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ABSTRACT 
Background: The investigative tool in use today in child custody cases is called Barns behov 
i centrum, or BBIC. This tool is adapted to support networks in the vicinity of the child, 
usually the family, as a social system surrounding the child. However, this social network is 
absent for unaccompanied children. Today, unaccompanied children arriving in Sweden 
represent an increasing segment of society.  This has created the need for well-adapted tools 
designed to identify, structure and analyze needs and efforts made on behalf of these groups 
within the framework of social work.  

Aim: The aim of this study is to examine the experience of social workers in their 
investigations regarding unaccompanied children in Sweden. 

Methods: In order to achieve the aim of the study, nine semistructured interviews with social 
workers in central Sweden were conducted and analyzed with hermeneutic deductive 
interpretation methods. 

Results: The results revealed weaknesses in the practical social work regarding 
unaccompanied children, according to the experience of social workers. Weaknesses were 
described as (i) investigational tools were not appropriate for the task, (ii) a lack of clear 
guidelines for performance of the task, (iii) a lack of trust for authorities among the children, 
(iv) difficulties to comply with the timelines for the investigation, and (v) a lack of resources 
to complete the task. Social workers also reported a lack of support in finding solutions to 
address these problems. These weaknesses were analyzed using the Bronfenbrenner 
ecological development model. 

Conclusions: The layout of the BBIC investigational tool can possibly lead to difficulties in 
the practical social work regarding unaccompanied children, who might exist in a dissimilar 
ecology of development than the one BBIC assumes.  

Implications for social work: An adaption of the investigational tool BBIC to the specific 
circumstances and needs concerning unaccompanied children in Sweden can be beneficial to 
future social work. Further studies ought to be done within the field of child welfare 
investigation of children who exist in a dissimilar ecology of development than the one BBIC 
assumes. 
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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Det utredningsverktyg som idag används vid barnavårdsutredningar är verktyget 
Barns behov i centrum (BBIC), ett verktyg som är anpassat till att stötta nätverk som finns i 
barnets närhet, vanligtvis familjen, som socialt system runt barnet. För ensamkommande barn 
däremot, lyser dessa sociala nätverk med sin frånvaro. Ensamkommande barn till Sverige är 
en idag ökande grupp av människor i samhället vilket har skapat ett behov av väl anpassade 
verktyg i utredningsarbetet för att identifiera, strukturera, och utreda insatser för dessa 
grupper, inom ramen för det sociala arbetet. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av det sociala 
utredningarbetet av ensamkommande barn till Sverige. 

Metod: För att uppnå studiens syfte har nio semi-strukturerade intervjuer med 
socialsekreterare i Mellansverige genomförts och analyserats med en hermeneutisk deduktiv 
tolkningsmetod. 

Resultat: Resultatet visar på svårigheter i det praktiska sociala arbetet kring ensamkommande 
barn enligt socialsekreterares erfarenheter. Svårigheter beskrevs som att (i) 
utredningsverktygen inte var anpassade till uppgiften, (ii) att det fanns bristande riktlinjer 
kring arbetets utförande, (iii) att det kunde finnas en misstro från barnens sida gentemot 
myndigheter, (iv) att utreda inom den lagstadgade tidsramen, samt (v) att det kunde finnas 
bristande resurser för arbetets genomförande. Socialsekreterarna hade även erfarenhet av stå 
ensamma i att finna lösningar på dessa brister. Erfarenheterna analyseras utifrån 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 

Slutsatser: Utformningen av BBIC-verktyget kan möjligtvis skapa svårigheter i 
socialsekreterares utredningsarbete av ensamkommande barn, då ensamkommande barn kan 
ha en annan utvecklingsekologi än vad BBIC förutsätter. 

Implikationer för det sociala arbetet: En anpassning av BBIC-verktyget efter de särskilda 
omständigheter och behov som gäller för ensamkommande barn i Sverige kan vara till fördel 
för framtida socialt arbete. Vidare forskning bör göras inom området utredningsarbetet av 
barn som lever i en utvecklingsekologi skild från den BBIC förutsätter.  
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1. INLEDNING  
 

År 2014 tog Sverige emot 7049 ensamkommande barn (Migrationsverket, 2015). Siffrorna för 
mottagandet av ensamkommande barn är något som har varit på uppgång oavbrutet sedan 
sommaren 2006, uppger Migrationsverket. De senaste åren har det skett stora förändringar i 
organiseringen av mottagandet av dessa barn. Den 1 juli 2006 fick kommuner i Sverige ett 
nytt åtagande och ansvar för mottagandet av ensamkommande minderåriga, ett 
ansvarsområde som tidigare har legat hos Migrationsverket. Detta ansvar är även ett 
välfärdspolitiskt ansvar. Det nya ansvaret över ensamkommande barn har utmanat de rådande 
rutiner och traditioner i det sociala arbetet inom socialtjänsten, då de rutiner och 
utredningsverktyg som används i barnavårdsutredningar idag, utgår från att barn har ett 
socialt nätverk i sin närhet, vanligtvis familjen. För ensamkommande barn däremot, lyser 
detta sociala nätverk med sin frånvaro. 

En annan utmaning utgörs av att ensamkommande barn ofta har andra komplexa behov av 
insatser inom det sociala arbetet än de barn som socialsekreterare har erfarenheter av att 
arbeta med. Nu möter socialsekreterarna i stället barn, som kan ha helt andra behov vilket gör 
att kunskaper och erfarenheter saknas för att identifiera dessa barns behov och 
problem.  Enligt Backlund, Eriksson, Von Greiff och Åkerlund (2012:71) finns en tudelad 
bild bland socialsekreterare av ensamkommande barn som grupp. Å ena sidan ses de som 
starka barn med resurser som medfört att de på egen hand har lyckats röra sig över stora delar 
av jordklotet, å andra sidan ses de som sårbara barn som inte behärskar det svenska språket, 
inte har möjlighet att ordna boende på egen hand, eller har närstående i det nya landet. 
(a.a.ss.21).  

1.1. PROBLEMET MED UTREDNINGSVERKTYGET BBIC 
 
Problematiken vi närmar oss behandlar möjligheterna att använda utredningsverktyget BBIC i 
det sociala arbetet med att identifiera, strukturera, och utreda behov av insatser för 
ensamkommande barn i Sverige. Det utredningsverktyg som idag används av socialtjänsten 
vid barnavårdsutredningar är - Barns behov i centrum (BBIC) (Socialstyrelsen 2013a). 
Forskning visar att det uppstår en utmaning i att använda BBIC på en grupp barn som 
befinner sig i en situation som skiljer sig från den situation många svenska barn generellt 
befinner sig i (Backlund et al., 2012). I forskningsrapporten Ensam och flyktingbarn - barnet 
och socialtjänsten om den första tiden i Sverige skriver Backlund et. al. (2012) att den sociala 
barnavårdsutredningen av denna målgrupp ofta är bristfällig. Detta, då ett icke anpassat 
utredningsverktyg medför en svårighet att fånga och möta det unika barnets behov. En 
bristfällig utredning kan således leda till att barnet inte får de insatser som det är i behov av. I 
Stretmo och Melander (2013) samt Brunnberg, Borg och Fridström (2011) framkommer att 
socialsekreterarna uttrycker att frånvaron av barnens föräldrar försvårar socialtjänstens 
barnavårdsutredning då BBIC lägger stort fokus på barns sociala nätverk. Även internationell 
forskning (Kohli, 2006) visar på befintliga svårigheter i mottagandet av ensamkommande 
barn.  

Den problematik som härmed uppstår är den motsättning mellan det uppdrag socialtjänsten 
genom det sociala arbetet har vid mottagandet av ensamkommande barn sedan 2006 å ena 
sidan, och de möjligheter socialtjänsten har att tillgodose och genomföra uppdraget på, å den 
andra (se figur 1 nedan).  Detta är problematiskt då socialsekreterare som är satta att hantera 
uppdraget själva måste lösa denna motsättning. Det kan handla om att själv hitta andra 
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lösningar och verktyg för sitt utredningsarbete, antingen genom att förändra verktyget, 
förenkla det eller att frångå delar av verktyget. Frågan som då kan ställas är vilken kvalitet 
som dessa utredningar då har och på vilket sätt de påverkar socialtjänstens uppdrag att 
identifiera och utreda behov av insatser för att tillgodose de ensamkommande barnens behov 
av samhällets stöd och hjälp. 

 

 

Figur 1. Problemområdets motsatta positioner i det sociala utredningsarbetet. 

 

2. BAKGRUND 
I avsnittet som följer redovisar vi kunskap av relevans och intresse för studien, samt sådant 
som bidrar till förståelse för arbetet med barnavårdsutredningar. Detta avsnitt tar upp: 
relevanta begrepp, Barnkonventionen (Broman, 2010), Socialtjänslagen (2001:453) (SoL) 
och BBIC - Barns Behov i Centrum (Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, 2013b) vilka 
sedan problematiseras i förhållande till socialsekreterarnas utredningsarbete.  

2.1. RELEVANTA BEGREPP 
Nedan presenteras relevanta begrepp och definitioner som används i studien. Dessa begrepp 
är: ensamkommande barn, god man, särskild förordnad vårdnadshavare, HVB-hem och 
insatser.  

2.1.1. ENSAMKOMMANDE BARN 
Studien har utgått från Socialstyrelsens definition av ensamkommande barn när det gäller 
avgränsningen av vilka barn som avses med denna grupp. Denna definition lyder:
   

Ensamkommande barn är enligt 1 § femte stycket lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl., LMA, en gemensam beteckning för barn under 18 år som vid 
ankomsten till mottagarlandet är skilda från båda sina föräldrar eller från någon 
annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter 
ankomsten står utan sådan ställföreträdare. (Socialstyrelsen, 2013b:14). 

Ensamkommande barn är således en grupp barn som har gemensamt att de vid ankomst till 
mottagarlandet är under 18 år samt är skilda från båda sina föräldrar eller någon annan 
likvärdig vuxen. Viktigt att bära med sig i fortsatt läsning av studien är att denna grupp barn 
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utgör en komplex grupp med stora individuella skillnader inom gruppen även om många kan 
ha gemensamma erfarenheter av uppbrott från invand miljö, föräldrar och socialt nätverk 
(Socialstyrelsen 2013b:15)  

 

2.1.2. GOD MAN OCH SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE 
 
Vid ett ensamkommande barns ankomst till Sverige är överförmyndaren skyldig att förordna 
en god man till barnet. Denna uppgift regleras av lag (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn. Den gode mannen har i uppgift att ansvara för barnets personliga 
förhållanden och sköta dess angelägenheter, då vårdnadshavare inte finns på plats att göra 
detta. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som 
rör barnets personliga såväl som ekonomiska angelägenheter. Den gode mannen ska hjälpa 
barnet exempelvis i kontakt med myndigheter samt försöka se till att barnets första tid i 
Sverige blir så bra som möjligt. Uppdraget som god man är temporärt och upphör när barnet 
får uppehållstillstånd, varaktigt har lämnat landet alternativt när barnet fyller 18 år (Sveriges 
kommuner och landsting, 2015a). I de fall som ett ensamkommande barn får permanent 
uppehållstillstånd (PUT), upphör gode mannens uppdrag och en särskild förordnad 
vårdnadshavare ska utses till barnet. Det är socialnämnden i barnets vistelsekommun som är 
ansvarig för ett förordnande av särskild vårdnadshavare. Regler för vem som är lämplig att 
utföra uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare regleras av Föräldrabalken 
(1949:381). Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte i så stor 
utsträckning från uppdraget som god man. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att 
bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter samt ska se till att barnet får 
omvårdnad, trygghet och en god fostran. I takt med att barnet åldras och utvecklas ska 
vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Även 
uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare upphör när barnet fyller 18 år (Sveriges 
kommuner och landsting, 2015b). För att koppla gode mannens och den särskilt förordnade 
vårdnadshavarens uppdrag till ämnet för denna studie så bör det förtydligas att den gode 
mannen och den särskilt förordnade vårdnadshavaren kontaktas av och samarbetar med 
barnets socialsekreterare i alla angelägenheter som gäller barnet. Detta kan även gälla att de 
används som referenser i BBIC-utredningen av barnet. 

Stretmo och Melander (2013) tar upp vikten av en engagerad god man/särskilt förordnad 
vårdnadshavare då ett fungerande samarbete mellan barnet och dessa vuxna underlättar 
utredningsarbetet för socialsekreteraren, samt underlättar situationen för barnet. Detta är av 
relevans för studien då ett gott samarbete mellan barnet, den gode mannen/särskilt förordnade 
vårdnadshavaren och socialsekreteraren kan påverka utredningsarbetet positivt då 
socialsekreterarens förutsättning att få ta del av barnets perspektiv ökar ytterligare genom den 
gode mannen eller den särskilt förordnade vårdnadshavaren, vilket således hjälper 
socialsekreteraren att identifiera och besluta om insatser till barnet.  

 

2.1.3. HVB-HEM 
 
Hem för vård eller boende (HVB-hem) är en yrkesmässig bedriven verksamhet som i 
samband med boende utövar vård eller behandling. HVB-hem kan bedrivas av kommuner, 
landsting eller privata aktörer. Verksamheterna tar emot enskilda individer som vårdas 
frivilligt med stöd av SoL eller vårdas med tvång med stöd av Lagen (1990:52) om särskilda 
bestämmelser av vård av unga (LVU) (Statens institutionsstyrelse, 2015). Ensamkommande 
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barn ingår oftast i den förstnämnda gruppen som vårdas frivilligt enligt SoL, men kan vid 
behov bli aktuella att vårdas med tvång enligt LVU. Ett HVB-hem är vanligen det första 
hemmet för ett ensamkommande barn under dennes första tid i Sverige (Brunnberg, 2011:20). 
På ett HVB-hem för ensamkommande barn bor ofta flera ensamkommande ungdomar 
tillsammans samt har personal tillgänglig dygnet runt. Vården på ett HVB-hem ska vara 
anpassat till den enskildes behov och förutsättningar, samt ska upplevas som meningsfull och 
bygga på förtroende och samarbete med barnet. Barnets integritet ska respekteras. Detta 
konkretiseras i att barnen bör ha enskilda rum enligt Socialstyrelsen (2013b). Vi menar att ett 
fungerande samarbete mellan barnet och personalen på HVB-hemmet, samt mellan 
socialsekreteraren och HVB-hemmet är av relevans för socialsekreterarnas utredningsarbete 
på samma sätt som samarbetet mellan gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare och 
barnet/socialsekreteraren är av vikt då detta möjliggör att socialsekreteraren får god 
uppfattning om vilka behovsområden som behöver tillgodoses för barnet.  

 

2.1.4. INSATSER 
 
Begreppet insats avser åtgärder som har till syfte att stödja, förändra och förbättra en individs 
eller en grupps situation. Insatser som utförs inom socialtjänstens arbete är exempelvis 
stödsamtal men kan även vara sådana som utförs av andra aktörer utifrån uppdrag av 
socialtjänsten. Exempel på dessa är placeringar i HVB-hem, kontaktpersoner eller 
kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar. Insatser kan användas för att tillgodose behovet 
av hjälp inom en särskild grupp, exempelvis ensamkommande barn som kommit till Sverige 
utan familj och nätverk (Bergmark & Lundström 2006:175). Utifrån studiens syfte där 
socialsekreterarnas erfarenheter visar på huruvida de har möjlighet att tillgodose 
ensamkommande barns behov med hjälp av socialtjänstens insatser, är samarbetet med 
barnets nätverk av stor vikt för att kunna besluta om passande insatser.  

 

2.2. BARNKONVENTIONEN   
Barnkonventionen är framtagen för att skydda barns rättigheter. Den togs fram av Förenta 
Nationerna (FN) 1989 och Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Konventionen är 
uppdelad i olika artiklar som i sin helhet syftar till att skydda de mänskliga rättigheter som ett 
barn är berättigat till. De länder som skriver under konventionen är bundna enligt lag att hålla 
sig till den. I Sverige är det regeringen som är skyldig till att se till att den följs och att dessa 
rättigheter tillgodoses (Broman, 2010:7). I rapporten De osynliga barnen (Broman, 2010) 
uppmärksammas fyra artiklar som är av yttersta vikt när beslut tas gällande barn enligt 
följande:  

Artikel 2: att alla barn har samma rättigheter och lika värde 

Artikel 3: att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut  

Artikel 6: att alla barn har rätt till liv och utveckling  

Artikel 12: att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad  

I Barnkonventionen finns även artiklar som berör rättigheter för barn som har behov av 
särskild vård. Detta är exempelvis ensamkommande barn, som inte har möjlighet att leva med 
sin familj. Dessa artiklar behandlar rätten till skydd och stöd, samt krav på tillsyn av hur dessa 
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barn behandlas och hur förhållandena kring dem i övrigt bör se ut. Detta tas upp i artikel 20 
och 25 enligt följande: 

Artikel 20: Ett barn som inte kan bo med sina föräldrar har rätt att få hjälp att hitta 
ett nytt hem 

Artikel 25: Staten ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av 
myndigheterna behandlas bra (Broman, 2010:7) 

Barnkonventionen har inte inkorporerats i svensk lag, utan de artiklar som konventionen tar 
upp har istället omarbetats och anpassats till svensk lag (Broman, 2010:7). Då 
barnkonventionen utgör en grund till svensk lag som rör barn är det relevant att ta upp 
barnkonventionen som bakgrund till socialtjänstens och socialsekreterares utredningsarbete 
med ensamkommande barn. 

 

2.3. SOCIALTJÄNSTLAGEN (2001:453) (SOL) 
SoL (2001:453) är en lag som socialsekreterare är bundna till att följa i sitt arbete. Den 
inledande paragrafen beskriver lagens övergripande mål. 1 kap 1 § beskriver att verksamheten 
ska syfta till att: 

[...] öka den enskildes möjligheter att ta del av samhällets gemenskap, förebygga 
uppkomsten av social ohälsa och begränsa den enskildes behov av stöd och hjälp [...] 
Socialtjänsten ska särskilt inrikta sig på att frigöra och utveckla den enskildes egna 
resurser (Bergstrand, 2015:12). 

I det följande presenteras enskilda paragrafer som är relevanta för det sociala arbetet med 
barnavårdsutredningar generellt. 

 

2.3.1. SOL 1 KAP 2 § - BARNETS BÄSTA 
 
I SoL 1 kap 2 § fastställs att barnperspektivet bör vara centralt i alla beslut som tas gällande 
ett barn. Sedan Sverige ratificerade FN:s barnkonvention anpassades konventionen till lagen i 
och med denna paragraf. Barnets ställning i socialtjänsten ska ha stärkts av denna anpassning. 
Vad “barnets bästa” i en utredning innebär är inte alltid självklart och inte heller hur “barnets 
bästa” bör omsättas till insatser utifrån barnets perspektiv. Samverkan med andra myndigheter 
och organisationer som arbetar med barn kan vara ett sätt att stärka barnets perspektiv. 
Dessutom är dokumentation av det arbete som sker, och hur barnets perspektiv påverkar de 
beslut som fattas av stor vikt. Det handlar både om att ta in åsikter från individer i barnets 
närhet, och barnets egen åsikt och önskan, samt beakta åsikter från yrkesverksamma personer 
i barnets omgivning. Om barnets och de vuxnas perspektiv kolliderar, bör barnets bästa vara 
avgörande. (Bergstrand, 2015:ss.13) 

 

2.3.2. SOL 5 KAP 1 § - SOCIALNÄMNDENS ANSVAR FÖR BARNS UTVECKLING 
 
Denna paragraf säger att socialnämnden ska verka för att barn och ungdom ska växa upp 
under trygga och goda förhållanden. Genom att arbeta i ett nära samarbete med hemmen, det 
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egna hemmet såväl som ett hem där barnet är placerat, ska socialtjänsten främja en gynnsam 
social utveckling hos barn och ungdom (Bergstrand, 2015:79).   

 

2.3.3. SOL 11 KAP 1 § 
 
Paragrafen säger att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning då nämnden fått 
kännedom, genom ansökan, anmälan eller på annat vis, om något som skulle kunna leda till 
en åtgärd av nämnden (Bergstrand, 2015:164). Socialnämndens ansvar att påbörja utredning 
av ensamkommande barn inleds utan förhandsbedömning efter att barnet anvisats till 
anvisningskommunen av Migrationsverket (Socialstyrelsen, 2013b).  

 

2.3.4. SOL 11 KAP 2 § 
 
Denna paragraf säger att då socialnämnden utreder ett barns behov av skydd eller stöd, ska 
utredningen bedrivas skyndsamt och avslutas inom fyra månader. Däremot ska utredningen 
inte vara mer omfattande än vad som går att motivera utifrån omständigheterna. I utredningen 
kan socialsekreterare kontakta sakkunniga samt andra personer som behövs för att bedöma 
behovet av insatser (Bergstrand, 2015;71). Detta innebär för en socialsekreterare som utreder 
ett ensamkommande barn att den kan kontakta exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP), personal på barnets HVB-hem där barnet är placerat samt andra vuxna kring barnet.  

