Informantens resonemang kan kopplas till 

tidigare forskning (Kohli, 2009; Engebrigtsen, 2003).  

     Mycket av det som intervjupersonerna berättat om de ensamkommande klienterna sågs 

som deras förståelse av nuet, baserat på deras tidigare erfarenheter (jmf Trost & Levin, 2004). 

     Det framkom av materialet att merparten av intervjupersonerna arbetar på liknande sätt och 

använder BBIC (Barns behov i centrum) formulären då de utreder både ensamkommande och 

icke ensamkommande barns livssituation. En informant uttryckte att dessa formulär inte 

fungerar lika bra vid utredningar som rör ensamkommande. Då vårdnadshavare inte finns med 

i bilden så kan dessa inte utredas. Det finns inte heller utrymme för att lägga in vilka krav som 

ställts på god man och boendepersonal enligt informanten. 

 

Samtliga intervjupersoner har beskrivit att deras egna kulturella bakgrund har betydelse i 

mötet med ensamkommande. Detta har även merparten av tidigare forskning framvisat (t ex 

Ahmadi & Söderholm Carpelan, 2003; al Baldawi, 2009; Rozenberg, 2009). Dock finns det 

variation i svaren. Medan en informant nämnt kommunikationssvårigheter som en hindrande 

faktor för mötet har de övriga tre informanterna främst beskrivit deras och barnens tidigare 

livssituation och skillnader i bakgrundsfaktorer som faktorer som påverkar mötet. Detta har 

tolkats som att informanterna kan ha definierat kulturbegreppet olika och därför svarat på 

olika sätt. Eller att skillnader i tidigare livssituation och bakgrundsfaktorer även indirekt 

åsyftat att man som socialarbetare vuxit upp i ett annat land än de ensamkommande barnen 

och därigenom inte talar samma språk.  

 

Det har framkommit av materialet att de ensamkommande barnens kulturella bakgrund 

påverkar det sociala arbetet på olika sätt. En informant har till exempel, såsom tidigare 

forskning (t ex. al Baldawi, 2009; Kamali, 2002), berättat att den verklighet som de 

ensamkommande möter i Sverige har väldigt lite kunskap om tankesättet samt beteendet i den 

afghanska landsbygden och att detta påverkar det sociala arbetet. En annan informant har 
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berättat att relationen till de ensamkommande barnens släktingar i Sverige är avgörande för 

hur informantens relation till barnen ska utvecklas. Det sistnämnda hade inte tidigare 

forskningen nämnt. 

     Även ensamkommande barns religiösa bakgrund påverkar det sociala arbetet enligt 

resultaten. En informant beskrev till exempel en situation med en kristen pojke som varit rädd 

för familjen han placerats hos för att de var muslimer. 

     Både barnens och intervjupersonernas egna kulturella bakgrund har betydelse för 

kommunikationen enligt framkomna resultat. Detta då begrepp och ord kan definieras på olika 

sätt av personer. Även tidigare forskning har gett kommunikationssvårigheter som ett 

exempel på hinder för mötet mellan flyktingar och socialarbetare (t ex. Rozenberg, 2009).  

 

Som förslag till fortsatt forskning föreslår jag att det görs en studie om ensamkommande 

flickors situation kopplat till kultur. Detta då de ensamkommande flickorna är i minoritet och 

att deras situation särskilt kan behöva undersökas. Sedan har en nyfikenhet väckts kring 

fokusgruppsintervjuer och huruvida de skulle kunna kasta ljus på kulturens roll i det sociala 

arbetet med ensamkommande – eller om dessa intervjuer skulle leda till att diskussionerna 

begränsas av intervjudeltagarnas återhållsamhet. Förslag till vidare forskning blir alltså även 

att det kan göras en studie såsom denna - dock med fokusgruppsintervjuer.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag heter Seyma Bilici och studerar på institutionen för socialt arbete vid Stockholms 

