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ABSTRAKT  

Syftet med denna studie är att studera hur arbetet med ensamkommande barn och unga 

påverkar socialsekreterarprofessionen. Det ökade antalet ensamkommande barn och unga i 

Sverige skapade ett behov av kunskaper om hur man ger stöd och omsorg till barn och unga i 

krissituationer. Detta behov kunde inte uppfyllas inom ramen för Migrationsverkets 

verksamhet så det praktiska ansvaret för ensamkommande barn och unga flyttades 2006 till 

kommunernas socialtjänst. Arbetet med ensamkommande barn och unga har sedan vuxit och 

nu blivit en stor del av socialtjänstens arbete. Den teoretiska grunden för denna studie är 

Thomas Brante (2009) definition och beskrivning av professioner. Hans teori har 

operationaliserats så att man kan mäta förändringar i socialsekreterarprofessionen. Genom 

”most likely metod” studerar studien socialtjänsten i en mellanstor svensk stad, Uppsala, som 

har fått ta emot näst flest ensamkommande barn och unga i hela Sverige. Om effekter av 

arbetet med ensamkommande barn och unga på socialsekreterarprofessionen borde synas 

någonstans borde det vara Uppsala, eftersom staden har tagit emot så många 

ensamkommande barn och unga i relation till invånarantal. Semi-strukturerade intervjuer har 

hålls med bland annat socialsekreterare och enhetschefer på ensamkommande barn och unga 

enheterna på Uppsala kommuns Socialförvaltning. Analys av intervjuerna har visat att arbetet 

med ensamkommande barn och unga har påverkat socialsekreterarprofessionen. Genom att 

använda Brantes teori kan man dra slutsatsen att socialsekreterarprofessionen har stärkts av 

arbetet med ensamkommande barn och unga.  
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KAPITEL 1, INTRODUKTION  

1.1 Inledning  

I Sverige har det under det senaste decenniet skett en stadig ökning av ensamkommande barn 

och ungdomar. Det ökade antalet ensamkommande barn och unga i Sverige skapade ett behov 

av kunskaper om hur man ger stöd och omsorg till barn och unga i krissituationer. Detta 

behov kunde inte uppfyllas inom ramen för Migrationsverkets verksamhet så det praktiska 

ansvaret för ensamkommande barn och unga flyttades 2006 till kommunernas socialtjänst. 

Arbetet har sedan vuxit och nu blivit en stor del av socialtjänstens arbete och fler 

socialsekreterare har anställds för att arbeta med ensamkommande barn och unga. 2015 

skedde det en explosionsartad ökning av ensamkommande barn och unga som sökte sig till 

Sverige, det kom 35 368 ensamkommande barn och ungdomar. Det var 5 gånger mer än 

tidigare år och betydligt mer än man förväntat sig (Migrationsverket, 2016). Det stora inflödet 

satte stor press på socialtjänsten i kommunerna att hantera den nu stora målgruppen 

ensamkommande barn och unga, härefter även förkortat ekbu. Det blev stora problem kring 

hur man skulle kunna hålla en bra kvalitet på socialtjänstens arbete och ha rimliga 

arbetsförhållanden för socialsekreterare som arbetade med målgruppen. Arbetet med 

ensamkommande barn och unga har påverkat socialsekreterarprofessionen och vad denna 

påverkan har inneburit kommer att studeras i denna uppsats.  

1.2 Forskningsproblem 

Ensamkommande barn och unga är fortfarande ett relativt nytt område för kommuners 

socialtjänst att arbeta inom och det saknas forskning inom flera aspekter av arbetet med 

ensamkommande barn och unga (Wimelius, M., 2012). Ett aktuellt ämne i dagens forskning 

kring välfärdssamhället är professioner, både typiska professioner och välfärdsprofessioner så 

som socialsekreterare. Det har skrivits mycket om hur professioner i offentliga verksamheter 

förändras och mycket skrivs specifikt om professionen socialsekreterare och förändringen i 

deras arbete. Det har skett förändringar i socialsekreterares arbetsformer, arbetsuppgifter, 

deras förhållningsätt till klienterna och det beskrivs ofta som en profession i kris. Även om 

det har skrivits mycket om professionen socialsekreterare finns det ingen forskning om hur 

den stora nya målgruppen ensamkommande barn och unga har påverkat professionen.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur arbetet med ensamkommande barn och unga inom 

socialtjänsten har påverkat socialsekreterarnas professionalisering. Denna uppsats kommer 
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beskriva hur arbetet kring ensamkommande barn och unga ser ut i Uppsala Kommuns 

Socialförvaltning och hur det arbetet har förändrats. Arbetet har förändrats mycket under 

2015 för att hantera det stora inflödet av nya ensamkommande barn och unga som kom till 

Uppsala. Förändringarna satte stor press på verksamheten och har påverkat socialsekreterarna 

som arbetat med ensamkommande barn och unga. Denna studie ska analysera hur arbetet och 

förändringarna som skett med ensamkommande barn och unga har påverkat 

socialsekreterarprofessionen.  