 

2.4.  BARNS BEHOV I CENTRUM – BBIC 
Barns behov i centrum (BBIC) är ett utbildningsmaterial framtaget för att skapa en enhetlighet 
i socialtjänstens arbete med planering, utredning och uppföljning av barn och unga som far 
illa. Detta är ett hjälpmedel för socialsekreterare att genomföra det sociala arbetet mer 
konsekvent och systematiskt när det gäller utredning av barn. Verktyget ska ge socialtjänsten 
en tydlig inblick i utredningsarbetet, men även att föräldrar och barn ska få möjlighet att få 
insyn i det utredningsarbete som utförs rörande dem själva (Socialstyrelsen, 2013a:3). BBIC-
utredningen ligger till grund för att identifiera behov, bedömning av insatser, och beslut om 
insatser som exempelvis att utse en kontaktperson, samtalskontakt, tvångsomhändertagande 
(Socialstyrelsen, 2013b). Då syftet med BBIC är att alla barn ska utredas enhetligt ingår även 
ensamkommande barn i målgruppen för utredning av BBIC. Detta fastslogs av regeringen i 
prop. 2005/06:46 ang. Mottagande av ensamkommande barn. I propositionen nämns att alla 
barn och unga som vistas i Sverige ska, så långt som det är möjligt, gå under samma regler 
och sociala omvårdnadssystem enligt normaliseringsprincipen (Socialstyrelsen, 2013b:39). 
Det förtydligas dock i BBICs utbildningsmaterial att även om barn och unga ska ha likvärdiga 
möjligheter innebär det således inte att alla barn ska behandlas lika, då barn är unika individer 
med egna behov och resurser. Det är därför viktigt att socialtjänsten utreder barnet på ett 
kunnigt och nyanserat sätt för att kunna identifiera det enskilda barnets behov 
(Socialstyrelsen, 2013a:29). 

BBIC-modellen illustreras i form av en triangel (se Figur 2 nedan). De tre rubrikerna på 
vardera vinkel i triangeln representerar varsitt område när det gäller, (i) Barnets behov (ii) 
Föräldrarnas förmåga och (iii) Familj och miljö.  
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Figur 2. BBIC-modellen 

Barnets behov utgörs av sju behovsområden som ska kopplas samman med sex aspekter av 
föräldrarnas omsorgsförmåga samt faktorer i barnets familj och miljö. BBIC-verktyget bygger 
på en helhetssyn på barn och ungas utveckling inom områden som exempelvis fysisk och 
psykisk hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling (Socialstyrelsen, 2013a). 
Barnets behov i triangeln återspeglar de mänskliga rättigheter som barnet tillerkänns genom 
barnkonventionen (Socialstyrelsen, 2013b:56). Utifrån dessa rubriker och underrubriker i 
triangeln ska information till utredningen hämtas in om barnet, från barnet själv samt personer 
i dess närhet (Socialstyrelsen, 2013:a).  

En grundsten i BBIC-verktyget är det utvecklingsekologiska perspektivet utformat av 
Bronfenbrenner (1979). Det utvecklingsekologiska perspektivet ser barns utveckling i 
koppling till ett barns sammanhang, i samspel och interaktion med olika faktorer i dess 
närmiljö. För att få en god bild av barnet och dess behov bör den som utför en 
barnavårdsutredning analysera dessa faktorer i ett barns närmiljö samt se deras inbördes 
påverkan på varandra. Det utvecklingsekologiska perspektivet är direkt kopplade till 
rubrikerna i BBIC-triangeln (Socialstyrelsen, 2013a:ss.26). Vidare utveckling om 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori följer i kommande avsnitt “4. Teori”. Det 
utvecklingsekologiska perspektivet blir synligt i BBIC-triangeln då fokus ligger på att utreda 
barnets familj. Enligt prop. 2005/06:46 som nämnts tidigare texten, bör även 
ensamkommande barn utredas enligt detta verktyg trots att ensamkommande barns familjer är 
frånvarande.  

Socialstyrelsen (2013b:ss.57) skriver i vägledningen Socialtjänstens arbete med 
ensamkommande barn och ungdomar att det på vissa håll har uppstått en osäkerhet kring om 
BBIC kan användas i utredningen av ensamkommande barn. Även forskning visar på denna 
osäkerhet (Backlund et al., 2012; Stretmo & Melander, 2013; Brunnberg et al., 2011). 
Anledningen till osäkerheten grundar sig i att BBIC lägger stort fokus på barnets behov i 
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relation till föräldrarnas förmåga - vilket relaterat till de ensamkommande barnen inte kan 
tillämpas eftersom deras föräldrar inte befinner sig i landet. Socialstyrelsen menar att BBIC 
ändå kan användas på denna målgrupp, exempelvis genom att hämta vittnesmål från andra 
personer i barnets närhet, så som från barnets gode man/särskild förordnad vårdnadshavare, 
och/eller genom att höra barnet själv om hur denne uppfattar föräldrarnas förmåga. Denna 
studie syftar således till att undersöka socialsekreterares erfarenheter av utredningsarbetet av 
ensamkommande barn. 

 

2.5. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av arbetet med 
barnavårdsutredning av ensamkommande barn. 

Detta kommer att undersökas utifrån nedanstående frågeställningar: 

• Vad har socialsekreterare för erfarenheter av barnavårdsutredningen av 
ensamkommande barn generellt? 

• Vad har socialsekreterare för erfarenheter av BBIC i arbetet med barnavårdsutredning 
av ensamkommande barn specifikt? 

 

2.6. DISPOSITION 
Följande redogörs för studiens disposition.  

I avsnitt ”3. Tidigare forskning” presenteras den forskning som ligger till grund för studien. 
Vidare ges en sammanfattning av den redovisade forskningen samt en redogörelse av den 
kunskapslucka som framgår inom ämnet barnavårdsutredningar av ensamkommande barn.  

I avsnitt ”4. Teori” presenteras den teori som har använts i studien. 

I avsnitt ”5. Metod” redogörs för studiens ansats, datainsamlingsmetod, analysmetod, urval, 
beskrivning av datakällor samt diskussion kring studiens bortfall kring studiens bortfall, 
validitet, reliabilitet samt forskningsetiska överväganden.  

I ”6. Resultat” redovisas studiens resultat.  

I ”7. Diskussion” diskuteras studiens resultat i relation till teori och tidigare forskning. Vidare 
diskuteras vald metod i förhållande till resultat. Slutligen redogörs slutsatser och praktiska 
implikationer för tillämpning i socialt arbete samt för vidare forskning. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras den forskning som ligger till grund för studien. Vidare kommer 
kapitlet att beskriva och diskutera den tidigare forskning som rör dels barnavårdsutredningar, 
dels annat socialt arbete med ensamkommande barn. Detta är för att redogöra för den 
kunskapslucka som identifierats i den befintliga forskning inom ämnet studien undersöker och 
som motiverar denna studie. 

I sökandet efter tidigare forskning användes nyckelord i olika kombinationer, exempelvis 
“ensamkommande barn”, “barnavårdsutredningar” och “BBIC”. Dessa har även översatts till 
engelska, för att inkludera internationell forskning. Sökningen gjordes i ett flertal databaser, 
bland annat JSTOR, Artikelsök, Google Scholar. I och med att det visade sig finnas begränsad 
forskning på området barnavårdsutredningar av ensamkommande barn togs valet att inte 
begränsa sökningen till studier publicerade efter ett visst årtal. I övrigt har urvalet begränsats 
till artiklar och böcker som berör socialsekreterares perspektiv på utredningsarbetet, 
ensamkommande barns upplevelser samt ensamkommande barns situation i samhället. Dessa 
ämnen bidrog till en djupare förståelse av problematiken kring det sociala arbetet med 
ensamkommande barn.  

Nedan har vi kategoriserat in forskningen i dessa teman: (i) forskning om 
barnavårdsutredningar av barn som far illa, (ii) forskning om barnavårdsutredningar av 
ensamkommande barn, (iii) forskning om övrigt socialt arbete med ensamkommande barn 
samt (iv) forskning om ensamkommande barn som grupp.  

 

3.1 FORSKNING OM BARNAVÅRDSUTREDNINGAR AV BARN SOM FAR ILLA 
FoU-rapporten ”Barns behov i centrum – perspektiv på socialtjänstens arbete med barn som 
far illa” (Cederborg, 2006:11) syftade till att öka förståelsen för hur införandet av BBIC-
modellen har uppfattats av socialsekreterare samt de berörda vilka har varit fokus för 
utredningarna med BBIC. I studien intervjuades både socialsekreterare samt barn och 
föräldrar om deras uppfattningar om vilken utsträckning barnets perspektiv tagits tillvara i 
utredningsprocessen samt betydelsefulla aspekter i arbetet med BBIC-modellen. Resultatet av 
studien visade att barn, föräldrar och socialsekreterare hade varierande men också 
samstämmiga upplevelser av utredningar där BBIC använts som verktyg (Cederborg, 
2006:57). Vissa socialsekreterare kritiserade de styrda frågorna i BBIC-materialet och hade 
därför på egen hand utvecklat mer öppna frågor för att fånga barns beskrivningar.  Det 
framkom även att det fullständiga BBIC-materialet ibland frångicks då det var för 
tidskrävande och därför bara användes i begränsad utsträckning av socialsekreterarna. En del 
socialsekreterare hade därför utvecklat egna utredningsmodeller med utgångspunkt i BBIC-
strukturen. Den omfattande utredningen enligt BBIC-modellen gjorde att andra viktiga 
uppgifter som ex. hembesök fick nedprioriteras av socialsekreterarna. Det som lyftes fram 
som positivt med BBIC-modellen var att den fungerade bra som vägledande karaktär 
(a.a.ss.62).  

I Socialarbetares förhållningssätt till BBIC (Svendsen, 2012) studerades vilken inställning 
och förhållningssätt socialarbetare inom familjeenheter har till BBIC som utredningsverktyg. 
Studien syftade till att undersöka vad handläggarna upplever som positivt och negativt med 
verktyget. Vidare syftade studien till att undersöka vad handläggarna anser att det finns för 
samband mellan utredningen, beslut och insatserna som beslutas om enligt BBIC (Svendsen, 
2012:14). Studiens resultat visade att det finns dubbla inställningar till BBIC-verktyget. 
Barnperspektivet ansågs bli stärkt, men samtidigt gav verktyget så mycket material vilket är 
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tidskrävande. Den standardiserade metoden kunde också försvåra avgörandet av vad som är 
relevant. Arbetet med BBIC beskrivs som detaljstyrt och kan vid ett för stort fokus på att hålla 
sig inom BBICs mall skapa en risk att missa information som skulle komma fram i ett fritt 
samtal. Positivt var att BBIC blir en typ av mall att förhålla sig till, för att undvika att viktiga 
områden riskerar att falla i glömska. Även om BBIC hjälper socialarbetarna att ha 
barnperspektivet i fokus, menade vissa att teorin bakom BBIC blir motsägelsefull i och med 
att den ekologiska modellen har familjens välmående i fokus. Ett argument för BBIC var att 
det främjar rättssäkerheten, men detta kan fallera då det anpassas till befintliga resurser och 
kommunens ekonomiska budget. Det ansågs problematiskt att dessa utredningar, som baseras 
på socialarbetarens personliga åsikt och kommunens budget, anses vara objektiva. Förslag 
togs upp att det vore bättre om utredningarna inte var så flexibla utan en manual för hur man 
ska gå tillväga. Dock kan en problematik uppstå i att manualen då får första prioritet, och 
barnet hamnar i skymundan. Slutligen menar författarna till studien att undertiteln Det finns 
hur många fördelar som helst, bara man har tid! är den viktigaste slutsatsen i studien 
(Svendsen, 2012:ss.59). 

White, Wastell, Broadhurst och Hall (2010) beskriver i artikeln When policy o’erleaps itself: 
The ‘tragic tale’ of the Integrated Children’s System (ICS), Integrated children’s system 
inverkan på det praktiska sociala arbetet med barn i Storbritannien. ICS är en av föregångarna 
till utformningen av BBIC (Socialstyrelsen, 2013a:9). Studien beskriver hur 
implementeringen av det lagstadgade verktyget, inom den brittiska socialtjänsten, för 
barnavårdsutredningar har stört den professionella uppgiften, då ICS beskrivs vara ett strängt 
styrande verktyg. Detta beskrivs ha provocerat fram ett samlat motstånd till ICS från 
socialsekreterarna. White et al. beskriver att skaparna till verktyget står långt ifrån praktiken 
och därmed inte har insyn i hur den skulle gå att implementera på ett bra sätt. Detta menar 
White et al. har fått förödande konsekvenser för det sociala arbetets praktik då 
socialsekreterarna måste lägga för mycket tid på det administrativa arbetet. Då ICS är en av 
föregångarna till utformningen av BBIC anses studien mycket relevant för denna studie, då 
kritiken mot utredningsverktyget ICS till vissa delar är lik den kritik som framkommit mot 
utredningsverktyget BBIC.  

 

3.2. FORSKNING OM BARNAVÅRDSUTREDNINGAR AV ENSAMKOMMANDE 
BARN 
Backlund et al. (2012) har i studien Ensam och flyktingbarn - barnet och socialtjänsten om 
den första tiden i Sverige intervjuat företrädare för socialtjänsten samt ensamkommande barn. 
Syftet med studien var bland annat att skapa kunskap om ensamkommande barns livssituation 
under deras första tid i Sverige. Det skulle även skapa kunskap om det kommunala 
mottagandet för att se hur mottagandet förhåller sig till barnens beskrivningar av deras behov 
(a.a.s.10). Studien visade på att socialtjänsten som organisation har handlingsutrymmet och 
ansvar över att främja dessa barns livsvillkor. Backlund et al. (2012:151) beskriver att det 
dock finns ett glapp mellan barnens behov samt livsvärld och det institutionella mottagandet i 
Sverige. Det framkom i intervjuer med socialsekreterare att de ordinarie metoder och rutiner 
som används i barnavårdsutredningar inte upplevdes passa för denna målgrupp. Detta medför 
att utredningarna hanteras på olika sätt i olika kommuner. Det framkom även att det finns en 
rädsla och osäkerhet hos socialsekreterare att fråga barnen om deras livshistoria. Risker med 
detta är att barnets psykosociala behov inte kommer till ytan i utredningen (a.a.s.147). 

Stretmo och Melander (2013) tar upp vidare problematik i utredningsarbetet av 
ensamkommande barn i forskningsrapporten ”Får jag vara med?”. Syftet med rapporten var 
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delvis att synliggöra ensamkommande barns och myndighets- och resurspersoners 
erfarenheter av mottagandet av ensamkommande barn. Genom en ökad kunskap om 
mottagandet av ensamkommande barn från flera aktörers perspektiv syftade rapporten till att 
förbättra arbetet med integration och välbefinnande, samt synliggöra problem och svårigheter 
med organisering av arbetet (a.a.s.8). Socialsekreterarna i rapporten uttryckte att frånvaron av 
barnens föräldrar försvårar socialtjänstens barnavårdsutredning då BBIC lägger stort fokus på 
barns nätverk. Stretmo och Melander (2013:109) menar att socialtjänstens utredningsmetoder 
inte är anpassade för ensamkommande barns livssituation. Andra svårigheter med 
utredningsarbetet av ensamkommande barn var enligt socialsekreterarna att det är svårt att få 
kunskap om barnens bakgrund, samt att utredningen görs under en pågående asylprocess. 
Beroende på om barnen får PUT eller inte, får det konsekvenser för barnens status som 
samhällsmedborgare samt mående och deras behov av stödjande insatser från socialtjänsten 
och andra aktörer (a.a.s.204). 

Brunnberg, Borg och Fridström presenterar i boken “Ensamkommande barn - en 
forskningsöversikt” (2011) en litteraturstudie som resultat av en systematisk genomgång av 
den nationella och internationella forskning som finns presenterad i fyra databaser gällande 
ensamkommande barns erfarenheter och upplevelse av situationen som ledde till flykten 
etcetera, men även om barnets upplevelser av omhändertagandet i ankomstlandet (Brunnberg 
et al., 2011:28). Studien visade delvis att det fanns mycket begränsad svensk forskning om 
ämnet, detta trots att Sverige tar mot förhållandevis många ensamkommande barn. Tonvikten 
i litteraturstudien ligger således på internationell forskning även om forskning om 
ensamkommande barns situation är mycket begränsad även där (Brunnberg et al., 
2011:ss.35:117). Studien utgick från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (a.a.s.23). 
som redogjorts för i avsnittet ”4. Teori”. Utifrån utvecklingsteorin diskuterar Brunnberg et al. 
(2011:ss.118) ensamkommande barns situation som den beskrivits i studierna de har 
analyserat. Brunnberg et al. skriver att barn som bytt utvecklingsekologiskt system, och inte 
har några föräldrar i sin närmiljö, i ankomstlandet befinner sig i ett nytt utvecklingsekologiskt 
system. Det gamla systemet kan finnas kvar eller vara obefintligt, beroende på familjens 
omständigheter. I så lång utsträckning det är möjligt är det därför viktigt för barnen att föra 
samman den tidigare miljön med den nya miljön för att på så sätt upprätthålla det gamla 
systemet. Genom att ta hjälp av modern teknik beskrevs det underlätta för barnen att 
upprätthålla transnationella relationer med familj och andra nätverk. Vidare föreslår 
Brunnberg et al. att fler områden utifrån ett utvecklingsekologiskt synsätt behöver ingå i 
socialtjänstens utredningar, insatser och uppföljningar av insatser. Dessa områden som 
presenteras är: 1) barns rättigheter och behov, 2) barns egen uppfattning, 3) föräldrars 
existens, kontakt och förmåga, 4) barnens närmiljö över tid, 5) familjen ur ett nationellt eller 
transnationellt perspektiv, 6) politiska dimensioner med specifikt inflytande på barnets 
vardagsliv.   

Artikeln ”The social services response to unaccompanied children in England” skriven av 
Mitchell (2003) tar upp tre problemområden med det sociala arbetet med ensamkommande 
barn i England som Mitchell har funnit inom forskningen på detta område. Dessa tre 
problemområden är; slussnings- och bedömningsprocessen av ensamkommande barn, 
användandet av lagstiftningen kring barns rättigheter samt boendeinsatser som erbjuds 
ensamkommande barn. Exempel på de mer specifika problemen Mitchell (2003:ss.4) tar upp 
är svårigheten att fastställa ålder på barn utan dokument som kan styrka denna, vilket medför 
att insatser kan skjutas upp tills fastställandet av ålder är klart. Ett annat problem som beskrivs 
är socialarbetares svårighet att samla in information om barnet, då barnet är det enda ”vittnet” 
de kan utgå från. Det sistnämnda problemet går i linje med forskningsresultat om 
socialarbetares arbete med ensamkommande barn i Sverige. I artikeln argumenterar Mitchell 
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för att evidensbaseringen för praktiken är relativt svag vilket gör att det finns lite kunskap om 
det sociala arbetet för ensamkommande barn.  

Kohli (2006) vill i artikeln The comfort of strangers: social work practice with 
unaccompanied asylum-seeking children and young people in the UK visa på en optimistisk 
bild av det sociala arbetet med ensamkommande barn i England. Bemötandet av denna grupp 
har tidigare beskrivits som bristfälligt. Studien skildrar hur socialsekreterare beskriver 
utredningsarbetet med denna specifika grupp barn. I studien framkommer att det kan ta lång 
tid innan barnen vågar berätta om sina livshistorier och hur detta, enligt socialsekreterare, inte 
är något de bör skynda på, då det kan förstöra förutsättningen för deras relation. 
Socialsekreterarna beskriver hur tystnaden kan vara frustrerande, men att de själva kan 
resonera kring den som en typ av strategi för barnen att hantera den stress de upplevt (a.a.s.6) 
Det som kan framstå som ofullständiga utfrågningar under utredningens gång är snarare en 
strategi att ställa få frågor för att göra det lugnare för båda parter (a.a.s.9). Det framkommer 
även i artikeln att dessa barn inte alltid har behandlats som övriga barn inom området för 
socialt arbete i England, trots att de har samma rättigheter (a.a.s.2). Flera av socialsekreterarna 
beskrev de barn de haft kontakt med som psykologiskt “röriga” som en konsekvens av deras 
tidigare traumatiska upplevelser. I vissa fall framkom detta tidigt under utredningsarbetet, 
men bland många av dessa barn blev det synligt långt senare, först då relationen mellan barnet 
och socialsekreteraren hade byggts upp av tillit (a.a.s.7). Tilliten mellan barn och 
socialsekreterare visar studien vara av stor vikt då detta hjälper barnen att finna ro i vardagen. 
I samarbete med barnen försökte socialsekreterarna ta hand om det “vanliga” i dessa barns 
“ovanliga” liv, vilket visade sig vara positivt (a.a.s.9). 