Universitet. Jag håller för närvarande på med en studie (c-uppsats) om ensamkommande 

flyktingbarn. Min nyfikenhet kring ämnet bottnade i antagandet att flyktingbarnen som 

kommer till europeiska länder, specifikt Sverige, bär med sig kulturer från deras hemländer 

som i vissa avseenden skiljer sig från den svenska kontexten. Syftet med studien är att belysa 

hur socialarbetare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn uppfattar detta 

tvärkulturella* sociala arbete. Studien skall vara inlämnad 29 december och handledare är 

Katarina von Greiff (katarina.greiff@xxxxxx.se). 

Anledningen till att jag hör av mig till er är att jag försöker komma i kontakt med 4-5 

socialarbetare som eventuellt skulle vilja ställa upp på en intervju. Flera av er har jag redan 

talat med på telefon och det bör poängteras att allt som kommer fram i studien behandlas 

konfidentiellt. Eventuella intervjupersoner kan känna sig trygga med det faktum att namn eller 

annan information som kan kopplas till dem inte kommer att tas med i studien. 

Om du/ni kan tänka er att intervjuas skulle jag vara mycket tacksam om ni så fort som möjligt 

tar kontakt med mig så att vi kan bestämma en tid för intervjun. Intervjutiden kan variera dock 

tar intervjun inte mer än 50 minuter. 

 Kontakta gärna mig om ni känner att ni vill veta mer om studien eller har andra frågor. 

MVH/Seyma Bilici 

Tel: XXX XX XX XXX  

Mail: seyma_2@xxxxx.xxx 

  

*Tvärkulturellt socialt arbete kan förstås som mötet mellan flera kulturer (myndighetskultur, 

klientens kultur m.m.) i socialt arbete med människor med flykting- och invandrarbakgrund. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

Intervjuguide 

Tematiska frågor 

1. Intervjupersonen. 

Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

Hur länge har du arbetat på enheten? 

Hur länge har du arbetat med ensamkommande flyktingbarn?  

Vad arbetar du med mer konkret? Har du övriga/ytterligare arbetsuppgifter?  

Din ålder och etnicitet? 

Är du utbildad i Sverige eller utomlands? 

 

2. Personalsammansättning 

Hur många arbetar på enheten?  

Vilka uppgifter har de generellt? 

Medelålder på gruppen? 

Sammansättning utifrån kultur/etnicitet/kön eller liknande? 

 

3. Klientsammansättning (De ensamkommande flyktingbarnen)  

Hur många barn arbetar du med? Hur många barn arbetar enheten med?  

Hur ser könsfördelningen ut, pojkar/flickor? Hur ser åldersfördelningen ut, äldre/yngre barn? 

Vilka länder alternativt områden i världen kommen barnen oftast från? 

Vilken problematik är vanligast bland barnen du möter? 

 

4. Socialt arbete med de ensamkommande flyktingbarnen  

Har din kulturella bakgrund betydelse för mötet mellan dig som socialarbetare och flyktingbarnet? 

Har det ensamkommande flyktingbarnets kulturella bakgrund betydelse för mötet mellan dig och 

barnet? 

Krävs det olika sätt att arbeta beroende på barnets ursprung? 

Finns det lägen då man behöver ta hänsyn till kultur? I så fall när och vad gör du? Om inte, varför 

inte? 

Har personalsammansättningen, dvs. socialarbetarnas kultur och etnicitet betydelse för det sociala 

arbetet med barnen? I så fall på vilket sätt? Om inte, varför inte? 

Har klientsammansättningen, dvs. flyktingbarnens kultur och etnicitet betydelse för det sociala 

arbetet med barnen? I så fall på vilket sätt? Om inte, varför inte? 

Är det lättare, svårare eller ingen skillnad att möta klienter med liknande kultur som du själv? 

Varför? Varför inte? 

Vad tycker du om särskild kunskap i det sociala arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen? 

 

 