1.4 Forskningsfråga 

1. Hur har arbetet med ensamkommande barn och unga påverkat socialsekreterares 

arbetssituation? 

2. Har  förändringen stärkt eller försvagat professionen? 

1.5 Metod  

Denna studie är en fallstudie av en typisk kommun då Uppsala är en mellanstor svensk stad. 

Studien är dock så pass begränsad att även om kommunen är ett typiskt fall kan studien inte 

generaliseras till att beskriva andra kommuners arbete med ensamkommande barn och unga. 

Andra kommuner, deras socialtjänst och flyktingmottagande kan skilja sig mycket från 

Uppsala kommun. Uppsala är emellertid ett intressant val av fall då det kan beskrivas som ett 

fall med gynnsamma omständigheter, alltså ett ”most likely case”(Esaiasson, mfl., 2012). 

Detta för att trots att Uppsala är en mellanstor svensk stad tog Uppsala emot näst flest 

ensamkommande barn och unga i landet 2015, endast storstaden Malmö tog emot fler än 

Uppsala. Uppsala är en av de kommuner i Sverige som i flera år har tagit emot flest ekbu i 

relation till invånarantal (UNT, 2016). Det har varit stor press på Uppsala kommuns 

socialtjänst att hantera det stora inflödet och detta har påverkat socialsekreterarnas 

arbetssituation. Arbetet med ekbu har blivit en stor del av socialtjänstens arbete i Uppsala 

kommun. Därför kan det argumenteras att i Uppsala är det större chans att kunna se effekterna 

av arbetet med ekbu påverkan på socialsekreterarprofessionen. Det är med andra ord 

gynnsamma omständigheter för att se den påverkan arbetet med ekbu kan ha på 

socialsekreterarprofessionen. Om en påverkan inte syns i Uppsala borde det inte synas någon 

annanstans heller. 

Jag har valt att använda semi-strukturerade intervjuer för att på bästa sätt kunna analysera hur 

arbetet med ensamkommande barn och unga har påverkat socialsekreterarprofessionen. Semi-

strukturerade intervjuer, eller samtalsintervjuer, är enligt Metodpraktikan bäst i de situationer 
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”… då vi vill att våra resultat ska säga något om människors livsvärldar, det vill säga den 

mening människor ger till olika fenomen” (Easiasson, 2012, sid 252). Vilket är precis vad 

denna studie vill analysera, det vill säga, socialsekreterarnas livsvärld och deras tankar kring 

fenomen. Samtalsintervjuer kan synliggöra bakomliggande faktorer som annars kan vara 

svåra att få information om och ger möjlighet att följa upp om faktorerna ytterligare. 

Samtalsintervjuer nämns även som bra metod att använda när man studerar ett outforskat fält. 

(Easiasson, 2012) Även om man kan läsa mycket om det arbetet som ska utföras av 

socialsekreterare så ger får man inte information om hur socialsekreterarna ser på sitt arbete. 

Jag har genomfört 12 intervjuer varav 5 stycken var med socialsekreterare, 3 stycken av dem 

var med enhetscheferna på ensamkommande barn och unga enheterna. Strateg och 

koordinator för ekbu har även intervjuats, samt fackrepresentant från akademikerförbundet 

SSR och ordförande för socialnämnden i Uppsala kommun. Det är 21 socialsekreterare som 

sammanlagt arbetar på de 3 ekbu enheterna, jag intervjuade cirka en fjärdedel av alla 

socialsekreterare på ekbu enheterna. Intervjuerna pågick hösten 2016 och i början av 2017. 

Jag genomförde intervjuer tills det uppstod en teoretisk mättnad, alltså till dess ingen ny 

information eller nya aspekter kom fram. Valet av intervjupersoner skedde dels genom så 

kallad snöbollsutval och dels genom urval av vilka som hade mest erfarenhet. Med andra ord 

tog jag främst kontakt med cheferna på ekbu enheterna som sedan tipsade mig om personer 

som hade arbetat med ekbu längst. Mitt urval har därför mer erfarenhet än snittet av de som 

arbetar på enheterna för ekbu. Intervjuerna har transkriberats med vissa undantag för delar 

som inte var av relevans för studien. Eftersom några av intervjupersonerna ville vara anonyma 

har jag valt att anonymisera alla intervjuer. Förutom intervjuer har jag använt dokument från 

Socialstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala kommun och Socialförvaltningen i Uppsala 

Kommun för att ge bakgrund till min studie. Dokumenten har varit handlingsplaner, 

handböcker, verksamhetsplaner och statistik.  