 

3.3. FORSKNING OM ÖVRIGT SOCIALT ARBETE MED ENSAMKOMMANDE BARN 
Norström och Gustafsson (2010) har studerat verksamheten på ett gruppboende för 
ensamkommande barn i deras rapport To receive with grace - the reception of separated, 
asylum-seeking minors arriving in Sweden. Genom att observera barnen i de vardagliga 
sysslorna på boendet samt i deras möten med personal och socialsekreterare, sökte Norström 
och Gustafsson efter den bakomliggande filosofin om arbetet med ensamkommande barn. 
Norström och Gustafsson kom fram till att filosofin bakom mottagningsprocessen baseras på 
individuella rättigheter och allas lika värde, dock tenderar arbetet med ensamkommande barn 
medföra att de generaliseras till en grupp med likvärdiga behov så som behov av boende och 
skolgång. De yrkesverksamma tenderade att fokusera på behov som är ”här och nu” och 
pratade därmed inte med barnen om deras erfarenheter eller existentiella frågor. De 
individuella behov som skiljde de unga åt, så som självkänsla och identitetsarbete tenderade 
att förminskas och blev inte en naturlig del av arbetet. Synen på de unga som individer var 
således bristfällig (Norström & Gustafsson, 2010:179). 

 

3.4. FORSKNING OM ENSAMKOMMANDE BARN SOM GRUPP 
Gates (1999) skriver i artikeln Working toward a global discourse on children’s rights: The 
problem of unaccompanied children and the international response to their plight hur ett 
paradigmskifte har skett i och med grundandet av barnkonventionen. Synen på barnet som 
endast barn till en förälder har skiftat till att barnet fått status i egenskap av individ (a.a.s.314). 
Dock skriver Gates att dessa konventioner är målbilder, och inte den självklarhet i praktiken 
som det borde vara för ett barn (a.a.s.333). Gates menar att trots denna förändring i diskursen 
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kring barn, så förefaller barn, i stor utsträckning ensamkommande barn, offer för lidande 
(a.a.s.299). Ensamkommande barn är en grupp med särskilda behov och är i större risk än 
andra barn i svåra situationer, då de står utan en vuxen som står upp för deras rättigheter 
(a.a.ss.317). Gates menar att dessa barn har upplevelser med sig som är svåra att förstå 
utifrån. Gates vill uppmärksamma det internationella ansvaret för dessa barn samt att det är en 
absolut nödvändighet att FN och de specifika staterna går in och agerar som dessa barns 
vuxna (a.a.ss.300). Gates pekar slutligen på behovet av realistiska och effektiva strategier för 
att få barnkonventionen att inte förbli ytliga riktlinjer, utan stärka barns rättigheter och deras 
positioner.  Han menar vidare att denna typ av djupare implementering skulle lindra det 
ensamkommande barnets situation, men att det trots detta behövs fler och effektivare verktyg 
för att kunna stötta dessa barn fullt ut.  

Kohli (2011) har även skrivit artikeln Working to ensure safety, belonging and success for 
unaccompanied asylum-seeking children där han redogör för och diskuterar forskning på 
ämnet ensamkommande barn och deras meningsskapande av säkerhet, tillhörighet och 
framgång. Kohli har funnit dessa tre teman inom sin egen tidigare forskning och menar att 
detta är något som särskilt ensamkommande barn försöker finna vid ankomsten i ett nytt land. 
Han menar att ensamkommande barns utveckling är komplicerad och särskilt i prövning till 
vår globaliserade och tilltagande värld med alla dess kontrollerade gränser (2011:312). Kohli 
skriver att barnen har påbörjat en lång resa genom att lämna sitt hem, som sedan fortsätter i 
ankomstlandet i en strävan mot att hitta ett nytt hem. Denna resa kräver mycket av barnen då 
de lever med stora osäkerheter kring det förflutna, nuet och framtiden (a.a.). Detta kräver 
också mycket av de professionella som i sitt arbete möter dessa barn. Kohli (a.a.s.321) skriver 
att för att ett barn ska uppleva säkerhet så krävs noga planering och en stadig allians präglad 
av tillit mellan professionell och barn. Vidare skriver Kohli att praktiker behöver vara 
effektiva och känslomässigt öppna för att känna av de komplexa känslor dessa barn kan ha på 
sin resa mot ett nytt hem.  

I Stretmos avhandling Governing the child: Unaccompanied minors in policy, media and 
practice (2014) var syftet att undersöka hur ensamkommande barn och unga som grupp 
konstrueras utifrån dem själva, media samt av professionella som möter dem i sin yrkesroll, 
exempelvis socialarbetare och lärare. Även om avhandlingen har ansats ur ett 
diskursperspektiv så anser vi den väsentlig för denna studie då den tar upp socialsekreterares 
perspektiv och berättelser om arbetet med ensamkommande barn. Förståelsen om detta 
fenomen ökar förståelsen kring barnavårdsutredningar av dessa barn, vilket står i fokus för 
denna studie. Stretmos (2014:275) resultat visar att myndigheterna konstruerar det 
ensamkommande barnet som en binär motsats till den vuxna asylsökande. I konstruktionen av 
barn som motsats till vuxna så innebär det en syn och förståelse av barn som passiva, 
beroende av vuxna, sårbara och utsatta.  

Wallin och Ahlström (2005) har i studien Unaccompanied Young Adult Refugees in Sweden, 
Experiences of their Life Situation and Well-being: A Qualitative Follow-up Study undersökt 
hur ensamkommande flyktingbarn upplever sin situation och sitt välmående i Sverige, sju år 
efter att de fått sina permanenta uppehållstillstånd. I studien framkommer att de informanter 
som var deltagande gradvis har integrerats i Sverige. De flesta sociala nätverk bestod av 
individer med samma etniska bakgrund som informanten, och kontakt med övriga var 
begränsad till eventuella arbetskollegor. De flesta menade att de var välmående på grund av 
att de hade familj, vänner och ett arbete att gå till. Dock menade vissa att de fortfarande led av 
den flykt de tidigare upplevt. Vissa av informanterna led av depression eller PTSD och ansåg 
sig inte vara välmående (a.a.s.142). Wallin och Ahlström (2005:140) menar att etniska 
minoriteter i många fall lever i en sämre ekonomisk och miljömässig omgivning i relation till 
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majoriteten, samt i stor utsträckning har mindre åtråvärda jobb och längre perioder av 
arbetslöshet. Wallin och Ahlström menar vidare att detta möjligen är en strukturell 
diskriminering och kan vara en effekt av att informanternas sociala skyddsnät fanns inom 
samma etniska minoritet. Wallin och Ahlström menar att dessa resultat visar på att 
yrkesverksamma inom socialtjänsten och socialt arbete måste arbeta för att integrera denna 
grupp barn i samhället samt för att motverka känslan av ensamhet. Vikten av att 
uppmärksamma post-traumatisk problematik är av stor vikt, oavsett om det är i ett tidigt 
stadium efter flykt eller, som i detta fall, många år senare (a.a.s.142). Detta resultat är av vikt 
för denna studie då denna typ av preventiva arbete kan bedrivas i det utredningsarbete 
socialsekreterare utför. 

 

3.5. SAMMANFATTNING  
Sammanfattningsvis redogörs vad som framkommit i den undersökta tidigare forskning samt 
vad som inte framkommit. Detta leder oss till den kunskapslucka som visar på denna studies 
relevans.  

Migrationsverkets (2015) statistik visar att skaran ensamkommande barn ökar. Därmed är 
vikten av ett konsekvent bemötande av dessa barn i den utsatta situation de befinner sig i av 
största vikt. Gates (1999) lyfter frågan om det globala ansvaret över dessa barn. Gates berör 
problematiken att riktlinjer i barnkonventionen kan förbli ytliga målbilder, och således inte 
nödvändigtvis bidra till den vård och det stöd som dessa barn bör få del av (a.a.). Den bild av 
området barnavårdsutredningar av ensamkommande barn i Sverige som framkommer visar att 
det finns motsättningar i det praktiska arbetet. Svendsen (2012) beskriver bristen på 
konsekventa bemötanden och utredningar inom den sociala barnavården i Sverige, samt visar 
på en dubbel inställning till BBIC som verktyg då den beskrivs som tidskrävande och i vissa 
fall för övergripande. Detta menar Svendsen kan motverka den funktion som BBIC-verktyget 
har då det ämnar säkerställa rättssäkerheten, det vill säga att alla barn ska utredas konsekvent 
och få ett likvärdigt bemötande oberoende på vilken kommun eller vilken socialsekreterare 
som utför utredningen. Cederborg (2006) visar på att socialsekreterare i vissa fall frångår 
verktyget, men använder det som utgångspunkt. Vi menar att detta visar att den funktion 
BBIC har, att säkerställa rättssäkerheten, fallerar. White et al. (2010) tar upp att denna 
motsättning även finns i Storbritannien samt visar på svårigheter med utredningsverktyget 
ICS. Kohli (2006) och Mitchell (2003) visar på en problematisk situation i England, där 
ensamkommande barn många gånger inte får den vård och omsorg från sociala institutioner 
som de är i behov av då kunskapen är bristfällig på detta område. Här framkommer att 
problematiken även finns internationellt, vilket blir intressant då ICS och BBIC är liknande 
utredningsverktyg. Backlund et al. (2012) och Stretmo och Melander (2013) beskriver utifrån 
utredningsarbetet med ensamkommande barn specifikt, att BBIC-verktyget inte är anpassat 
till gruppen vilket gör att den används olika i olika kommuner. Wallin och Ahlström (2005) 
pekar på att socialsekreterares uppdrag är viktigt för att integrera barnen i samhället för att 
främja en god utveckling. Kohli (2011) tar upp vikten av en god relation präglad av tillit 
mellan barn och professionell för att stärka barnet i dess strävan mot att integreras i det nya 
landet. Behovet av en ökad kunskap om bemötandet av ensamkommande barn lyfts av 
Norström och Gustafsson (2010) som visar att ensamkommande barns behov tenderar att 
generaliseras. Även Stretmo (2014) lyfter denna fråga då Stretmo menar att myndigheter 
tenderar att konstruera dessa barn som passiva och sårbara, vilket kan försämra synen på 
barnen som individer. Denna generaliserande syn på barnen menar vi kan påverka de insatser 
som de anses vara i behov.  
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Forskningen visar ett förhållandevis enhetligt resultat kring BBIC som verktyg för 
barnavårdsutredningar i relation till ensamkommande barns situation vilket stärker 
uppfattningen av behovet av bättre anpassade verktyg. Socialstyrelsen (2013b) beskriver att 
ensamkommande barn enligt svensk lagstiftning bör bemötas och utredas som alla andra barn, 
vilket innebär att BBIC som utredningsverktyg ska användas vid utredning av alla barn. Det 
som skiljer ensamkommande barn från andra barn är deras frånvaro av familj. Brunnberg 
(2011) beskriver att familjen kan ha påverkan på barnet även om familjen befinner sig på en 
annan geografisk plats, och visar på vikten att främja denna kontakt. Stretmo och Melander 
(2013) visar att det framkommer att socialsekreterarna i vissa fall försöker ta kontakt med 
barnets familj men att det är bristfälliga rutiner kring om det ska göras eller om det är upp till 
socialsekreteraren att själv avgöra om kontakt ska tas. Vi anser det intressant att undersöka 
hur socialsekreterarna resonerar kring denna uppgift och vad de själva har för erfarenheter av 
att eventuellt kontakta barnets familj då BBIC till stor del fokuserar på att stötta barnets 
familj. 

Utifrån den tidigare forskning som redogjorts framkommer att det finns svårigheter i 
utredningsarbetet med denna grupp barn. Vi anser dock att det skulle behövas fler förslag på 
praktiska lösningar av anpassning av utredningsarbetet. Socialsekreterarnas erfarenheter av 
utredningsarbetet enligt BBIC har inte tidigare analyserats utifrån den utvecklingsekologiska 
teori som denna studie anlägger. Den utvecklingsekologiska teorin presenteras i följande 
avsnitt ”4. Teori”. Brunnberg (2011) utgår från samma teori som används i denna studie, dock 
används teorin i en litteraturstudie som utgår från barnens perspektiv. Vi menar att denna 
studies teoretiska utgångspunkt fyller en kunskapslucka inom forskning av 
barnavårdsutredningar av ensamkommande barn, mer specifikt utifrån den tidigare 
formulerade problematiken, då denna studie baseras på samma teori som BBIC-verktyget 
baseras på. Socialsekreterares erfarenheter av barnavårdsutredningar och BBIC kommer 
således diskuteras utifrån den utvecklingsekologiska teorin och dess begrepp. 

 

4. TEORI 
I avsnittet nedan presenteras den teori som har använts i studien, nämligen Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori. Därefter följer en motivering samt diskussion kring vald teori. 
   

4.1 BRONFENBRENNERS UTVECKLINGSEKOLOGI 
I the Ecology of human development presenterar Urie Bronfenbrenner (1979) den 
utvecklingsekologiska teorin (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003:43). Teorin används för att 
förstå en människas utveckling och om denna beskriver Bronfenbrenner som en vetenskaplig 
studie av interaktionen mellan en individ i utveckling och dess föränderliga direkta omgivning 
(Bronfenbrenner, 1979:21). 

Bronfenbrenner (a.a.) beskriver teorin enligt följande: En människa befinner sig i en rad olika 
miljöer som har direkt eller indirekt påverkan på varandra. Denna omgivning påverkas, i sin 
tur, av större kontexter som individens direkta omgivning omges av. Synen på individen som 
dynamisk och i utveckling visar på att inte endast individen påverkas av miljön, utan även 
individen själv kan ge inverkan på den miljö som finns runt om den. Interaktionen mellan 
individen och miljön ses alltså som tvåvägsinteraktion, och som Bronfenbrenner menar 
karaktäriseras av reciprocitet. Miljön kring en individ är dock inte begränsad till en endaste 
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omgivning, utan är sammanlänkad med mängder av miljöer och även de yttre kontexterna 
som nämns ovan. Detta karaktäriserar den ekologiska miljön, miljöer och strukturer som 
omringar och är invävda i varandra (a.a.s.22). Bronfenbrenner själv liknar ekologin med 
omgivande miljöer till de ryska dockorna där den minsta dockan längst inne ska ses som en 
individ i utveckling som omges av flera lager av miljöer (a.a.s.3). Bronfenbrenner använder 
begreppet system för att beskriva dessa miljöer, för att på så sätt beskriva dess komplexitet 
snarare än att dela in olika miljöer i endimensionella variabler som står skilda från varandra 
(a.a.s.5). 

Bronfenbrenner beskriver hur två människor, en dyad, påverkar varandra. I betraktandet av 
denna relation menar Bronfenbenner att det går att finna en fördjupad förståelse för 
individernas förändring i utveckling. Det vill säga, att när exempelvis en förälder utvecklas 
påverkar även detta dennes barns utveckling som då en förälder inleder ett missbruk påverkar 
denna förändring även barnet. Även ytterligare parter kan tillskrivas vikt i utvecklingen hos 
en individ. Bronfenbrenner menar att en dyad är avhängig att en tredje part är delaktig eller 
närvarande för att fungera som en effektiv miljö för utvecklingen, vilket även innebär att om 
denna tredje part stör utvecklingen eller är frånvarande försvårar det utvecklingen, och 
systemet slutar att fungera. Detta liknar han vid en stol. Stolen störs om ett ben är sönder eller 
kortare än de övriga (a.a.s.5). Detta synsätt menar Bronfenbrenner går att anlägga på de olika 
system som finns kring en individ, exempelvis skola, jobb och hem och systemens samspel 
med varandra (a.a.s.6). För ett ensamkommande barn skulle dessa närliggande miljöer kunna 
vara exempelvis HVB-hem, skola, god man och socialsekreterare. För att dessa system ska 
kunna fungera som en miljö som gynnar utveckling bör det finnas en kommunikativ relation 
dem emellan samt att de har kunskap om varandra (a.a.s.6). 

Strukturen i den ekologiska miljön som omger en individ i utveckling benämner 
Bronfenbrenner i abstrakta termer. Han har namngett dessa system beroende på vilken 
strukturell nivå systemen kan analyseras utifrån. Han kallar dessa miljöer för: mikrosystem, 
mesosystem, exosystem och makrosystem. Mikrosystem är de miljöer som är i en individs 
närmaste omgivning medan makrosystem är de miljöer som befinner sig längst bort från en 
individ men som ändå har en inverkan på individens utveckling (a.a.ss.7). Vidare beskrivning 
av systemen följer nedan (Figur 3). 

 

      

Figur 3. Strukturen i den ekologiska miljön enligt Bronfenbrenners teori (Socialstyrelsen, 2013a:27)  
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4.1.1. BESKRIVNING AV SYSTEMEN 
 
Mikrosystem är mönster i aktiviteter, mellanmänskliga relationer och roller som upplevs av 
individen i en specifik miljö. Miljöer som hör till mikrosystem är de som kommer i direkt 
kontakt med individen i fråga. För ett ensamkommande barn kan exempel på mikrosystem 
vara; HVB-hem, skola, god man, socialsekreterare. En viktig del i definitionen av ett 
mikrosystem är individens upplevelse av mikrosystemet, vilket tydliggör att det inte är möjligt 
att endast analysera systemens påverkan objektivt utan att det är viktig att ta med individens 
subjektiva upplevelse av systemet i fråga (a.a.ss.22). Ytterligare en aspekt kopplad till 
mikrosystemet är de roller som förekommer och de förväntningar som tillskrivs varje roll, 
exempelvis könsrollsförväntningar på flickor och pojkar. Dessa roller har också en betydelse i 
systemens inverkan på individen och individens inverkan på systemen (a.a.s.25). 
 

Mesosystem är de system som uppstår när mikrosystem har relationer och/eller samarbete 
sinsemellan. Systemet skapas i och med att individen rör sig mellan mikrosystem. Ett 
mesosystem kan ta form på olika sätt, dels genom att en person i individens närhet är del i 
båda systemen, dels när det sker formell eller informell kommunikation mellan 
mikrosystemen (a.a.s.25). Exempel på mesosystem som gäller ensamkommande barn är 
samarbetet mellan socialsekreteraren, gode män, HVB-hemmet och skola.  
 

Exosystemet är ett system som indirekt påverkar individen, men som inte tar del av den 
direkta närmiljön där individen är aktiv. Skeenden inom exosystemet påverkar däremot de 
miljöer som individen tar del av. Detta kan exempelvis vara föräldrars sociala nätverk eller ett 
syskons skola (a.a.s.25). Vi menar att det är inom denna exonivå av system som 
barnavårdsutredningar av ensamkommande barn befinner sig i. Detta då själva utformandet av 
barnavårdsutredningar inte är direkt närvarande i barnets närmiljö, men som ändå har stor 
påverkan på barnet indirekt. Studiens syfte utifrån teorin är således att undersöka 
socialsekreterarens erfarenheter av arbetet med barnavårdsutredningar på exonivå för att se 
huruvida socialsekreterarna har möjlighet att tillgodose barnens behov och ge passande 
insatser på mikronivå. 

 
Makrosystem innebär de system som de underliggande mikro-, meso- och exosystemen 
verkar inom. Detta innebär således system som verkar på en högre strukturell nivå så som ett 
lands kultur, religion eller ideologi (a.a.s.26). Redogörandet av makrosystem är av relevans 
för att skapa förståelse för den utvecklingsekologiska teorin som helhet. Vidare beskrivning 
av makrosystem är inte av vikt för studien, då analysen endast kommer beröra mikro-, meso- 
och exonivå. 

 

4.2 DISKUSSION AV VALD TEORI 
I följande avsnitt motiveras val av teori för studien.  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori används som en förförståelse för att kunna 
identifiera system som omringar ett ensamkommande barn samt om dessa system blir 
tillgodosedda för ett ensamkommande barns goda utveckling. Utifrån detta ökar vi förståelsen 
för socialsekreterarnas berättelser kring deras erfarenheter av vad deras sociala arbete syftar 
till. Den utvecklingsekologiska modellen har använts som utgångspunkt i utformandet av 
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intervjufrågor. Genom att använda Bronfenbrenners beskrivning av system som mikro-, 
meso- samt exosystem identifieras vilka utvecklingsekologiska system som berörs av 
socialsekreterarnas berättelser. De olika nivåerna inom Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori appliceras således som ett raster på studiens data vid 
dataanalysen. Därigenom kan eventuella brister i systemen samt i arbetssättet med 
barnavårdsutredningar av ensamkommande barn identifieras. Efter tolkningen av 
erfarenheterna används således teorin som ett diskussionsunderlag vid analys av de 
utvecklingsekologiska system som framkommer i socialsekreterares berättelser gällande deras 
erfarenheter av arbetet med ensamkommande barn och BBIC. Detta blir relevant då studien 
anlägger samma utvecklingsekologiska teori på socialsekreterarnas erfarenheter av 
utredningsarbetet som socialsekreterarna genom användandet av BBIC anlägger för att 
analysera ett barn behovsområden. Genom detta val av teori tydliggörs vilka system i barnens 
utvecklingsekologi som, enligt socialsekreterarnas erfarenheter av utredningsarbetet, lyckas 
uppfyllas eller ej.  

Bronfenbrenner beskriver att en viktig komponent i analysen av mikrosystemen är att 
inkludera individernas upplevelser av mikrosystemen. Detta skulle för studien innebära att 
intervjua ensamkommande barn om deras upplevelser av sin situation och utredningen av dem 
själva. Detta inslag är emellertid inte studiens syfte. Istället fokuseras socialsekreterarnas egna 
generella och specifika erfarenheter av utredningen. 

Utifrån studiens syfte att nå kunskap om socialsekreterares erfarenheter av 
barnavårdsutredningar av ensamkommande barn har fokus legat på att identifiera mikro-, 
meso- och exosystem. En avgränsning har skett utifrån studiens syfte att inte redogöra för 
system på makronivå i analysen av data då det inte anses relevant för studien, samt att 
tidsutrymmet för studien begränsar studiens storlek för ytterligare en analys på makronivå.  

Studien undersöker utifrån socialsekreterarnas erfarenheter problematiken i användandet av 
BBIC, där förälderns förmåga, ett viktigt mikrosystem utifrån BBIC-modellen och dess 
koppling till barnens behov är en stor del i utredningsarbetet, men som inte kan beaktas enligt 
modellen som sådan. Detta då ensamkommande barn inte har föräldrar på plats som kan delta 
i utredningen. Därför har socialsekreterare inte samma förutsättningar att göra denna koppling 
i utredningen. Arbetet med barnavårdsutredningar enligt BBIC-modellen, som sker på 
exonivå, är således inriktade på att stötta de mikrosystem som är aktiva runtom barnet för att 
de ska bli fungerande, samt att utreda om barnet har andra behov. Vi ser exosystemet som en 
påverkande faktor på socialsekreterarnas arbete samt utredningens kvalitet, som i sin tur 
påverkar barnens mikrosystem samt barnet själv. Det är därför av högsta intresse för 
kunskapsutvecklingen inom socialt arbete att undersöka hur problematiken av frånvaron av 
familj löses i utredningar när det gäller ensamkommande barn och för att skapa fungerande 
system kring barnet, eller huruvida detta är en obalans mellan systemen som är svår att 
åtgärda.  

5. METOD 
I detta avsnitt presenterar vi den kunskapsteoretiska ansats vi har valt att utgå från i studien. 
Vidare presenterar vi vald datainsamlingsmetod, analysmetod, urval och beskrivning av 
datakällor samt diskussion kring studiens bortfall, reliabilitet och validitet samt 
forskningsetiska överväganden.  
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5.1. ANSATS 
Denna studie antar en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Hermeneutiken handlar om 
tolkning och om förståelse (Ödman, 2007:13). Tolkning står alltså centralt i denna studie. 

Hur människor tolkar och förstår de ting vi studerar påverkas alltid av den förförståelse och 
historia vi har bakom oss som individer (a.a.s.15). Howell (2013:166) beskriver hur den 
subjektiva förförståelse som en individ bär med sig, den historiska kontext denne är del av, är 
något som inte går att ställa sig utanför. Denna förförståelse är avgörande i förmågan att göra 
tolkningar, då de baseras på de perspektiv varje individ har med sig sedan tidigare. Detta 
innebär att en tolkning aldrig är den färdiga eller enda riktiga tolkningen, utan, som Howell 
uttrycker det, är del i en hermeneutisk cirkel som är i ett ständigt blivande, dasein (a.a.s.163). 
Då denna studie har en deduktiv tolkande ansats, där dessutom ett teoretiskt raster anläggs på 
materialet för att tolka socialsekreterarnas erfarenheter av barnavårdsutredningar, blir således 
rastret en ram. Rastret kan liknas vid en hypotes då det begränsar den tolkning som kan göras 
om vad socialsekreterarnas erfarenheter förutsätts innehålla, samt en ram som styrt de frågor 
som ställts. När förförståelsen eller hypotesen inte stämmer överens med materialet skapas ny 
förståelse som belyser materialet med nytt ljus, och bidrar till tolkningen och det ständiga 
blivandet (Føllesdal, Walløe, Elster, 1995:ss.134). Genom att anta ett reflexivt 
förhållningssätt, att anta en självkritisk position, påverkas möjligheten att förändra denna 
förförståelse och skapa nya tolkningar, ny förståelse (Howell, 2013:81). På detta vis går den 
hermeneutiska cirkeln runt (a.a.s.163). 

Gadamers (1989) filosofiska hermeneutik fokuserar på meningen i språket. På så vis får 
människan genom språket ny kunskap och en djupare förståelse för individernas upplevda 
erfarenheter, i denna studie är det socialsekreterarnas erfarenheter som är i fokus. Gadamer 
(1989:ss.401) menar att förstå en individs mening med sin berättelse inte innebär att träda in i 
en annan individ och återuppleva dennes erfarenheter, utan snarare att skapa en förståelse av 
ämnet som berörs. Språket är således medlet mellan individer för att nå verklig förståelse. 
Gadamer menar vidare, att det handlar om att göra sig förstådd i och förstå individens levda 
kontext. 

Howell (2013) tolkar att Gadamer beskriver detta genom att så snart en person vill förstå en 
text eller befinner sig i ett samtal, sker en projicering av mening på den text som blir läst eller 
det samtal som hålls. Så snart texten har börjat läsas och en tolkning har påbörjats föreslås en 
ny mening som springer ur texten. Varje förförståelse har möjlighet att nå en ny förståelse och 
denna process av projicering leder till rörelsen av förståelse och tolkning (Howell, 2013:163). 
I denna studie står kommunikation centralt, mellan aktörer och barnet i de system som barnet 
är del av direkt eller indirekt. När det teoretiska rastret anläggs på materialet anges en ram 
inom vilken projiceringen, och senare tolkningen, sker. 

Tolkningar influeras av den förförståelse som forskaren bär med sig, vilket vi nämner ovan. 
Detta skapar en dialog mellan förförståelsen hos deltagande parter i de kvalitativa intervjuer 
som gjorts samt i tolkningen av den text som blir resultatet av dessa (Westin & Danielson, 
2006). Gadamer menar att detta tolkningsarbete skapar en pendel mellan informantens 
beskrivna erfarenheter och forskarens förförståelse, vilket leder till en gemensam 
förståelsehorisont. Genom att den som ska tolka försöker förstå texten i sig tar denne med sig 
sin egen förförståelse och väcker textens mening. I denna process går tolkaren in med sin 
förförståelse och skapar en gemensam förståelse av texten eller samtalet. Horisonten syftar till 
att visa vad som sker i en konversation. Förståelsen som uppstår är varken den enes, eller den 
andres utan något gemensamt (Gadamer, 1989:406). Detsamma sker även i samtalet som 
intervjuerna skapar (Gadamer, 1989:ss.401). 
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I hermeneutiken är det en tolkning av meningen i en text eller den mening som skapats av 
människan som eftersträvas att nå (Howell, 2013:156). Detta för att nå en ny, djupare 
förståelse än vad som tidigare funnits. I denna studie är det en djupare förståelse av 
socialsekreterares erfarenheter av barnavårdsutredning kring ensamkommande barn som 
önskas nås. Här tydliggörs en koppling till den hermeneutiska ansatsen och studien, då det 
finns en pendel mellan forskarnas förförståelse, informantens förförståelse, samt förståelsen 
utifrån det teoretiska raster som anläggs på materialet. Detta leder oss till en gemensam 
förståelsehorisont och utgångspunkt för studiens arbete. 

Denna ansats ligger till grund för de val vi gjort i anslutning till datainsamlingsmetod samt 
analysmetod. Vidare kommer vi att beskriva hur vi kopplar vår hermeneutiska ansats till den 
praktiska intervjusituationen samt analysarbetet. 

 

5.2. DATAINSAMLINGSMETOD  
Studiens datainsamlingsmetod är semistrukturerad intervju. Detta är en mer strukturerad 
intervjuform, men fortfarande långt ifrån den typ av struktur som återfinns i kvantitativa 
studier. I denna typ av intervjuform ställs samma öppna frågor till alla informanter i samma 
ordning (Padgett, 2008:103). Semistrukturerad intervju är en passande typ av intervju då den 
med hjälp av frågor har hållit oss till det tilltänka ämnet, samtidigt som dessa öppnar upp för 
bredare diskussion för informanten (Howell, 2013:200). 

 
Intervjuguidens frågor (se ”Bilaga 1. Intervjuguide”) utformades efter en operationalisering 
av studiens syfte, frågeställningar samt teori, där kvalitativa erfarenheter hos 
socialsekreterarna eftersöktes. Frågorna har således utgångspunkt att undersöka 
socialsekreterarnas erfarenheter av: barnavårdsutredningar av ensamkommande barn generellt 
samt arbetet med BBIC specifikt. Sedan placerades dessa frågor i grupper utifrån studiens 
teori, det vill säga områden på mikro-, meso- samt exonivå för att skapa en förståelse kring 
vilken strukturell nivå som berörs i samtalet. Denna gruppindelning användes endast som 
klargörande för forskarna. Intervjuguiden kompletterades sedan med frågor som har 
utgångspunkt i de olika utvecklingsekologiska systemen, exempelvis: Vilka behov hos barnen 
blir svåra att tillgodose när familj inte finns i närheten? (mikronivå) Arbetar ni med barnets 
familj? (mesonivå) samt om du skulle omforma utredningsarbetet till det sätt du önskar med 
denna målgrupp - vad skulle du vilja göra då? (exonivå). Informanterna gav ibland svar som 
hamnade på en annan utvecklingsekologisk nivå än den som hade hafts i åtanke vid 
utformningen av frågan, vilket togs i beaktan i analysen. Intervjun började med korta 
informativa frågor för att få en förståelse för informantens utgångspunkt.  

Detta utformande av intervjuguiden har därmed även bidragit till att avgränsa vad för frågor 
som inte är relevanta för studien. Detta har haft till följd att följdfrågor inte ställts kring 
resonemang som inte ansetts relevanta för studien (a.a.s.104). Denna typ av 
datainsamlingsmetod har varit behjälplig i analysprocessen då den semistrukturerade 
intervjumetoden har bidragit till att hålla en röd tråd genom alla intervjuer. Detta har i sin tur 
höjt kvaliteten på studiens data samt analysmöjligheterna då man i intervjusituationen håller 
sig till valt ämne och frågeställningar. I intervjuguiden har det skapats tydliga frågor för att 
inte förvirra informanten vad frågan gäller, men det har även eftersträvats en öppenhet i 
frågorna som tillåter ett svar som informanten själv har styrt. Uppgiften som forskare har varit 
att varsamt guida informanten i samtalet utan att förstöra dennes flöde (Padgett, 2008:106).  
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Båda författarna deltog vid alla utförda intervjuer. Fördelarna av detta är att två personer hör 
berättelsen vilket minimerar risken att informanten feltolkas om det skulle uppstå oklarheter 
kring vad som sades. Dessutom har det medfört att den av oss som hållit intervjun har kunnat 
koncentrera sig på konversationen samtidigt som den andre hållit anteckningar under 
intervjuns gång. Nackdelen med att vara två forskare på plats i intervjun kan vara att 
informanten har känt sig ytterligare utsatt, då maktasymmetrin kan ha upplevts än mer 
påtaglig. Därför har det under intervjun strävats efter att ha en reflexiv position i åtanke 
utifrån kön, klass, sexualitet och etnicitet som kan ha påverkat relationen till informanten och 
det som sägs under intervjun (Howell, 2013:200). Även här bör en medvetenhet has om den 
subjektiva tolkning som sker under samtalets gång i förhållande till hur frågor ställs och vad 
för gemensam förståelsehorisont som skapas i samtalet. 

Informanterna har själva valt plats för intervjun i syfte att de får välja en plats där de känner 
sig trygga i en intervjusituation. Platserna för intervjuerna har skett på informantens eget 
kontor eller i en lokal på, eller i närheten av deras arbetsplats.  

 

5.3. ANALYSMETOD 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades det empiriska materialet från inspelning 
till text i så full utsträckning som möjligt i syfte att återge deltagarnas berättelser ordagrant 
och sanningsenligt. Transkriberingen är det material som använts som data i analysen. 

För att analysera data har en hermeneutisk analys använts. En hermeneutisk analys används 
för att tolka den underliggande meningen av informantens berättelse. Den hermeneutiska 
analysmetoden fokuserar på språkets underliggande mening som ett sätt att nå ny kunskap för 
att bättre förstå informantens upplevda erfarenheter (Westin & Danielson, 2006). Detta går i 
linje med studiens hermeneutiska ansats samt studiens syfte att nå kunskap om informanternas 
erfarenheter av arbetet med barnavårdsutredningar av ensamkommande barn.  

Inom den hermeneutiska analysmetoden närmar forskaren data genom att tolka materialet 
utifrån sin egen förförståelse, då hermeneutiken erkänner att människor aldrig kan ställa sig 
utanför sig själva när de studerar verkligheten (Ödman, 2007:14). Analysmetoden har således 
haft en deduktiv ansats. Analysarbetet har därför inte startat med en öppen kodning, då 
forskaren försöker tolka en text så förutsättningslöst som möjligt (Padgett, 2008:152). 
Kodningen har istället skett influerad av vår egen förförståelse (Westin & Danielson, 2006). I 
och med detta val förlorar analysen en induktiv förutsättningslöshet (Padgett, 2008:152), men 
detta anses inte vara eftersträvansvärt utifrån studiens hermeneutiska kunskapsteoretiska 
ansats, och där av inte heller en förlust för studien. 

Analysen påbörjades med att läsa genom materialet upprepade gånger för att på så sätt få en 
kunskap om materialet som en helhet och dess varierande kontext. Den upprepade läsningen 
av materialet som helhet startade analysarbetet genom att få en generell bild av 
informanternas berättelse om deras erfarenheter. Redan i detta skede tolkades materialet för 
att sedan läsas genom ytterligare en gång för att analysen skulle ske som en dialog mellan vår 
förförståelse och tolkning och svar från texten (Westin & Danielson, 2006). 

Materialet kodades sedan i enstaka ord eller korta meningsenheter för att bryta ner texten i 
data. Hela materialet kodades inte, utan endast de delar som ansågs vara relevanta för studien. 
Däremot eftersträvades det att koda materialet med ett öppet sinne, så att inte förförståelsen 
och styrningen av analysen gentemot studiens frågeställningar skulle medföra att delar av 
materialet som skulle kunna vara relevanta avfärdades. I detta skede användes inget abstrakt 
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eller teoretiskt namn på koderna, utan koderna skulle hela tiden vara nära texten så som den 
ursprungligen hade uttalats i intervjun. Koderna ansågs ha två kontexter; en var den 
ursprungliga kontexten i det sammanhang som den berättades, den andra kontexten i koden 
var den underliggande meningen som koden tolkades ha utifrån ett abstrakt tänkande 
(Padgett, 2008:151). Ett exempel från materialet är koden får plocka bort ganska mycket. 
Koden ur den ursprungliga kontexten beskrevs vara en socialsekreterares tillvägagångssätt när 
denne arbetade utifrån BBIC-verktyget. Den underliggande meningen som koden tolkades ha 
var egna lösningar då socialsekreteraren själv tog initiativet att komplettera den brist som 
uppstod. De delar av materialet som ansågs innehålla flera meningar med relevans för 
studiens syfte kodades med flera koder. När hela materialet hade kodats diskuterades koderna 
forskarna emellan för att skapa en enhetlig bild av tolkningen samt i syfte att eventuellt byta 
namn på koder eller skapa ytterligare koder (a.a.s.152). Dessa koder sammanställdes sedan för 
att se en överblick kring vad analysarbetet dittills hade resulterat i. Därefter diskuterades 
koderna återigen för att på så sätt rekontextualisera kodernas mening och se återkommande 
mening i koderna, men hela tiden med kodernas ursprung i åtanke (a.a.s.156). I detta skede 
strukturerades koderna i underkategorier som ansågs ha liknande mening med varandra 
(Westin & Danielson, 2006). Strävan efter att finna den underliggande meningen kan även 
beskrivas som att hitta den gemensamma kärnan som identifierar flera koder, vilket ledde till 
skapandet av en underkategori, innehållande en grupp liknande koder (Padgett 2008:158). 
Koden egna lösningar placerades således i underkategorin Svåranpassat BBIC-verktyg 
tillsammans med koder så som västerländsk metod samt bristande information. 

Studiens teori applicerades sedan på underkategorierna som ett raster för att strukturera upp 
underkategorierna inom de olika utvecklingsekologiska system som varje underkategoris 
mening ansågs relatera till. I nästa skede jämfördes underkategorierna med varandra och de 
som ansågs berätta något om samtliga underkategorier på en nivå inom det 
utvecklingsekologiska systemet utformades till en kategori som beskrev meningen av koder 
och underkategorier som en helhet på den nivån (Westin & Danielson, 2006). Underkategorin 
Svåranpassat BBIC-verktyg placerades således i kategorin En logik som haltar i 
utredningsarbetet representerar exonivån i det utvecklingsekologiska systemet. 

I figuren nedan (Figur 4, nedan) presenteras kategorier samt underkategorier. Studiens teori, 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori har använts som ett raster på materialet för att på 
så sätt strukturera upp materialet i exo-, meso- och mikronivå. 
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 Socialsekreterares 

erfarenheter 

 

Nivåer Kategori Underkategori 

Exonivå En logik som haltar i utredningsarbetet 

 
 

 

 

 

Bakvänd process 

Svåranpassat BBIC-verktyg 

Utredningspress 

Parallella utredningar 

Misstro 

Behov av förändring 

Mesonivå En central och sammanhållande funktion Spindeln i nätet – soc. sekr. och övriga vuxna 

Traumatiserade barn – soc. sekr. och BUP 

En svår kontakt – soc. sekr. och familj 

Mikronivå Att stödja barnet i livet utan förälder Vanliga tonåringar i en besynnerlig situation 

Stödjandet i integrationsprocessen 

Barnens kontakt med föräldrar 

Behov av vuxna som står kvar 

 

Figur 4. Presentation av kategorier och underkategorier 

 

5.4. URVAL OCH BESKRIVNING AV DATAKÄLLOR 
I urval av informanter har ett ändamålsenligt urval (purposive sampling) använts (Padgett, 
2008:35). Ändamålsenligt urval är ett tillvägagångssätt för att välja ut informanter som har 
erfarenhet av det som forskaren vill undersöka. Det är således en studies frågeställningar och 
mål som styr vilka informanter som ska användas till studien (a.a.). 

Informanter som deltagit i denna studie är socialsekreterare som vid tidpunkten för intervjun 
arbetade på socialtjänsten i sju kommuner i Mellansverige. Vissa socialsekreterare arbetade 
på en enhet som endast arbetar med ensamkommande, medan andra arbetade på barn- och 
ungdomsenheten. Anledningen till att de tjänstgjorde på olika enheter är att kommunerna har 
strukturerat organisationen på olika sätt. Det som är gemensamt för alla informanter är att de 
arbetade med ensamkommande barn vid tillfället för intervjun och har erfarenhet av att utföra 
en barnavårdsutredning på personer inom denna målgrupp. Socialsekreterare som kommer i 
kontakt med ensamkommande barn inom andra sammanhang än barnavårdsutredning är inte 
en tillgång till denna studie, och kontakt har därför inte tagits med dessa. Det har inte satts 
någon gräns på hur lång arbetslivserfarenhet med målgruppen som socialsekreterarna ska ha 
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för att delta i studien. Erfarenheten av att arbeta med barnavårdsutredningar av 
ensamkommande barn skiljde sig därmed socialsekreterarna mellan då den socialsekreterare 
som hade arbetat kortast tid hade arbetat fyra månader medan den som hade arbetat längst 
hade arbetat nio år. Den variation av erfarenhet kan ha spelat in på studiens resultat då de 
socialsekreterare som hade längre erfarenhet upplevdes ha möjlighet att ge en ytterligare 
nyanserad bild, med fler exemplifieringar av problemområden.  

Till en början fanns ett krav att de deltagande informanterna skulle ha erfarenhet av 
barnavårdsutredning av ensamkommande barn och generella barnavårdsutredningar. Detta 
kunde ha givit ytterligare ett perspektiv på hur barnavårdsutredningar ser ut för 
ensamkommande barn, då socialsekreterarna skulle ha haft möjlighet att jämföra detta med 
generella barnavårdsutredningar. Detta uteslutande av krav berodde på att det uppstod 
svårigheter att få tillgång till informanter som har erfarenhet av båda delar. Istället har en 
anpassning gjorts utifrån de informanter som funnits tillgängliga för intervju.  

 

5.5. RELIABILITET OCH VALIDITET 
Reliabilitetsbegreppet ställer frågan i hur stor utsträckning en studie utförts på ett tillförlitligt 
sätt och har möjlighet att kunna upprepas, vilket innebär en strävan mot studieidealet att en 
annan forskare som går till väga på samma sätt med likartade undersökningsdeltagare också 
ska få likartade resultat som den ursprungliga studien (Howell, 2013:182). Detta menar Trost 
(1997:99) kan vara svårt att uppnå för kvalitativa studier då det förutsätter ett statiskt 
förhållande. Trost anser därför att själva situationen i sig ska vara så standardiserad som 
möjligt för att sträva mot en hög reliabilitet, däremot kan en kvalitativ intervju i sig inte bli 
standardiserad då vi människor är aktiva och föränderliga. Genom att denna studie använder 
semi-strukturerade intervjuer finns en strävan mot att göra varje intervjusituation så lika 
varandra som möjligt. Tillvägagångssättet och förutsättningarna för datainsamlingen i denna 
studie har beskrivits så detaljerat som möjligt i syfte att sträva mot en hög reliabilitet. 