För att underlätta analysen om hur arbetet med ekbu har påverkat professionen 

socialsekreterare så har en analysmodell skapats som visar de olika dimensionerna som ska 

analyseras för att avgöra om professionen kan anses ha stärkts eller försvagats. 

1.6 Dispositionen 

Denna uppsats kommer börja med en genomgång av hur det går till när ett ensamkommande 

barn eller ungdom kommer till Sverige och de två viktigaste aktörerna i samband med det 

vilket är Migrationsverket och socialtjänsten. Migrationsverket och socialtjänstens roller och 

ansvar kommer tydliggöras. Nästa del av uppsatsen kommer handla om teori kring 
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professioner och hur man kan operationalisera professionsteorin. Efter det kommer empirin, i 

vilket intervjuer och material kommer analyseras. Slutligen kommer uppsatsens slutsats vilket 

kommer ytterligare analysera den sammanställda empirin för att ge svar på forsknings-

frågorna.  

KAPITEL 2, BAKGRUND 

2.1 Lagar och bestämmelser angående ensamkommande barn och unga 

Benämningen ensamkommande barn och unga, refererar till både asylsökande 

ensamkommande barn och unga, och ensamkommande barn och unga med permanent 

uppehållstillstånd, PUT. Beteckningen unga refererar till de som är mellan 18-21 år. 

Ensamkommande barn är en person under 18 som kommit till Sverige skilt från båda sina 

föräldrar eller annan vårdnadshavare. I lagen om mottagande av asylsökande m.fl., LMA, 

finns det särskilda bestämmelser kring mottagandet av ekbu eftersom de anses ha andra behov 

och rättigheter än övriga asylsökande. Ekbu omfattas av FN:s barnkonvention och av 

föräldrabalken i Sverige, föräldrabalken fastställer att alla barn i Sverige inklusive ekbu har 

rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Det är främst bestämmelser kring 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i lagen med särskilda bestämmelser kring vård av unga 

(1990:52), LVU, som är av vikt till ekbu eftersom de beskriver den vård och omsorg ekbu har 

rätt till (Socialstyrelsen, 2016). 

2.2 Flyktingkrisen 2015 

2015 skapades vad som beskrivits som en ”flyktingkris” i Sverige då rekordmånga flyktingar 

sökte sig hit. Det kom cirka 160 00 flyktingar till Sverige under 2015. Den ökade 

flyktingströmmen beror främst på inbördeskriget i Syrien men många flydde även från 

Afghanistan och Irak.(Sveriges Radio, 2015) Inom denna flyktingström kom väldigt många 

ekbu till Sverige, hela 35 368 personer. Majoriteten av vuxna flyktingar i Sverige 2015 var 

från Syrien men bland ekbu kom majoriteten från Afghanistan. Det näst vanligaste landet var 

Somalia och Syrien kom på tredje plats. (Migrationsverket, 2016) Centrala faktorer för det 

ökade antalet afghanska ekbu är ny politik i Iran och försämrade situationer för afganska 

flyktingar i grannländer så som Iran, Pakistan och Turkiet tillsammans med den långvariga 

konflikten i Afghanistan (Bodesson, 2015).  
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2.3 Migrationsverkets arbete med ensamkommande barn och unga 

Det är Migrationsverket som har det övergripande ansvaret för mottagandet av 

ensamkommande barn och unga i Sverige. Migrationsverket tar emot ansökan och prövar 

ekbu asylansökningar och utför även flera andra uppgifter kopplade till ekbu. Under asyltiden 

när myndigheten utreder och fattar beslut om uppehållstillstånd efterforskar man barnets 

familjemedlemmar, gör hälsoundersökning, utser ett offentligt biträde som ska företräda 

barnet i den rättsliga asylprövningen och förbereder hemresa för ekbu som får avslag på sin 

asylansökan (Socialstyrelsen, Kunskapsguiden, 2016).  

Migrationsverket betalar ut ersättningar till kommunen som barnet är boende i, vilket först är 

ankomstkommunen, som är den kommun barnet har gett sig till känna för, och sedan till 

anvisningskommunen vilket är kommunen som Migrationsverket bestämmer ska ansvara för 

barnets uppväxt och omvårdnad. Kommunerna får schablonersättningar för insatser till ekbu 

så som boende, skolgång, utredningskostnader, reskostnader, stödinsatser och annan 

omvårdnad. Kommuner kan även erhålla stora engångsutbetalningar från staten för att 

förbereda och förbättra deras mötande av nyanlända och ekbu (Uppsala kommun, 2016). 