Validitet kan likställas med en studies giltighet eller relevans, och ställer krav på att den 
kunskap och mening som det har varit tänkt att uppnå i studien har blivit realiserad (Howell, 
2013:188). De dataenheter som undersöks samt insamlingsmetod och analysmetod måste 
således ha relevans till syftet med studien. Om de inte har relevans till syftet gör det att 
studieresultatet kan ifrågasättas och bli opålitligt, menar Howell (2013:89). Vid kvalitativa 
intervjuer blir frågan om validitet aktuellt exempelvis i arbetet med definitioner och hur 
frågor ställs till informanter, då det är viktigt att forskare och informanter menar samma sak 
med olika begrepp (Trost, 1997:101). Detta har hållits i åtanke vid utformandet av 
intervjuguide samt i intervjufrågorna för att klargöra att informanten och forskare tolkar 
begrepp som exempelvis verktyg på samma sätt.  

5.6. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Vid en kvalitativ studie uppkommer en rad etiska frågor som bör uppmärksammas i samband 
med genomförandet av en studie. En svårighet forskare ställs mot inom kvalitativ forskning är 
att dels framställa värdefull forskning, dels behandla informanterna med den etiska omsorg de 
bör mötas med (Kvale & Brinkmann, 2014:97). I syfte att skydda deltagarna i studien har 
därför Vetenskapsrådets (2015) forskningsetiska principer varit ledande för analysen och 
tillvägagångssättet. Nedan redovisas principerna och hur var och en av dessa har tillämpats i 
studien.  



	   32	  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanter om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2015). 
Informanterna i denna studie fick ta del av ett missivbrev där det informerades om studiens 
syfte, samt kontaktuppgifter till författarna, författarnas handledare samt anknutna institution 
på Uppsala Universitet. I missivbrevet informerades deltagarna om att deltagandet är frivilligt 
samt att de därmed har rätt att avbryta sin medverkan närhelst de önskar, vilket 
informationskravet kräver (Vetenskapsrådet, 2015).  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själv bestämma om sin medverkan i 
studien. Detta innebär att ett samtycke ska inhämtas från deltagaren, samt att deltagaren ska 
kunna avbryta intervjun utan att det medför negativa följder för denne. Deltagarna får inte 
heller utsättas för otillbörlig påtryckning för att delta (Vetenskapsrådet, 2015). Informanterna 
i denna studie gav sitt samtycke skriftligt eller muntligt då de tackade ja till att deltaga. Innan 
varje intervju påbörjades informerades informanterna att de kan avbryta intervjun när helst de 
önskar utan att behöva ge en vidare förklaring.  

Vidare har konfidentalitetskravet tagits i beaktan. Konfidentialitetskravet innebär att alla 
uppgifter om deltagarna ska ges största möjliga konfindentialitet samt förvaras på ett sådant 
sätt att ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2015). Detta krav innebär vidare 
att allt material vid publicering av data ska avidentifieras i den mån att det inte ska kunna vara 
möjligt att identifiera en individ. En avidentifiering av deltagarna skedde redan i inspelningen 
av intervjun då informanterna uppmanades att inte använda namn på sig själv, kollegor eller 
kommunen. Ytterligare eventuella identifierbara uppgifter togs sedan bort i transkriberingen.  

Slutligen har nyttjandekravet uppfyllts. Detta är ett krav på att uppgifter om enskilda personer 
endast får användas för forskningsändamål, uppgifter får således inte användas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2015). Uppgifterna 
om deltagarna i denna studie har endast använts för denna studie och därmed inte för annat 
bruk.  
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6. RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas studiens resultat och presenteras med hjälp av citat från intervjuerna. 
Studiens teori, Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori har använts som ett raster på 
materialet för att på så sätt strukturera upp materialet i exo-, meso- och mikronivå.  

 

6.1. EXONIVÅ - EN LOGIK SOM HALTAR I UTREDNINGSARBETET  
I följande avsnitt beskrivs studiens resultat angående de erfarenheter av arbetet med 
barnavårdsutredningar av ensamkommande barn som befinner sig på exonivå. Detta rör 
berättelser kring hur socialsekreterarna erfar utformningen av BBIC, riktlinjer och lagar som 
styr deras arbete. Det vill säga erfarenheter på ett mer abstrakt plan som har inverkan på 
socialsekreterarnas praktiska arbete och indirekt på det ensamkommande barnets insatser.  

Studiens resultat i detta avsnitt visar att socialsekreterarnas erfarenheter av utredningsarbetet 
präglas av en bakvänd utredningsprocess, ett svåranpassat utredningsverktyg (BBIC), en 
utredningspress utifrån rådande lagstiftning, problematik som uppstår i och med 
Migrationsverkets utredning löper parallellt med socialtjänstens utredning, samt den misstro 
barnen kan hysa gentemot myndigheter. Det uppstår en haltande logik då dessa inslag 
försvårar socialsekreterarens möjligheter att utreda och tillgodose de ensamkommande 
barnens behov utifrån det uppdrag de har till uppgift att utföra.  I följande avsnitt redogörs 
dessa erfarenheter.  

 

6.1.1. BAKVÄND PROCESS 
 
Resultatet visar utifrån socialsekreterarnas erfarenheter att utredningsarbetet av 
ensamkommande barn beskrivs utföras efter ett bakvänt mönster i jämförelse med generella 
barnavårdsutredningar. Socialsekreterarna berättar att startpunkten för en utredning sker då 
Migrationsverket anvisar ett barn till kommunen. Socialsekreteraren måste då alltid ta beslut 
om den inledande insatsen, vilket är barnets boendeform. Startpunkten för 
barnavårdsutredningar generellt är när det inkommer en orosanmälan eller ansökan. Därefter 
följer utredning kring behov av insats samt eventuellt beslut om insats. Socialsekreterare 
belyser att den oro som finns kring ensamkommande barn är just det faktum att de är 
ensamkommande. Citatet nedan belyser denna bakvända process enligt följande: 

[...] vi handlägger ärendena lite bakfram … alltså normalt så kommer ju in en 
ansökan till socialtjänsten och man gör en utredning och man tar beslut om en insats 
medans här kommer ungdomen och vi måste ta ett beslut om en insats på en gång [...]  

Här framkommer en beskrivning av det bakvända utredningsförfarandet som framkommit i 
socialsekreterarnas berättelser kring erfarenheter av utredningsarbetet med ensamkommande 
barn. Det framkommer av socialsekreterarnas erfarenheter att de ägnar utredningstiden till att 
utreda om den redan beslutade insatsen är lämplig eller om behov finns av annan och/eller 
ytterligare insats. 
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6.1.2. SVÅRANPASSAT BBIC-VERKTYG 
 
Socialsekreterarnas erfarenheter angående BBIC ger en bild av att BBIC är ett bra verktyg, 
men att det inte är anpassat till barnavårdsutredningar av ensamkommande barn. Trots detta 
framförs en bild av att BBIC är ett mycket bra verktyg i det syfte det är framtaget, och det är 
det bästa alternativet till utredningsverktyg socialsekreterare har i dagsläget. Detta 
framkommer i materialet när en socialsekreterare svarar på frågan om denne upplever brister i 
verktyget, då socialsekreteraren svarar enligt följande: 

[...] brister ja … BBIC exempel … är ett verktyg idag finns det ingen utvecklade metod 
eller dokumentationssystem som kan fungera bättre [...] 

Även en annan socialsekreterare tar upp denna aspekt av verktyget vid frågan om denne 
skulle önska omformning av utredningsarbetet på något sätt enligt följande: 

Ja … jag skulle faktiskt vilja utveckla ett annat frågesystem alltså … ehh … BBIC är 
exemplariskt, BBIC är fantastiskt … jag tror att vi tycker väldigt mycket om det [...] 
men ehm om jag ska vara lite sådär bara så säger jag gärna att ja jag skulle faktiskt 
vilja göra ett egen utredningssystem för ensamkommande barn … faktiskt … [...] 

Ovan beskriver socialsekreteraren att BBIC är ett fantastiskt verktyg för utredningar. Dock 
uttrycks denna åsikt utifrån den frånvaro av alternativ som idag finns tillgängliga på området. 
En användningsfunktion av BBIC som beskrivs som behjälplig är att socialsekreterarna kan 
använda verktyget som en mall att utgå från för att finna struktur i utredningsarbetet. En 
socialsekreterare besvarar frågan om hur denne använder sig av BBIC i sitt arbete enligt 
följande: 

Alltså BBIC är ju lite av ryggraden i utredningarbetet oavsett vad du utreder när det 
gäller barn då … och … jag upplever BBIC som alltså det är ett verktyg som gör det 
lättare att få med allt … vi använder ju väldigt sällan alla rubriker i BBIC det gör 
man ju generellt inte … men däremot blir det lätt att få en struktur i vad behöver jag 
ta reda på [...] 

Socialsekreteraren beskriver BBIC som ryggraden i utredningsarbetet, det vill säga, något att 
förhålla sig till i utredningsförfarandet. Socialsekreterarna beskrev att de har möjligheten att 
välja bort de delar som inte är relevanta. Socialsekreterarna menar att BBIC är bra att använda 
som mall, då det görs en avvägning innan områden i verktyget väljs bort.  

Det framkommer i socialsekreterarnas berättelser att det finns en dualitet i inställningen till 
BBIC som verktyg. I citatet nedan beskrivs denna tvåsidiga inställning till verktyget av en 
socialsekreterare enligt följande: 

[...] och jag upplever också att alla dom här dokumenten som finns i BBIC jag tycker 
att dom är bra i grunden och jag förstår varför man har liksom … utarbetat dom och 
jag förstår grundtanken med dom men det krockar också … med dom 
ensamkommande [...] 

Socialsekreteraren ovan säger sig förstår grundtanken med BBIC som verktyg, men att det 
krockar i utredningen av ensamkommande barn. Bland socialsekreterarna framkommer 
uppfattningen att BBIC är anpassat efter ett västerländskt synsätt utifrån den aspekt att det 
inte tar hänsyn till ett annat typ av nätverk eller föräldraförmåga än den som traditionellt 
förekommer i västvärlden. Som exempel gavs att BBIC inte tar hänsyn till andra kulturella 
kontexter där exempelvis en sextonåring anses vara vuxen och ska bidra till familjens 
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försörjning eller en annan syn på vad en närvarande förälder innebär. Detta möte mellan 
BBIC-verktyget och en ungdom från en annan kulturell kontext, menas skapa en krock.  

Av socialsekreterarnas berättelser framkommer att verktyget är bra och ger en tydlig bild av 
vilka områden som bör beröras under utredningens gång, men att det finns ett behov av 
anpassning och komplettering av verktyget. Detta för att det ska vara kompatibelt med 
målgruppen, vilket socialsekreterarna beskriver att det delvis inte är. Vi anser att det är denna 
dualitet som socialsekreteraren beskriver i citatet ovan. Vidare beskriver socialsekreterarna 
hur de bemöter dessa svårigheter i anpassning av verktyget. I citatet som följer svarar en 
socialsekreterare på frågan om denne i något hänseende anser att BBIC-modellen brister 
enligt följande: 

[...] egentligen är det ju nästan två sidor av triangeln som går bort och det blir liksom 
barnets behov som är kvar… man kan ju som sagt... basen har jag ju funderat på 
några gånger om man ska utreda den basen utifrån nuläget då i placeringen eller om 
basen handlar om hans bas innan han blev placerad för så är det ju när man gör en 
vanlig barn- eller ungdomsutredning att basen är där dom befinner sig [...] här finns 
det ju inget i hemmet eller där man är uppvuxen… så att… där vet ju inte jag om jag 
gör rätt helt enkelt… hur är det… hur är det tänkt att man ska skriva så… så att där 
är det väl ett litet frågetecken som jag inte har lyckats klura ut än vad jag ska göra 

I citatet framkommer en beskrivning av flera svårigheter med arbetet med BBIC-modellen när 
det används inom utredningsarbetet av ensamkommande barn. Socialsekreteraren beskriver 
att det är två sidor av BBIC-triangeln som “nästan går bort”. De sidor av triangeln 
socialsekreteraren menar är Föräldrarnas förmåga och Familj och miljö, där den sistnämnda 
utgör basen i triangeln. Den sida av triangeln som kvarstår att utreda är då Barnets behov. 
Socialsekreteraren ställer frågan rakt ut i luften om hur denne ska gå tillväga, då 
socialsekreteraren inte vet om denne gör rätt. Det framkommer i berättelserna att det erfar 
finnas en brist i riktlinjer kring hur socialsekreterare ska gå tillväga i utredningsarbetet som 
bidrar till osäkerhet. En annan socialsekreterare beskriver detta om brister i BBIC enligt 
följande:  

[...] vi har olika BBIC-böcker där det finns inte heller riktigt rikligt med information 
om just… det kan komma jättetvåsidig text just om ett barns behovsområde och med 
några rader om det är ensamkommande barn så… eller inte ens ensamkommande ett 
barn med annan bakgrund då ska du tänka på det här okej hur mycket förstod jag av 
det här hur klokare blev jag av den här tvåraders informationen liksom… 

Socialsekreteraren i citaten ovan menar att BBIC böckerna innehåller riklig information kring 
hur ett barns behovsområde ska utredas, men att endast korta avsnitt berör hur barn med 
annan bakgrund bör utredas. Det finns således inte ett specifikt avsnitt om ensamkommande 
barn utan endast information om hur man utreder barn med annan bakgrund generellt, vilket 
socialsekreteraren uttryckte var svårt att förstå. Detta citat speglar erfarenheten av en 
frustration kring att vägledningen kring utredningsarbetet av ensamkommande barn erfars 
vara otillräcklig. Denna beskrivning av otydlighet i riktlinjer medför att socialsekreterarna 
beskriver en känsla av att stå ensamma att lösa de problem som uppstår när 
utredningsverktyget inte är anpassat för målgruppen. Socialsekreterarna beskriver att de 
bedriver ett slags forskningsarbete och “uppfinner hjulet” då de själva får komma på lösningar 
på de problem som uppstår. Det uttrycktes att “man måste vara kreativ” för att klara av 
arbetet.  
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Ett förekommande problem med utredningsarbetet av ensamkommande barn beskrevs vara att 
stora delar av BBIC-modellen faller bort då ett barns familj och nätverk inte finns på plats att 
utreda. Socialsekreterarna beskriver att de endast har möjlighet att utgå från barnets egen 
berättelse och dennes beskrivning av sina behov. En socialsekreterare uttrycker angående 
användandet av BBIC-verktyget i utredningsarbetet enligt följande: 

Socialsekreterare: alltså BBIC är ju lite svårt att använda i sin helhet med 
ensamkommande eftersom den bygger på att man har vårdnadshavarna närvarande 
och det bygger på att man ska analysera vårdnadshavarnas förmåga… gentemot 
barnets behov och även familj och miljö den går ju att använda delvis men inte helt 
liksom så som den är uppbyggd från början [...] jag skulle verkligen önska att den 
(BBIC, författarnas anmärkning) blev anpassad så att man kunde använda den mer 
liksom så som det faktiskt är tänkt… för nu blir det lite av en variant på det… [...] 
vissa saker vissa frågor är inte alls relevanta… för våra ungdomar så man får plocka 
bort ganska mycket och så finns det områden som man saknar som är väldigt viktiga 
för en för dom här ungdomarna det finns exempelvis inte en endaste fråga om religion 
i BBIC-dokumenten medans… religion är något väldigt viktigt för många av våra 
ungdomar [...] det finns inte alls med i dokumenten så får får man  

Liene: är det något som man 

Socialsekreterare: får komplettera 

Liene: ja precis man kompletterar i BBIC 

Socialsekreterare: aa 

Socialsekreteraren ovan beskriver att BBIC-modellen inte kan användas så som den är tänkt 
att användas då en viktig del av BBIC-verktyget är att Föräldrarnas förmåga ska kopplas 
ihop med Barnets behov och Familj och miljö vilket inte i samma utsträckning går att göra 
med ensamkommande barn. Socialsekreteraren beskriver att den utredningen som görs idag 
därför blir en variant av en BBIC-utredning. Socialsekreteraren beskriver att denne även tar 
bort delar som anses irrelevanta. Socialsekreteraren kompletterar sedan BBIC-verktyget med 
de delar som anses saknas, exempelvis frågor kring barnets religion.  

I intervjuerna med socialsekreterarna framkommer det att socialsekreterarnas förhållningssätt 
till BBIC skiljer sig dem emellan. Vissa beskriver att de direkt plockar bort de rubriker de inte 
anser fungera, medan andra beskriver att de behåller samma rubriker som vissa tar bort och 
försöker arbeta runt dessa genom att exempelvis ha referenssamtal med personal på HVB-
hemmet, barnets gode man och inkorporerar deras information om barnet i utredning som en 
ersättning för de delar av utredningen där familjen och föräldrarnas förmåga egentligen ska 
utredas. Det framkommer även av socialsekreterarnas beskrivningar att även olika 
socialsekreterare inom samma enhet använder BBIC-verktyget på olika sätt.  

En socialsekreterare uttrycker i följande citat att även om andra vuxna som kommer i kontakt 
med barnet används som referens i utredningen så kan det ändock vara bristfälligt:  

[...] en brist blir ju också det jag var inne på det blir ju också väldigt mycket det som 
barnet berättar och väljer att berätta det är svårt att få en… nyanserad bild… för att 
dom personer som vi som har referenser utav boende skola det är ändå en väldigt kort 
tid som dom har känt ungdomen 
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I citatet framkommer erfarenheten att även om socialsekreterarna använder sig utav andra 
referenser från vuxna som kommer i kontakt med barnet så leder det ändå en bristfällig 
information då inte heller de vuxna har haft tillräcklig kontakt med barnet för att få en bra 
kännedom om denne. Av socialsekreterarnas berättelser framkommer en erfarenhet av att den 
information om barnet som finns att tillgå, kan leda till svårigheter att beskriva en nyanserad 
bild av barnet i BBIC-utredningen. 

 

6.1.3. UTREDNINGSPRESS  
 
En annan aspekt som beskrivs försvåra utredningsarbetet är den av socialsekreterarna 
upplevda utredningspress. Med utredningspress syftar socialsekreterarna till den lagstadgade 
tid som en utredning skall utföras inom, vilket är fyra månader. Socialsekreterarna berättar 
om erfarenheten av att fyra månader är en för kort tid att utföra en barnavårdsutredning av 
ensamkommande barn, vilket beskrivs leda till att de första fyra månaderna blir något av en 
“lära känna” period. En socialsekreterare menar att den största bristen i dennes arbete är att 
dessa barn varit i Sverige en kort period enligt följande: 

alltså det är ju svårt att nå fram de första fyra månaderna precis när dom kommit hit 
… precis varit på flykt och det kan ha hänt precis vad som helst … och så ska jag sitta 
och ställa massa känsliga frågor [...] men bristen är väl att de har varit här så kort tid 
så det är svårt att utreda nånting [...] 

I citatet ovan beskriver socialsekreteraren att den främsta svårigheten med utredningsarbetet 
av dessa barn är främst det faktum att de har befunnit sig i Sverige en kort tid. Detta beskrivs 
leda till svårigheter i utredningsarbetet. 

Det framkommer även en bild av att insamlandet av information kring dessa ungdomar är en 
väldigt lång process. En socialsekreterare beskriver detta enligt följande: 

[...] så att… utredningsarbetet tar fyra månader men på sätt och vis kan man säga att 
det pågår mycket längre för man får vara medveten om att… dom här ungdomarna det 
är en lång process att få all information… det är en väldigt lång process… men det vi 
gör då är att vi tänker att utredningen får kännas mer som en bas än en form av 
sanning [...] 

I resonemanget ovan framkommer en erfarenhet hur utredningsarbetet med ensamkommande 
barn tenderar att kräva längre tid än fyra månader. Utredningstiden på fyra månader syftar till 
att skyndsamt utreda om oron angående ett barn är berättigad samt för att säkerställa dennes 
eventuella behov av insatser och skydd. För att återkoppla till den oro som nämnts kring 
ensamkommande barn, nämligen att de är utan socialt nätverk, framkommer att denna oro inte 
är övergående och inte heller skyndsamt kan åtgärdas under utredningstiden. En erfarenhet 
som framkommer i intervjuerna är att ju tidigare ett ensamkommande barn utreds, desto mer 
bristfällig information kommer stå till grund för utredningen som då erfars bli väldigt tunn. I 
citatet nedan förs detta resonemang kring en erfarenhet hur den tunna informationen ofta leder 
till att utredningarna blir övergripande och att det som lyfts fram är en beskrivning av 
generella behov enligt följande: 
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[...] utredningen blir ofta väldigt … övergripande och lite mer dom behov som man 
kan lyfta fram kanske blir lite mer generella som till exempel man har behov av en … 
en vuxen person som ger stöd och sätter gränser och man har behov av 
samhällsinformation och lära sig språket … och sen är det ju alltså det är klart att 
man får en bild av ungdomen och vissa saker växer fram där men tittar man på det 
över tid så märker man ju att mera kommer faktiskt sen …  

Vidare beskriver en socialsekreterare erfarenheten av behovet av ett utvecklat 
utredningsverktyg för denna målgrupp är av stor relevans enligt följande: 

[...] utveckling för just den här målgruppen för den här målgruppen det är inte så att 
den minskar den ökar i antal varje år så att det kommer ju mer och mer och vi ser att 
… diagnosen visar också på att det inte kommer minska heller… då är det verkligen 
en ett område som man borde bli bättre på [...] 

Socialsekreteraren berättar att ensamkommande barn är en ökande grupp i Sverige, vilket 
enligt denne gör det ytterligare angeläget att utforma ett bättre anpassat arbetssätt med dessa 
barn. Detta stärker den bild av det behov av anpassade utredningsverktyg som uttrycks av 
socialsekreterarna.  

 

6.1.4. PARALLELLA UTREDNINGAR 
 
Ytterligare ett område som tillför svårigheter kring utredningsarbetet framkommer i 
socialsekreterarnas berättelser kring de parallella utredningar som sker då barnet blir utrett av 
Migrationsverket för beslut om PUT samtidigt som socialtjänsten ska utföra sin utredning. En 
bild ges av detta som något problematiskt. Socialsekreterarna uttrycker bland annat att det inte 
är önskvärt att utreda dessa barn samtidigt som Migrationsverket utreder dem, men att detta är 
något som är svårt att frångå i och med att socialtjänstens utredningstid endast är fyra 
månader. Detta beskrivs resultera i att barnen får svara på frågor “i tid och otid” samt att 
barnen blir obenägna att tala om vissa områden, efter att ha varit på utredningssamtal hos 
Migrationsverket, då barnen tror att myndigheterna vill höra liknande uppgifter. Ett exempel 
på detta beskrivs vara att Migrationsverket inte är intresserade av hur barnets flykt har sett ut, 
vilket socialtjänsten däremot anser vara av stor relevans då det exempelvis kan ha förekommit 
stressande händelser eller annan problematik under flykten som är av vikt för socialtjänstens 
utredning. I citatet nedan beskriver en socialsekreterare sin syn på den situation barnet försätts 
i, i samband med dessa parallella utredningar enligt följande: 

Ett problem med utredningsarbetet som jag ser det är att de här stackars ungdomarna 
får dra sin historia så många gånger alltså de ska berätta för ett par handläggare på 
migrationsverket samma historia flera gånger … de ska dra det för oss … de ska dra 
det för HVB hemmet … de ska dra det för godeman och så vidare … det här är … har 
man då ett allvarligt trauma i botten som man också ska hantera så är det här riktigt 
jobbigt … och det tror jag vi har lite dålig … ja dålig respekt för … och dålig … ja 
dåliga rutiner helt enkelt [...] 

Socialsekreteraren i citatet ovan uttrycker att det är jobbigt för ungdomarna att berätta sin 
historia för flera olika myndigheter och vuxna i dess närhet. Socialsekreteraren uttrycker att 
brister i rutiner kring detta går ut över barnet. Det framkommer erfarenheter att 
socialsekreterarna avvaktar med att påbörja sin utredning då det är många andra myndigheter 
som arbetar med barnet under dennes första tid i Sverige. En uppfattning är att barnen både 
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anser det vara påfrestande att behöva svara på samma frågor vid återkommande tillfällen, men 
även att de tycker att det är påfrestande att prata om de saker som utredningen gäller med 
personer de inte känner. En socialsekreterare beskriver detta enligt följande: 

[...] det brukar vara att dom svarar på dom grundläggande frågorna liksom vart 
kommer du ifrån hur har du gått i skola hur såg din familj ut och aa lite sådana saker 
sen brukar de inte vilja säga så mycket mer … eh och då brukar jag lämna det så och 
sen låta tiden få gå lite [...] 

I citatet beskrivs hur barnet endast svarar på grundläggande frågor till en början, och att 
socialsekreteraren därför avvaktar med att fördjupa utredningen till ett senare skede. Det 
framkommer en uppfattning bland socialsekreterarna att det är påfrestande för barnet att vara 
del i flera utredningar samtidigt och att detta försvårar utredningssituationen för 
socialsekreterarna.  

 

6.1.5. MISSTRO 
 
Socialsekreterarna beskriver även en erfarenhet av att vissa barn har en misstro gentemot 
myndigheter. Misstron beskrivs delvis bero på tidigare erfarenheter av myndigheter och delvis 
på den asylprocess barnen genomgår. Det framkommer erfarenheter att barnen har svårigheter 
med att skilja på socialsekreterarnas utredande roll och Migrationsverkets utredande roll. 
Detta beskrivs av en socialsekreterare i citatet enligt följande: 

[...] för migrationsverket är ju samtidigt en motståndare till vårat utredningsarbete … 
hur ska dom här ungdomarna veta liksom vi ser ju likadana ut … lokalerna ser 
likadana … var är de någonstans liksom … det är bara att ena stället kommer att köra 
ut dem, och det andra stället vill liksom bara att de ska ha det så bra som möjligt. [...] 

I citatet ovan beskrivs hur socialsekreteraren beskriver Migrationsverket som något av en 
motståndare till socialtjänstens utredningsarbete. Det faktum att Migrationsverket och 
socialtjänstens utredningar sker parallellt, menar socialsekreteraren, gör det svårt för barnen 
att skilja dessa myndigheters uppdrag åt. 

Det framkommer i socialsekreterarnas berättelser att många barn är rädda att det de berättar 
kommer påverka beslutet om asyl. Beslutet om PUT beskrivs vara en brytpunkt för barnet. 
Det erfars att barnet blir mer benäget att berätta om sina behov och erfarenheter efter att de 
fått veta om de kommer få stanna kvar i Sverige eller ej. En socialsekreterare berättar att 
denna väntan i de parallella utredningarna är mycket problematisk då det leder till stor oro hos 
barnet enligt följande: 

[...] så har dom antingen identitetshandlingar som behöver kollas eller tandplåtar 
som behöver kollas [klappar med händerna] då sitter det fast… så då sitter dom helt 
fastkörda i systemet och då drar det ut ännu mer… och det här är ju katastrof 
egentligen om man tittar på det ur ett BBIC-perspektiv och ur ett humant perspektiv 
överhuvudtaget… alltså det här är ungdomar vars liv många gånger hänger på får jag 
stanna eller inte… sen vet vi ju inte vi vet inte vad som är sant och inte och det är 
också något man måste förhålla sig till som utredare men vi får ju gå på det dom 
säger… och många är ju livrädda verkligen och att då gå och vänta i ett halvår… det 
gör saker med människors nerver… 
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I citatet ovan berättar socialsekreteraren hur den situation av ovisshet kring barnets framtid de 
ensamkommande barnen försätts i är katastrofal ur ett BBIC perspektiv och att de utsätts för 
en långvarig stress.   

Socialsekreterarna uttrycker vikten av att vara tydlig i sitt arbete med barnet kring vilken 
uppgift socialtjänsten har. Även här spelar den korta utredningstiden in, då en 
socialsekreterare uttrycker att de inte hunnit arbeta med den misstro barnet känner inför 
socialtjänsten enligt följande: 

[...] och sen vet vi också av erfarenhet alltså utredningsarbetet är ganska svårt att 
bedriva eftersom det inte alltid vi dom här fyra första månaderna har kommit så långt 
med den här ungdomen att dom är beredda att berätta allt för oss [...] 

Socialsekreteraren beskriver en erfarenhet av att utredningsarbetet är svårt att bedriva till en 
början då barnen inte är beredd att berätta det som utredningen kräver under den korta tid som 
har gått. Att arbeta med ett barns tilltro till myndigheter under tiden som detta barn är aktuellt 
för utredning av Migrationsverket beskrivs av socialsekreterarna vara en utmaning, särskilt då 
Migrationsverkets utredning sällan färdigställs innan socialtjänstens utredningstid är slut.  

 

6.1.6. BEHOV AV FÖRÄNDRING 
 
Socialsekreterarna resonerade kring hur utredningsarbetet skulle kunna se ut för att på så sätt 
anpassas till ensamkommande barn. Det togs upp flera förslag till anpassande förändringar av 
utredningsarbetet. Socialsekreteraren i citatet som följer resonerar kring hur 
utredningsförfarandet skulle kunna anpassas för att på så sätt inte krocka med 
Migrationsverkets utredning av barnet: 

[...] man kanske skulle ha en annan utredningsförfarande jag vet inte… när man gör 
någon form av grundutredning kanske en fördjupad utredning senare eller aa jag vet 
inte riktigt 

Socialsekreteraren i citatet ovan säger att det fortfarande skulle kunna ske en grundutredning 
av barnet när det ankommer, men att en fördjupad utredning kommer först i ett senare skede. 
Denna grundutredning skulle fortfarande ske parallellt med Migrationsverkets utredning men 
skulle inte i samma utsträckning innehålla samma typ av grundliga frågemodell då detta 
ansågs av socialsekreterarna vara väldigt påfrestande för barnet då barnet blev utfrågat både 
av Migrationsverket och socialtjänsten. Denna utredning skulle därefter följas upp av en 
fördjupad utredning vid en annan tidpunkt. En fördjupad utredning i ett senare skede beskrivs 
av socialsekreterarna vara till en fördel då barnet hade varit i Sverige en längre tid och därmed 
hunnit landa i sin nya livssituation. Även de övriga vuxna kring barnet skulle ha mer 
information att tillföra till utredningen. En av socialsekreterarna föreslog att denna utredning 
skulle kunna ske efter att barnet hade fått PUT då denne beskrev att PUT är en brytpunkt för 
barnet vilket underlättar dennes livssituation. Att utföra en fördjupad utredning efter beslutet 
om PUT skulle också möjligen innebära att barnen är mer villiga att delge familjens 
kontaktuppgifter till socialsekreterarna då det framkom en erfarenhet i intervjuerna att 
barnens föräldrar brukar vara något som “dyker upp” först efter beslutet om PUT. Detta 
beskrivs i avsnittet “6.2.3. Försök till att kontakta barnets familj”. Det skulle således möjligen 
bli lättare att inkorporera barnets familj i utredningen om det skedde vid ett senare skede efter 
beslut om PUT.  
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Även en önskan om ett mer anpassat utredningsverktyg är en erfarenhet socialsekreterarna 
beskriver. I citatet resonerar en socialsekreterare kring önskan om en översyn av BBIC enligt 
följande: 

[...]om jag skulle vara någon form av minister så skulle jag tillsätta en grupp som 
skulle få utforma … ett arbetssätt en arbetsmetod för just den här målgruppen … hur 
man kan arbeta förbättra utredningsarbetet … vad man ska tänka utan hur man ska 
göra som vi har BBIC är stort och fint väldigt fint för barnavårdsutredningar för 
ensamkommande så en sån just bara fokus på ensamkommande barn skulle jag vilja 
ge som uppdrag till  

Karin: till minister [skratt] 

Socialsekreterare: forskare ja [...]  

 

Socialsekreteraren ovan beskriver hur denne önskar en tillsättning av grupp av forskare som 
skulle få i uppdrag att utforma en anpassad arbetsmetod med fokus endast på 
ensamkommande barn.  

Då ensamkommande barn är en ökande grupp inom socialtjänsten, uttrycker 
socialsekreterarna en erfarenhet av att detta visar på en angelägenhet att det sker en förändring 
på området. En socialsekreterare uttrycker denna angelägenhet genom att beskriva att det 
annars kan leda till stora samhällskostnader om inte en förbättring sker:  

Socialsekreterare: [...] jag tror att om vi inte blir väldigt mycket bättre på det här 
inom en femårsperiod så kommer vi få lida för det här 

Karin: okej 

Socialsekreterare: i samhället… det ser vi redan… nere i Göteborg och Malmö och 
dom skjuter på varann hejvilt på öppen gata och dom är ju rekryterade från dom här 
grupperna va… och… den utvecklingen är det ingen som vill ha tror jag… men jag 
tror ju att… jobbar man bra med dom här ungdomarna så dom har en ambition och 
en vilja att det är oftast oftast måste jag säga att det är dom som är mest drivkraft och 
dom som är hungrigast det är dom man skickar hit och den… lågan kan man släcka 
eller hålla vid liv alltså… och det är vårat eget av eller på där[...] 

Socialsekreteraren i citatet ovan beskriver att det är upp till samhällets sociala institutioner att 
hålla barnens drivkraft och låga vid liv, samt att samhället även kan påverka att denna låga 
släcks.  

 

6.2. MESONIVÅ – EN CENTRAL OCH SAMMANHÅLLANDE FUNKTION 
I resultatet framkommer att en av socialsekreterarnas arbetsuppgifter är att se till att 
samverkan mellan de olika inblandade vuxna i barnets liv fungerar så bra som möjligt. De 
olika samarbeten som tas upp i följande avsnitt är samarbetet mellan socialsekreteraren, gode 
man/särskild förordnad vårdnadshavare, personal på HVB-hem, samarbetet mellan 
socialsekreterare och BUP, och kommunikationen som sker mellan socialsekreterare och 
barnets familj.  
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6.2.1 SPINDELN I NÄTET – SOCIALSEKRETERARE OCH ÖVRIGA VUXNA 
 
Socialsekreterarna beskriver erfarenheten av att fungera som “spindeln i nätet” för att 
samordna de vuxna i barnets närhet samt se till de som ingår i samarbetet drar åt samma håll. 
Det beskrivs vara viktigt att samarbetet fungerar, för att på så sätt underlätta situationen för 
barnet. I citatet nedan beskriver socialsekreteraren att denne är den första som kontaktas om 
det skulle uppstå någon svårighet. I citatet som följer framkommer att socialsekreteraren i 
detta sammanhang har en erfarenhet av att även ta på sig en roll som ”forskare” för att svara 
på frågor som framkommer i arbetet med ensamkommande barn, då det inte erfars finnas 
tillräckligt med vägledning för arbetet med målgruppen: 

[...] ibland kan det vara frustrerande jobbet med ensamkommande barn… så du är ju 
lite spindeln i nätet… fungerar ingenting så är du den första de kontaktar dig… du är 
första person som kontakt ska tas med… åå… ja… ibland kan det bli väldigt mycket 
eftersom jag som socialsekreterare vet att det finns de här svårigheterna kring att 
jobba med ensamkommande barn… så stöter även… vårdnadshavare särskild 
förordnad vårdnadshavare god man även boende slash familjehem kan stöta på de här 
frågorna… så då får du gå in och forska djupare och ger dem ett svar så blir det… 
men ändå så tycker jag att det är ett ganska roligt jobb… mm 

Det framkommer en erfarenhet att socialsekreterarna även har en konfliktlösande roll och tar 
på sig rollen att medla mellan de olika vuxna i barnets närhet, samt mellan barnet och de 
vuxna ifall det skulle uppstå någon slags konflikt. Socialsekreterarna beskriver att mycket av 
deras arbete sker i ett sammanhang som inte är i direkt kontakt med barnet och är således 
något som inte märks direkt i barnets liv men som ändå har en stark påverkan på barnet 
genom resultatet av arbetet. Arbetet bakom kulisserna beskrevs exempelvis vara att 
socialsekreterarna ringde runt och såg till att alla aktörer gjorde ett bra jobb. Detta arbete 
beskrivs ske särskilt i början av utredningstiden när barnet precis ankommit till kommunen 
och blivit aktuell för socialtjänsten. Vid den tidpunkten, beskrivs av socialsekreterarna, att 
stort fokus ligger på att ordna boende, ordna transport och se till att allting fungerar som det 
ska runt barnet vid barnets första tid i kommunen. Samarbetet mellan socialsekreteraren och 
de andra vuxna i barnets närhet beskrivs stundvis vara en utmaning men fungerade bra 
överlag. Då det finns ett flertal vuxna i barnets närhet beskrivs det ge det en positiv inverkan 
på socialsekreterarens utredning då samtliga kan bidra med information om barnet till 
utredningen. 

 

6.2.2. TRAUMATISERADE BARN – SOCIALSEKRETERARE OCH BUP 
 
Vikten av samarbete mellan socialsekreterare och andra professionella framgår som särskilt 
viktigt då socialsekreterarna berättade om arbetet med barnens traumabearbetning. 
Socialsekreterarna berättade att de utredde barnens eventuella behov av traumabearbetning 
med utgångspunkt i att varje barn har ett individuellt behov. Det framkommer av 
socialsekreterarnas berättelser att ett ensamkommande barn inte nödvändigtvis förutsätter ett 
traumatiserat barn. Då traumabearbetning beskrivs vara något som socialsekreterarna 
generellt inte arbetar med så beskrivs det förutsätta det en hänvisning till annan professionell 
aktör som kan hjälpa barnet med detta. Det framkommer att det däremot inte alltid är tydligt 
vem och när de olika professionellas ansvar träder i kraft, vilket framkommer i följande citat: 
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Socialsekreterare: BUP tar inte emot så ofta… då ska det vara sådana trauman som 
även svenska barn kan ha… ehm typ sexuella övergrepp om det är det enda… då tar 
BUP emot… våld i familjen vet jag att BUP har tagit emot någon gång också… men 
inte krigstrauman eller flykttrauman…  

Karin: okej vad beror det på? 

Socialsekreterare: de säger att om man har PTSD så går inte att behandla eventuella 
andra… de arbetar väl inte med PTSD krigstrauma antar jag… jag har faktiskt inte 
försökt med det för utan jag har bara hört att det är så BUP jobbar [...] 

I citatet ovan talar socialsekreteraren om hur Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) kan hjälpa 
barnet i dennes traumabearbetning. Detta samarbete, beskrivs av socialsekreterararen, brister i 
dennes kommun i olika hänseenden på grund av en upplevd oklarhet kring tillgång på 
kompetens på området traumabearbetning inom krig och flykt. Socialsekreteraren tar upp 
diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) vilket socialsekreteraren erfar sätter stopp i 
samarbetet då det upplevs saknas kompetens kring denna problematik hos andra 
professionella aktörer. Socialsekreterarens stöd i barnets traumabearbetning beskrivs stanna 
upp i detta skede då vidare hänvisningar kan vara oklara beroende på kommun.  

 

6.2.3. EN SVÅR KONTAKT – SOCIALSEKRETERARE OCH FAMILJ 
 
I intervjuerna ställdes frågan till socialsekreterarna om de på något sätt arbetar med barnets 
familj och i så fall hur det arbetet ser ut. På detta område framkommer olika erfarenheter som 
skiljde dem mellan. En erfarenhet är att de inte på något sätt hade arbetat med familjen. En 
annan erfarenhet är att socialsekreterarna berättade att de har krav på att kontakta föräldrarna i 
skedet när ett barn tillförordnats särskild förordnad vårdnadshavare. Ytterligare en erfarenhet 
som framkommer är att socialsekreterarna av andra anledningar har försökt kontakta eller 
lyckats kontakta familjen, vilket resulterat i både lyckade och misslyckade samtal. Nedan 
berättar en socialsekreterare om hur det har gått när denne har försökt kontakta barnets familj 
i syfte att använda sig av deras information i BBIC-utredningen enligt följande: 

[...] vi försöker ringa upp föräldrar i den mån det går… och jag kan säga att det kan 
blir riktigt bisarra samtal om jag okänd människa ringer till en förälder i Afghanistan 
och pratar om känslomässig tillgänglighet det är det kommer aldrig fungera [...] 

Samma socialsekreterare berättar sedan följande om erfarenheter av lyckade samtal med 
barnets familj enligt följande: 

[...] föräldrarna tycker alltid att det är… skönt att höra… deras barn är någonstans 
och här ringer en vuxen och presenterar sig så att dom hör en röst liksom… vi har 
faktiskt aldrig använt skype något sånt där någongång men… jag kan säga att 
samtalet i sig är ju jättebra… sen har vi gjort samtal naturligtvis där vi har ringt och 
berättat fruktansvärda saker… framfört tokigheter som missbruk kriminalitet eller 
annat… sånt där som man… använder sig av föräldrarna kring [...] 

I citatet ovan berättar socialsekreteraren en erfarenhet av att föräldrar tycker att det är skönt 
att en vuxen hör av sig, och att socialsekreteraren både berättar positiva och negativa nyheter 
om barnet för föräldrarna. Socialsekreteraren beskriver även en erfarenhet av att det kan bli 
väldigt bisarra samtal då en främling kontaktar föräldrarna, då föräldrarna kan vara del av en 
annan kultur samt eventuellt ovetandes om socialtjänstens roll.  
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Denna socialsekreterares berättelse om erfarenheter av att kontakta barnets familj är något 
som sticker ut i intervjumaterialet då denne är en av få socialsekreterare som överhuvudtaget 
lyckats få kontakt med föräldrarna. Socialsekreterarna berättade om erfarenheten att de 
antingen inte hade några rutiner kring att kontakta föräldrarna och därför inte hade gjort det, 
eller så berättade de att de hade försökt kontakta familjen men att det hade misslyckats på 
grund av att de helt enkelt inte fått något svar när de hade försökt ringa familjen. En 
problematik som lyftes i socialsekreterarnas berättelser var densamme som beskrivs i avsnittet 
“6.1.5. Misstro”, det vill säga, en erfarenhet av att vissa barn inte vågar berätta för 
socialsekreteraren att de har kontakt med familjen av rädsla att det ska påverka deras 
asylutredning av Migrationsverket, alternativt i syfte att skydda familjen från myndigheter.  

 

6.3. MIKRONIVÅ – ATT STÖDJA BARNET I LIVET UTAN FÖRÄLDER 
I följande avsnitt beskrivs studiens resultat angående socialsekreterarnas erfarenhet av det 
direkta mötet med ensamkommande barn. Detta rör berättelser kring hur socialsekreterarna i 
mötet med målgruppen tolkar barnens situation samt barnens behov i den 
barnavårdsutredning de utför.  

 
6.3.1. VANLIGA TONÅRINGAR I EN BESYNNERLIG SITUATION 
 
En framstående bild i genomgången av berättelserna är att socialsekreterarna strävar efter att 
arbeta utifrån ett individuellt perspektiv då det beskrivs vara individens behov som ska styra 
utredningen. Socialsekreterarna beskriver en erfarenhet av att dessa barn har individuella 
behov som inte kan generaliseras utifrån det de har gemensamt, det vill säga familjens 
frånvaro. I citatet nedan exemplifierar en socialsekreterare denna bild med erfarenheten av att 
det finns en stor skillnad inom nationaliteter så väl som mellan nationaliteter. 
Socialsekreteraren beskriver att dessa barn är “vanliga tonåringar” som hamnat i en 
“besynnerlig situation” enligt följande: 

[...] nej säger jag… det är jätteindividuellt man kan inte klassificera dom så… och det 
går inte det är jättestora skillnader inom en nationalitet än mellan nationaliteter [...] 
alla är olika det hänger mycket på att majoriteten av ensamkommande ungdomar… 
det är vanliga tonåringar som bara hamnat i en väldigt besynnerlig situation men de 
flesta har inget missbruk och de flesta är inte kriminella utan vanliga bra människor 
helt enkelt 

Socialsekreterarna beskriver erfarenheten av att det är ett stort spektrum av ungdomar de 
möter med olika bakgrund och olika behov. Detta spektrum beskrivs bestå å ena sidan av 
grovt kriminella ungdomar å andra sidan fullt fungerande individer med en framtidsplan. 

Även behovet av att bearbeta trauma beskrivs bland socialsekreterarna vara individuellt. 
Socialsekreterarna beskriver att detta delvis beror på att flykten för barnen kan ha sett olika ut, 
då en del barn kommer från krig och utsatts för hemskheter medan andra barn blivit skickade 
till Sverige med flyget för att utbilda sig och tjäna pengar som de kan skicka hem till familjen 
i hemlandet. Även barnen som hade upplevt stressande händelser beskrivs av 
socialsekreterarna ha påverkat barnen på olika sätt. Citatet som följer tar upp detta en 
följande:  
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[...] ja vi har en ungdom som har separerats från sina föräldrar och bytt kultur till och 
med… mer eller mindre mot sin vilja… det är ju viktigt att reda på kring det… så man 
kan säga att alla ensamkommande barn är mer eller mindre traumatiserade… fast det 
är egentligen att driva det lite för långt tycker jag för alla är inte [paus] är inte 
handikappade av separationen från sin kultur [paus] och alla saknar inte heller sina 
föräldrar [...]  

Däremot framkommer av socialsekreterarna erfarenheter att de screenar barnen, det vill säga 
att de ställer frågor till alla barn, som kan påvisa eventuella symptom av traumatisering. Detta 
då de ensamkommande barnens bakgrund medför en förhöjd risk av stressande händelser. 

 

6.3.2 STÖDJANDET I INTEGRATIONSPROCESSEN 
 
Även om socialsekreterarna beskriver sig arbeta utifrån individens specifika behov så berörs 
även ämnet angående ensamkommande barns generella behov. Det barnen har gemensamt, 
det vill säga, att de är separerade från sin familj och kultur, beskrivs enligt socialsekreterarnas 
erfarenheter skapa specifika behov men att ungefär där slutar de generella behoven dem 
emellan.  

Ett av dessa generella behov beskrivs vara behovet utav stöd i integrationsprocessen. Detta 
stöd beskrivs av socialsekreterarna innefatta att hjälpa barnen att behålla sin ursprungliga 
kultur samtidigt som de tar sig an en ny kultur. En beskrivning av detta ges att hjälpa barnen 
att förstå “spelreglerna” för hur man lever i Sverige. Med “spelregler” syftades en förståelse 
kring svenska lagar samt förhållningssätt till myndigheter och samhället i stort. En 
beskrivning av socialsekreterarnas erfarenheter är att “spelreglerna” är nyckeln till en lyckad 
integrationsprocess för barnet. Även att barnet ges möjlighet att lära sig svenska språket 
beskrivs vara ett viktigt och generellt behov hos barnen att tillgodose.  

De behov som socialsekreterarna beskriver uppstå i och med att barnet är separerat från sin 
familj är att hjälpa barnet att hantera barnets känsla av ensamhet samt att stötta barnet att leva 
ett självständigt liv. En socialsekreterare svarar detta på frågan om det är något behovsområde 
hos ensamkommande barn generellt som är extra viktigt att tillgodose enligt följande: 

ja det är ett ord som dyker upp på mig i huvudet direkt och det är ju självständighet… 
alltså det är det viktigaste syftet att rusta dom här unga människorna för 
självständighet det är vårt viktigaste syfte 

I citatet ovan beskriver socialsekreteraren erfarenheten av att det viktigaste syftet med arbetet 
är att rusta ensamkommande barn för självständighet. En erfarenhet framkommer av 
socialsekreterarnas berättelser att detta behov av självständighet, behöver belysas mer i 
utredningen för att på så sätt täcka upp frånvaron av familj. Möjligheten att kartlägga vilka 
hinder och framgångsfaktorer som finns för barnet beskrivs därför vara viktigt i stöttandet av 
barnet till ett självständigt liv samt en god utveckling.  

 

6.3.3. BARNENS KONTAKT MED FÖRÄLDRAR 
 
Socialsekreterarna berättar att de barn som har möjlighet till kontakt med sin familj erfars bli 
påverkade av denna kontakt på olika sätt. Detta beskrivs kunna yttra sig i en lättnadskänsla 
hos barnen, men även att deras målsättning och resonemang kring vad de vill uppnå kan 
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förändras utifrån om de har kontakt med sin familj eller ej. Socialsekreterarna beskriver att 
detta kan leda till att barnen får ett tydligare fokus på hur de ska bete sig och vad de vill 
åstadkomma med sitt liv i det nya landet. Det framkommer av socialsekreterarnas erfarenheter 
att de uppmuntrar barnet till att ha denna kontakt, men att socialsekreterarna beskriver att de 
ofta inte får kännedom om denna kontakt förekommer eller ej innan barnet har fått beslut om 
asyl. Denna problematik berörs i avsnitten 6.1.5 Misstro samt 6.2.3 En svår kontakt – 
socialsekreterare och familj.  Barnens rädsla för att berätta om en eventuell kontakt med 
familjen beskriver socialsekreterarna vilja motverka för att skapa en tillitsfull relation. 
Socialsekreterarna beskriver erfarenheten att barnets kontakt med familj kan innebära både en 
trygghet för barnet, men även en börda. En erfarenhet framkom att familjen i vissa fall kan 
sätta mycket press på barnet då de exempelvis vill att barnet ska skicka pengar till familjen i 
hemlandet. Socialsekreterarna beskriver en erfarenhet av att socialsekreterarna försöker hjälpa 
barnet i dessa sammanhang genom att ta kontakt med föräldrar för att tydliggöra för föräldern 
hur barnets situation ser ut i det nya landet. Detta beskrivs innebära att socialsekreteraren 
exempelvis berättar för familjen att alla barn har skolplikt i Sverige och att det därför försätter 
barnet i en svår situation om denne ska tjäna och sända pengar till familjen. I intervjuerna 
beskrivs även en erfarenhet av att det kan vara en oro att ha kontakt med familj som lever 
under ständigt hot, vilket kan påverka barnet i vardagslivet. 

Det framkommer även en erfarenhet att det kan finnas en oro hos de barn som inte har kontakt 
med sin familj, och att detta beskrivs ta mycket energi av barnet genom att fundera kring hur 
familjen har det eller genom att ständigt försöka söka efter dem. En socialsekreterare 
beskriver erfarenheten hur denne arbetar med detta genom att stärka barnet i att stärka sig 
själv här och nu enligt följande: 

[...] jag brukar försöka säga att det att information och kunskap är någonstans makt 
om du sen vill göra någonting för din familj liksom eller för människor som finns där i 
ditt hemland så underlättar det för dig om du liksom hjälper dig själv här nu först ... 
så kan du du göra annan hjälp sen liksom [...] 

Citatet ovan beskriver hur socialsekreteraren vill få barnen att fokusera på sig själva och sin 
nuvarande situation, för att få utbildning och kunskap till att i ett senare skede hjälpa den 
familj som befinner sig på en annan plats. I kontrast till detta beskriver socialsekreterarna en 
erfarenhet att det även finns barn som inte har kontakt med sin familj, men att 
socialsekreterarna erfar att barnen inte ser detta som ett problem. 

 

6.3.4. BEHOV AV VUXNA SOM STÅR KVAR 
 
En erfarenhet som förekommer i intervjuerna är att det finns ett behov för dessa barn att ha 
möjlighet till en kontinuitet i kontakt till vuxna. Socialsekreterarna beskriver erfarenheten av 
att frånvaron av ett tryggt nätverk för de ensamkommande barnen samt en eventuell känsla av 
ensamhet gör att barnen har ett behov av trygga vuxna. En erfarenhet framkommer att det är 
av stor vikt att HVB-hemmen står kvar då konflikt uppstår, för att ungdomarna inte ska 
omplaceras i större utsträckning än nödvändigt. Socialsekreterarna erfar att dessa barn är i 
behov av vägledning och behöver mentorer i sin närhet.  

En socialsekreterare beskriver erfarenheten av att det är viktigt att alltid arbeta för att barnet 
ska få vara kvar på det ursprungliga HVB-hemmet enligt följande: 
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[...] ja precis ofta kan det ju vara så att man försöker fly och aa och ofta kan man ju 
det hjälper inte att man flyr från ett ställe till något annat utan ofta är det nånting 
djupt inom en som man vill fly från och då är det ju mycket bättre att man är kvar… så 
vad det än handlar om när dom pratar om att dom vill bli omplacerade killarna själva 
det kan vara alltifrån att nån personal har varit elak eller att ja vad det nu än kan 
vara så brukar vi alltid ha en ståndpunkten att ja då pratar vi om det [...] 

I citatet ovan beskriver socialsekreteraren erfarenhet av att vissa barn vill bli omplacerade på 
grund av att de inte mår bra på boendet, men att detta inte bör vara grund för en omplacering 
då det i många fall kan vara något inom barnet som gör att denne inte mår bra. 
Socialsekreteraren beskriver att det är bättre att tala om vad som upplevs som ett problem för 
barnet och försöka lösa problemet genom samtal.  

[...]Och vi har ju [paus] våra boenden där jobbar vi med en tanke om att det ska… det 
ska finnas… en kontinuitet i personalen… vi har långa skift… vi jobbar för att få det 
så hemlikt som möjligt för att personalen kommer ju att bli tvungna att till viss mån 
ersätta förälder[...] men vi kommer aldrig att kunna ersätta mamma och pappa så 
att… det här behovet av familj och nära relationer och barn har rätt sin mamma och 
pappa och barn har rätt till att ha en familj och ett sammanhang… vi får ju försöka 
någon form av sammanhang där dom har hamnat nu… det är det vi kan göra [...] 

I citatet ovan beskriver en socialsekreterare att denne i så stor utsträckning som möjligt 
försöker återskapa en hemlik miljö för barnet, då socialsekreteraren erfar att barn har behov 
av nära relationer och rätt till en familj och ett sammanhang. Socialsekreteraren beskriver att 
detta arbete inte på något vis kan ersätta barnets föräldrar men att de gör så gott de kan för att 
stötta barnet och kompensera familjens frånvaro. Det framkommer även en erfarenhet bland 
socialsekreterarna av att det inte alltid finns tillgång till den typ av hem som skulle passa 
barnet bäst. En socialsekreterare beskriver att flera mindre HVB-hem skulle vara en positiv 
resurs då barnet skulle få färre personer runt om sig och därmed möjligtvis ges större 
möjlighet att skapa nära relationer med personal samt de övriga boende. Detta beskrivs av 
socialsekreteraren leda till en tryggare miljö för barnet.  

 

6.4. SAMMANFATTNING 
Studiens resultat visade att utredningsförfarandet för barnavårdsutredningar av 
ensamkommande barn beskrevs ha en bakvänd karaktär, då beslut om insats görs i ett 
inledande skede av utredningen. En dualitet i inställningen av BBIC-verktyget beskrevs av 
socialsekreterarnas erfarenheter. Användandet av BBIC som mall i utredningen beskrevs som 
positiv, men att den var i behov av anpassning och komplettering då stora delar av 
ursprungsmodellen beskrevs falla bort när dessa delar inte ansågs vara relevanta för denna 
grupp. Erfarenheten av att riktlinjer och litteratur beskrevs vara bristfälliga, beskrevs detta 
kunna leda till (i) ett lösningsfokuserat arbete då socialsekreterarna anpassade BBIC-
modellen, dock på olika sätt, (ii) oklarheter kring hur kontakten med barnets familj bör tas, 
om ens förekomma samt (iii) oklarheter kring samarbetet med övriga vuxna och var 
respektive professionelles ansvarsområde tog vid. Den lagstiftade utredningstiden beskrevs 
leda till en utredningspress som ledde till svårigheter utifrån flera aspekter; (i) att 
Migrationsverkets utredning pågick i ett parallellt skede med socialtjänstens utredning, (ii) att 
barnen kunde ha svårt att skilja dessa myndigheters uppdrag dem emellan, (iii) att detta kunde 
förstärka den misstro barnen hyser gentemot myndigheter, (iv) samt att övriga vuxna i detta 
skede ofta erfors ha för lite kännedom om barnet för att vara en tillgång som referens i barnets 
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utredning. Det sistnämnda kunde innebära att socialsekreterarna bara hade barnets berättelse 
att utgå från i utredningen. Erfarenheter framkom att en djupgående utredning i detta skede 
upplevdes kunde vara av onödig karaktär med bristande respekt från myndigheters sida för 
barnets utsatta situation. Socialsekreterarna lyfte att ensamkommande barn är en ökande 
grupp i samhället, vilket de beskrev visade på en angelägenhet att det utformas anpassade 
verktyg för utredandet av denna målgrupp. Socialsekreterarna beskrev att barnens behov av 
kontakt med familj kunde skilja sig åt. Barnets behov av stöd, vilket utifrån BBIC-modellen 
främst anses vara att stötta barnets befintliga familjenätverk, visade sig därmed skilja sig åt 
mellan barnen. Socialsekreterarna beskrev att en av deras roller var att ge stöd i barnets 
integrationsprocess samt samordna vuxna kring barnet för att kompensera barnets brist på 
nätverk. De berättade då att de delvis frångick BBICs främsta fokus genom att istället försöka 
skapa nya nätverk av ”trygga vuxna” och/eller genom att fokusera på att stötta barnet till ett 
självständigt liv. 

 

7. DISKUSSION 
I detta avslutande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till teori. Därefter diskuteras 
resultatet i relation till tidigare forskning. Vidare diskuteras vald metod i förhållande till 
studiens resultat. Slutligen redogörs slutsatser och praktiska implikationer för tillämpning i 
socialt arbete samt vidare forskning.  

Studiens syfte var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av arbetet med 
barnavårdsutredning av ensamkommande barn. Syftet undersöktes utifrån frågeställningarna 
vad socialsekreterarna hade för erfarenheter av arbetet med barnavårdsutredning av 
ensamkommande barn generellt, samt erfarenheter av arbetet med BBIC specifikt.  

 

7.1. DISKUSSION I RELATION TILL UTVECKLINGSEKOLOGISK TEORI 

I detta avsnitt förs en övergripande diskussion av resultatet i förhållande till den 
utvecklingsekologiska teorin.  

Studien har använt den utvecklingsekologiska teorin som ett raster samt som 
diskussionsunderlag, för att identifiera och diskutera vilka system i barnets 
utvecklingsekologi som tillgodoses, eller inte tillgodoses i socialsekreterarnas arbete med 
ensamkommande barn. De system som berörs är mikrosystem (de system som kommer i 
direkt kontakt med barnet), mesosystem (kommunikationen mellan de olika mikrosystemen) 
samt exosystem (system som inte har direkt kontakt med individen, men har indirekt inverkan 
på barnets miljö). I resultatdelen påvisas olika erfarenheter av utredningsarbetet samt hur 
socialsekreteraren har möjlighet att tillgodose barnens behov utifrån arbetet med BBIC. 
Vidare förs en diskussion utifrån teorin kring vilka system som har tillgodosetts respektive 
inte tillgodosetts. 

Studiens resultat visar att bristen i barnets mikrosystem familj kan skapa en förutsättning som 
är svår att använda som utgångspunkt för användandet av BBIC-verktyget, då verktyget utgår 
från en utvecklingsekologi som eventuellt inte finns hos barnen. Detta är en brist som är svår 
att åtgärda. Bristen i mikrosystemet familj skapar således en brist i exosystemet 
barnavårdsutredningar enligt BBIC-verktyget, då verktygets utformning beskrevs vara svår att 
applicera fullt ut på ensamkommande barn. Socialsekreterarna beskrev hur de därför försöker 
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anpassa utredningsverktygen efter de resurser som finns runt om barnet. Då litteraturen om 
exosystemet barnavårdsutredningar enligt BBIC-modellen beskrevs vara bristfällig, beskrevs 
det inte heller finnas kompletta riktlinjer för hur dessa lösningar bör utformas vilket kan skapa 
osäkerhet hos socialsekreterarna samt kan påverka utredningens kvalitet.  

Då barnet vid ankomst till Sverige inte bara saknar mikrosystemet familj utan även andra 
närvarande mikrosystem, skapar detta en situation då exosystemet SoL beskrevs leda till 
svårigheter. Den korta utredningstiden (styrd av SoL kap 11 § 2) syftar till att utreda ett barn 
skyndsamt för att skydda denne från att fara illa. Det skyndsamma utredningsarbetet beskrevs 
kunna leda till bristande information i utredningen kring ett ensamkommande barn då övriga 
vuxna i barnets närhet inte alltid hade hunnit få tillräckligt med kunskap om barnet i detta 
tidiga skede. Detta påverkar således samarbetet på mesonivå, då samarbetet mellan 
socialsekreterare och övriga vuxna i barnets närhet, så som BBIC-verktyget och SoL 
förutsätter, beskrevs sakna förutsättningar för att bli en lyckad tillgång i utredningen. Även 
socialsekreterarnas möjlighet att få ta del av barnets berättelse beskrevs i detta skede stundtals 
vara svårt, då barnet inte alltid “hunnit landa” samt kunde hysa en viss misstro gentemot 
myndigheter. Utredningsförfarandet i detta skede beskrevs även leda till en påfrestande 
situation för barnet då det samtidigt utreds av Migrationsverket. Dessutom beskrevs 
Migrationsverkets utredning kunna påverka socialsekreterarens möjlighet att tillgodose 
barnets behov av en trygg tillvaro i väntan på beslutet om asyl, då det kan utsätta barnet för 
stor stress. Den korta utredningstiden kan således skapa en motsatt effekt i appliceringen av 
lagen på barnavårdsutredningar av ensamkommande barn, då det beskrevs behövas längre 
utredningstid innan socialtjänsten fullt ut kan tillgodose barnets behov, enligt 
socialsekreterarnas erfarenheter.  

Även exosystemet kommunala riktlinjer och resurser kan leda till svårigheter i tillgodoseendet 
av barnets behov, då barnets frånvaro av mikrosystemet familj leder till att barnets behov kan 
skilja sig åt och vara svåra att tillgodose utifrån de resurser som kommunen har att tillgå, 
exempelvis behovet av anpassade boenden som kan möta barnets behov av nära relationer och 
trygghet. Kommunala riktlinjer och resurser kan även brista i tillgodoseendet av dessa barns 
eventuella behov av traumabearbetning, då det i vissa kommuner beskrevs råda oklarheter 
kring vilken aktör som ansvarar för detta samt att vissa kommuner beskrevs sakna kompetens 
på området PTSD i relation till krig och flykt.   

Bristerna i exosystemen kan således ha en inverkan även på de mikrosystem som respektive 
vuxna och barnet utgör, då mikrosystemen måste förhålla sig till exosystemen. Samtliga 
system utgör tillsammans barnets utvecklingsekologi och har därmed en indirekt eller direkt 
inverkan på barnet som den centrala individen i det utvecklingsekologiska systemet. Vi menar 
således att bristerna i exosystemen kan bli något som de övriga aktörerna i de andra systemen 
försöker kompensera och ställa till rätta, vilket beskrevs vara svårt att göra fullt ut. Således 
uppkommer frågan om BBIC, så som det ser ut idag, ensamt kan kompensera barnets förlust 
av familj och stötta upp ekologin kring barnet. Socialsekreteraren kan möjligtvis upplevas stå 
ensam i att arbeta lösningsfokuserat för att kompensera svårigheterna i exosystemen.  

Den kommunikation som sker på mesonivå är den som sker mellan mikrosystemen, 
exempelvis socialsekreteraren och HVB-hemmen. Denna kommunikation är ett viktigt inslag i 
mesosystemet, enligt teorin, i tillgodoseendet av ett bra stöd för barnet i dess utveckling. 
Kommunikationen i samarbetet beskrevs av socialsekreterarna överlag fungera bra, trots 
erfarenheten av frånvarande riktlinjer i hur kommunikationen skulle se ut.   

Avslutningsvis visar resultatet att exosystemet BBIC beskrevs inte vara anpassat för att fullt ut 
tillgodose ensamkommande barns behov, då verktyget beskrevs till stor del fokusera på 
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familjen som ett mycket viktigt mikrosystem. De professionellas syn på barnet blir här, enligt 
teorin, relevant. Både de vuxna och barnet tilldelas roller i interaktionen med varandra, vilket 
kan påverka synen på hur ett barns nätverk bör se ut. Det ensamkommande barnet tilldelas 
dels en roll som barn och kan därmed anses beroende av vuxna, men även barnets familj kan 
få en roll som det viktigaste i barnens liv. Den roll detta barn och dess familj spelar i 
varandras liv är något som kan skilja sig från den normativa uppfattning som finns kring 
familj. Vi menar att denna roll, som vi anser familjen tilldelas enligt BBIC, kan ha påverkat 
exosystemen såväl som socialsekreteraren i dess syn på vilka behovsområden som är viktigast 
för barnet och dess utveckling. Det framkommer av socialsekreterarnas erfarenheter att det 
inte alltid är självklart att alla barn önskar kontakt med sin familj, samt att barnets kontakt 
med familj kan upplevas både som en börda och ett stöd. Det kan således vara möjligt att 
barnen kan uppleva de vuxna i sin nya livssituation som en större trygghet än den familj 
barnet eventuellt inte längre har kontakt med, då det är barnets upplevelse som avgör. Oavsett 
vilken roll familjen spelar i barnets liv, måste det finnas lösningar i utredningsarbetet då 
familjen inte finns närvarande. Det kan därför vara problematiskt att BBIC fokuserar i så pass 
stor utsträckning på familjen då det inte i alla fall är självklart att barnets behov tillgodoses av 
ett sådant fokus. Här vill vi tydliggöra att vi är medvetna om att barnets upplevelse av 
mikrosystemet familj kan se mycket olika ut. En individs subjektiva upplevelse av ett 
mikrosystem är ytterst viktig att ta med i analysen av det utvecklingsekologiska system som 
individen befinner sig i. Det är således inte möjligt för någon annan än individen själv att 
objektivt analysera mikrosystemen utan att ta hänsyn till individens upplevelse av 
dessa.  Barnets upplevelse av familjen är därmed avgörande för vilken roll detta mikrosystem 
har i barnets liv.  

 

7.2. DISKUSSION I RELATION TILL TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Den kunskapslucka 
som denna studie ämnat fylla är bristen på vidare förslag på praktiska anpassningar av 
utredningsarbetet av ensamkommande barn, genom en identifiering av brister utifrån den 
utvecklingsekologiska teorin som även ligger till grund för utvecklandet av BBIC-verktyget.  

Studiens resultat går i linje med tidigare forskning om barnavårdsutredningar av 
ensamkommande barn så som Backlund et al. (2012), Stretmo och Melander (2013) samt 
Brunnberg et al. (2011) som visar på ett tydligt behov av anpassade verktyg i utredning av 
ensamkommande barn. Även Gates (1999) visar på behovet av effektiva verktyg för att stärka 
de ensamkommande barnens rättigheter och underlätta deras livssituation. Mitchell (2003) tar 
upp svårigheten att samla in information om barnet, då barnets berättelse är det enda 
socialsekreterare har att utgå från vilket går i linje med studiens resultat. Brunnberg et al. 
(2011) föreslår anpassningar i socialtjänstens utredning genom att fler områden i utredningen 
bör ingå, exempelvis barnets egen uppfattning samt föräldrars existens, kontakt och 
förmåga.  Utifrån studiens resultat ses dessa förslag som relevanta anpassningar av 
utredningsarbetet då socialsekreterarna önskade ett omformande av BBIC-modellen utifrån de 
ensamkommande barnens utvecklingsekologi.  

Svendsen (2012) och White et al. (2010) skriver att utredningsarbetet med BBIC, respektive 
ICS, är tidskrävande då verktygen är väldigt omfattande, vilket kräver mycket administrativt 
arbete. Svendsen (2012) menar att det omfattande verktyget leder till ett överutredande av 
barn, vilket kan innebära ett intrång på dessa barn och familjers integritet. Socialsekreterarnas 
erfarenheter i denna studie visar på att det sällan finns tillräckligt att utreda under barnets 
första tid i Sverige. Vi menar att detta kan tolkas som ett överutredande, där barnet utsätts för 
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en utredning som inte nödvändigtvis leder till ett tillgodoseende av barnets befintliga behov. 
En omformning av utredningsarbetet skulle möjligtvis förminska den negativa effekt en 
utredning kan ha på ett barn, och bättre anpassas till det syfte en barnavårdsutredning har, det 
vill säga att utreda och stötta ett barns behovsområden.  Svendsen beskriver vidare hur BBIC 
ska vara ett flexibelt verktyg och att detta kan vara problematiskt för rättssäkerheten. Denna 
studies resultat går i linje med detta och visar hur socialsekreterarna även i arbetet med 
ensamkommande barn ibland anpassar och kompletterar delar av BBIC-utredningarna med 
individuella lösningar. Socialsekreterarna berättar hur de i denna anpassning väljer bort de 
delar de anser vara irrelevanta, vilket vi menar kan bli problematiskt då socialsekreteraren gör 
individuella avvägningar angående vad som är av relevans. Detta kan medföra att ett barn får 
olika insatser beviljade beroende på vem dennes socialsekreterare är, vilket kan vara en brist i 
utredningsarbetet även om det är svårt att frångå helt. Detta beskriver Cederborg (2006) är en 
problematik som även förekommer för socialsekreterare i generella barnavårdsutredningar. Vi 
menar att problematiken med socialsekreterares individuella lösningar kan bli ytterligare 
problematisk då det i utredningsarbetet med ensamkommande barn beskrivs en avsaknad av 
tillräckliga riktlinjer. Detta kan medföra en risk att utredningsförfarandet skiljer sig ännu mer 
mellan socialsekreterarna inom området för ensamkommande barn.  

En erfarenhet som framkom bland socialsekreterarna i denna studie var att ensamkommande 
barn befinner sig i en utsatt position, vilket dels går i linje med Stretmo (2014) vars resultat 
visar att myndigheter konstruerar det ensamkommande barnet som en binär motsats till 
vuxna, vilket leder till en syn och förståelse av barn som passiva, beroende av vuxna, sårbara 
och utsatta. Däremot berättar socialsekreterarna i denna studie om erfarenheten av hur de 
ensamkommande barn de möter utgör ett brett spektrum där det finns stora skillnader mellan 
individer och deras förutsättningar, vilket motsätter sig Stretmos resultat då socialsekreterarna 
i denna studie inte konstruerade ensamkommande barn på det sätt som framställs i Stretmo 
(2014). Detta motsätter delvis resultatet av Norström och Gustafssons (2010) studie som 
visade att de vuxna kring de ensamkommande barnen på ett HVB-hem hade en bristfällig syn 
på ensamkommande unga som individer. Däremot går resultatet i denna studie i linje med 
Norström & Gustafssons studie då socialsekreterarna i denna studie berättade att själva 
utredningarna ibland tenderade att bli tunna och bidrog till ett fokus på barnens generella 
behov och för lite på barnens individuella behov. Fokus på barnens individuella behov 
beskrevs således kunna brista i utredningsprocessen trots socialsekreterarnas erfarenhet att det 
är problematiskt att generalisera barns behov. Socialsekreterarna beskrev behov av 
traumabearbetning, stöd i integrationsprocessen samt stärkande av självständighet som 
generella behov som många ensamkommande barn hade gemensamt. Vikten av dessa tre 
behov tar även Wallin och Ahlström (2005) upp i deras studie som har undersökt hur 
ensamkommande flyktingbarn upplever sin situation och sitt välmående i Sverige sju år efter 
att de har fått beslut om PUT. Samstämmigheten mellan socialsekreterarnas beskrivna 
erfarenheter av barnens behov, samt Wallin och Ahlströms beskrivning av ensamkommande 
barns behov kan visa på att socialsekreterarna i denna studie har en medvetenhet och kunskap 
om ensamkommande barns behov.  

Kohli (2006, 2011) skriver om vikten av en tillitsfull relation mellan professionella och 
barnet. Kohli (2006) skriver att det kan ta lång tid innan barnen vågar berätta sin livshistoria 
och att socialsekreterare inte bör skynda på detta då det kan förstöra förutsättningen för deras 
relation. Denna erfarenhet togs även upp av socialsekreterarna i denna studie då de tog upp 
svårigheten i att vara tvungen att utreda och fråga ut barnet i samma skede som 
Migrationsverket utför en utredning av barnet. Denna svårighet lyftes även av 
socialsekreterarna i Stretmo och Melanders (2013) studie. En önskan från socialsekreterarna i 
denna studie var att utföra en fördjupad utredning av barnet i ett senare skede för att på så sätt 
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eventuellt få en förbättrad relation till barnet som då möjligtvis skulle präglas mindre av 
misstro gentemot socialsekreteraren, vilket går i linje Kohlis (2006) studie. 

 

7.3. DISKUSSION OM METOD I FÖRHÅLLANDE TILL RESULTAT 

I följande del diskuteras relation mellan resultat och metod. Diskussion följer kring hur 
studiens metodologiska val har format studiens resultat, samt studiens begränsningar utifrån 
studiens ansats. 

Studien har utgått från en hermeneutisk ansats, då kunskap önskades nå om 
socialsekreterarnas berättelser och erfarenheter. Tolkningen av deras berättelser av 
erfarenheter har medfört att vi har tagit del av en subjektiv sanning som blivit del av 
tolkningen som vidare medfört att vi hamnat längre ifrån en möjlig objektiv sanning. Det 
faktum att intresseområdet var erfarenheter och inte resultatet eller någon objektiv sanning av 
hur utredningarna ser ut anses detta inte blivit en problematik för studien. En fenomenologisk 
ansats valdes således bort, då en inkludering av förförståelse önskades i analysen. Även en 
positivistisk ansats har valts bort då det skulle innebära mindre utrymme för informanten att 
själv beskriva sina erfarenheter samt ges möjlighet att reda ut eventuella oklarheter kring de 
frågor som ställts. Detta skulle ha inneburit ytterligare en barriär, förutom vår förförståelse, 
mellan oss som forskare och socialsekreterarnas erfarenheter.  

Den hermeneutiska ansatsen samt den hermeneutiska analysmetoden har inneburit att vi som 
forskare har tagit del av studiens material så väl som helhet och delar. Analysen har därmed 
inneburit en genomläsning av materialet som helhet upprepade gånger, för att analysera delar 
av materialet i dess kontext som helhet. Detta har bidragit till en djupare analys och förståelse 
av socialsekreterarnas erfarenheter. Utifrån den hermeneutiska vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten har hela processen av såväl intervjuguide som analysförfarandet färgats av 
den förförståelse vi som forskare haft med oss. Förförståelsen har dels varit en tillgång då den 
har givit oss möjlighet att förstå socialsekreterarnas erfarenheter på ett djupare plan. Detta har 
givit oss som forskare en bättre förutsättning i samtal med socialsekreterarna att skapa en 
gemensam förståelsehorisont. Däremot kan förförståelsen också ha bidragit till att färga 
utformandet av intervjuguide och på så vis kan den ha riktat intervjuerna i en viss riktning. En 
risk med detta är att vi som forskare har tagit del av de erfarenheter som utgår från den 
förförståelse vi har, vilket har inneburit en begränsning av socialsekreterarnas berättelser samt 
inte lagt fokus på de frågor som vi inte ansett relevanta. Denna eventuella brist har försökt att 
motverkas genom användandet av semistrukturerad intervju, då öppna frågor ställts till 
socialsekreterarna där denne själv fått driva samtalet till stor del och därmed givits möjlighet 
att lägga fokus på det socialsekreteraren själv har ansetts viktigt att berätta. Även i 
analysarbetet och i presentationen av resultatet har det strävats mot att lägga vikt på alla delar 
av materialet i ett inledande skede för att ge en så representativ bild av socialsekreterarnas 
erfarenheter som möjligt i resultatet.  

 

7.4. SLUTSATSER  
I detta avsnitt presenteras slutsatser som kan dras utifrån studien vad gäller socialt arbete som 
forskningsområde samt vilka praktiska betydelser slutsatserna kan ha för socialt arbete som 
praktikfält.  
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Resultatet visar att utformningen av BBIC-verktyget möjligtvis kan skapa svårigheter i 
socialsekreterares utredningsarbete av ensamkommande barn, då ensamkommande barn kan 
ha en annan utvecklingsekologi än vad BBIC förutsätter. BBIC-verktygets fokus på ett 
fungerande familjenätverk som förutsättning för ett barns goda utveckling kan således vara 
svårt att arbeta runt för socialsekreterare då ett ensamkommande barn inte har familj i 
närheten. Det kan därmed uppstå en eventuell motsättning i socialtjänstens möjligheter att 
konkretisera det uppdrag de har gentemot dessa barn, det vill säga att identifiera, strukturera 
och utreda ensamkommande barns behov. Denna eventuella motsättning kan anses bli synlig 
då socialsekreterarna i denna studie utifrån sina erfarenheter beskrev en önskan om anpassade 
verktyg för utredningsarbetet av ensamkommande barn.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 5. Socialsekreterarens försök att anpassa barnets utvecklingsekologi till utvecklingsekologin som 
BBIC förutsätter.  

 
7.4.1. IMPLIKATIONER 
 
Denna studie bidrar till det sociala arbetets praktiska område då den presenterar en 
beskrivning av socialsekreterarnas erfarenheter av utredningsarbetet med ensamkommande 
barn. Socialsekreterarna i studien bidrar med konkreta förslag på anpassning av 
utredningsarbetet med denna målgrupp. Denna anpassning kan vara av betydelse för framtida 
socialt arbete med ensamkommande barn. Behovet av ett anpassat verktyg motiveras av 
socialsekreterarna genom att det sociala arbetet i förlängningen kan komma att leda till 
negativa konsekvenser för barnet som individ såväl som samhället i stort, om det 
välfärdspolitiska uppdraget inte kan uppfyllas. Denna studie kan således bidra med kunskap 
för vidare forskning kring eventuella framtida praktiska utformningar av utredningsarbetet. 

 

7.4.1.1. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
 
Denna studie visar att det möjligtvis kan finnas en problematik i att BBIC-verktyget till stor 
del fokuserar på ett barns familj, samt utgår från att familjen är ett av de viktigaste nätverken i 
ett barns liv. Detta bör undersökas om det kan bli ett problem då detta fokus att stötta familjen 
möjligtvis kan ske på bekostnad av att sätta barnets behov främst. Denna eventuella 
problematik kan även bli intressant att undersöka i utredningsarbetet av andra grupper av barn 
där familjen inte nödvändigtvis är ett tryggt sammanhang, exempelvis barn som är utsatta för 
hedersrelaterat förtryck och våld eller annan våldsproblematik. Inom dessa sammanhang kan 
det utifrån fokus på familj eventuellt bidra till en syn på att barnets bästa består av att 
upprätthålla och stärka en god relation till familjen, när barnets behov möjligtvis kan 
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tillgodoses på andra sätt. Därför kan det vara av intresse att vidare studier utförs angående hur 
detta fokus på familj kontra barnets bästa bör bemötas inom socialtjänsten.  
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 
	  

Inledande frågor (be om korta svar) 

• Vad är din arbetstitel? 

• Kan du berätta om dina övergripande arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du arbetat med detta?  

• Hur många är ni på din enhet som arbetar med ensamkommande barn? 

• Har du även erfarenhet av att utreda barn som inte är ensamkommande? 

 

Erfarenheter av barnavårdsutredningar generellt 

 

Kan du berätta om ditt arbete med ensamkommande flyktingbarn?  

 

Kan du berätta om ditt arbete särskilt när det gäller barnavårdsutredningar gällande 
ensamkommande flyktingbarn? 

 

Om du skulle vilja lyfta fram något som sticker ut när det gäller ditt arbete med utredningar 
kring ensamkommande barn, vad skulle det vara, berätta! Svårt? Roligt?  

 

Nu ska vi gå in lite mer ingående på dina arbetsuppgifter, där du kommer få utrymme att 
utveckla dina svar lite mer; 

 

• Kan du beskriva i stora drag hur du genomför en barnavårdsutredning från start till 
avslut? 

• Upplever du att du har de verktyg som krävs för att känna dig trygg i arbetet med 
denna grupp barn? 

• Upplever du att du har den kompetens som krävs för att känna dig trygg i arbetet med 
denna grupp barn? 

• Finns det generellt några särskilda områden som dessa barn har behov av stöd inom 
som inte andra barn har? Om ja, vilka områden är det?  
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Erfarenheter av BBIC 

 

• Använder du dig av instrumentet BBIC i ditt arbete? 

Om, ja; 

• Hur använder du dig av detta?  

• Använder du dig av hela modellen (eller prioriterar du vissa delar)? 

• Om nej, Om du inte använder dig BBIC - motivera varför och beskriv ditt arbetssätt  

 

Vi ska fortsätta prata utifrån BBIC en stund. I nästkommande frågor syftar vi till de begrepp 
som används inom BBIC när vi ställer frågor gällande ett barns olika behov och 
behovsområden. 

 

• Vilka behovsområden är viktiga för ett barn att tillgodose anser du? 

• Vilka behov hos barnen blir svåra att tillgodose när familj inte finns i närheten? 

• Arbetar du med barnets familj?   

Om ja, På vilket sätt? (Inte alls? Försöker ta kontakt med dessa?)  

• Erfar du att det är någon skillnad i behov av insatser hos de ensamkommande barn 
som har kontakt med sin familj respektive de som inte har det? 

• Arbetar du med övriga vuxna i barnets närvaro?  

• Om ja, på vilket sätt?  

 

Erfarenheter av brister 

 

• Upplever du några brister i det utredningsarbete du utför?   

Om ja, i så fall, vilka?  

• Om du har erfarenhet av brister i BBIC - är det något särskilt område som du anser 
brister? 
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Avslutande frågor 

 

• Om du skulle omforma utredningsarbetet till det sätt du önskar med denna målgrupp - 
vad skulle du vilja göra då? 

 
Tack för din medverkan! :)  
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BILAGA 2. MISSIVBREV 
	  

Hej, 
 
Vi är två socionomstudenter vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet som nu under 
våren skall skriva en C-uppsats på ämnet Ensamkommande flyktingbarn. Studiens syfte är att 
undersöka socialsekreterares erfarenheter av barnavårdsutredning för denna målgrupp. 
Vi önskar komma i kontakt med Dig på Barn- och ungdomsenheten, alternativt Enheten för 
ensamkommande inom Socialtjänsten, för en intervju. Vi tror att du kan bidra med viktiga 
kunskaper om arbetsuppgifter när det gäller barnavårdsutredning samt hur du upplever arbetet 
med BBIC relaterat till denna målgrupp. 
 
Plats och tid bestämmer vi tillsammans med Dig utifrån dina önskemål, även kvällstid är 
möjligt. Vi räknar med att intervjun kommer att ta drygt en timme. Intervjun kommer att 
spelas in på band. Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som utarbetats av 
Vetenskapsrådet för studier inom ämnet socialt arbete. Detta betyder att allt insamlat material 
kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta 
del av det i oavidentifierat skick. Du har också rätt avbryta din medverkan utan att ange orsak. 
 
Om intresse av att delta i studien finns ser vi gärna att Du kontaktar oss så fort som möjligt 
och helst innan den 15/4-2015. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Liene Abens 
abensliene@gmail.com 
 
Karin Hellström 
karinhellstrom89@gmail.com 
 
Handledare för studien är Ulla Hellström Muhli, 
Sociologiska institutionen. 
E-post: ulla.hellstrom_muhli@soc.uu.se 
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BILAGA 3. DEKLARERING 
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