Migrationsverket arbetar med att göra prognoser och teckna överenskommelser med 

kommunerna, det vill säga beräkna hur mycket boendeplatser som kommer att behövas i 

kommunerna. Att göra prognoser är ett svårt arbete och när underestimeringar sker blir det 

stor press på ankomstkommunerna att ta hand om många ekbu och ordna tillfälligt boende och 

börja utreda barnets behov. Tidigare kunde barn bli kvar länge i ankomstkommuner eftersom 

det inte fanns tillräckligt många avtalade platser i kommunerna och det tog tid att förhandla. 

Detta satte stor press på ankomstkommunerna och försämrade barnets integration i samhället. 

Därför skapades en ny lag som började gälla den 1 januari 2014 som gav migrationsverket 

utvidgade möjligheter att anvisa ekbu till kommuner. Det skulle bli en jämnare fördelning av 

ekbu bland kommunerna. (SKL, 2015) Men när ekbu ökade markant 2015 bestämdes det att 

denna lag inte räckte så en ny anvisningsmodell skapades för att jämställa fördelningen av 

ekbu ytterligare mellan kommunerna i Sverige. Den nya anvisningsmodellen började gälla i 

april 2016 och innebär att varje kommun ska tilldelas en viss andel av ekbu. Denna andel 

bedöms och bestäms baserat på kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända och året 

innan mottagande av ekbu (Länsstyrelsen Uppsala Län, 2016). 
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2.4 Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga 

Det är socialnämnden i kommunerna som ansvarar för det praktiska mottagandet av 

ensamkommande barn och unga. Socialnämnden är den politisk utvalda nämnden i 

kommunen som ska hantera frågor och bestämma riktning kring sociala frågor. 

Socialnämnden styr och ansvarar över socialtjänsten i kommunen som gör det praktiska 

arbetet med ekbu. Det kommunala mottagandet av ekbu ska arbeta efter den så kallade 

normaliseringsprincipen vilket syftar till att alla barn boende i Sverige, även ekbu, ska 

omfattas av samma sociala omvårdnadsystem. Det är socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i 

lagen med särskilda bestämmelser kring vård av unga (1990:52), LVU, som format det 

sociala omvårdnadsystemet och det är efter den socialtjänsten arbetar. Socialtjänstlagen säger 

att kommunen har det yttersta ansvaret att de som vistats i kommunen får den stöd och hjälp 

de behöver. Detta innebär att ekbu ska hanteras i kommunen och av socialtjänsten precis som 

alla andra barn och unga i kommunen (SOU 2011:64). 

Socialtjänsten har ett utredningsansvar och ska inleda utredning så snart som möjligt enligt 

SoL. I ankomstkommunen görs utredning för att tillgodose omedelbara behov för ekbu men 

utredning görs även i anvisningskommen för att på bästa sätt kunna värna om barnets hälsa, 

utbildning, relationer och utveckling i allmänhet. Socialtjänsten ska utse en socialsekreterare 

till ekbu som ska utreda barnets eller ungdomens behov i form av insatser och boende. 

Utredningen ska göras i dialog med barnet och dess gode man, barnets åsikter och känslor ska 

tas i beaktning. Utredningen ska sammanställas i en vårdplan, vilket är ett dokument som 

enligt SoL ska upprättas och som beskriver barnets vårdbehov. Vårdplanen ger ekbu rättighet 

till boende och skälig levnadsstandard baserad på dennes behov (Wimelius, M., 2012). 

Vårdplanen kompletteras senare med en så kallad genomförandeplan som konkret beskriver 

hur vården ska gå till och vilka åtgärder eller insatser som planeras för barnet. Den beskriver 

bland annat hur barnet ska få en lämplig utbildning, få sina hälsobehov tillgodosedda och 

insatser som kan behövas ifall det finns missbruksproblematik eller kriminalitet. Den 

förtydligar även vilka roller och ansvar som finns kring vårdnaden av barnet. 

Genomförandeplanen ska främja ekbu möjligheter till att i framtiden kunna leva ett integrerat 

och självständigt liv i samhället (Wimelius, M., 2012)(Socialstyrelsen, 2016). 

Den vanligaste boendeformen för ekbu är Hem för vårdboende, HVB, men andra 

boendeformer finns så som familjehem, jourhem, stödboende. HVB hem är hem för vård eller 

boende i vilket det finns tillgänglig personal dygnet runt som ska hjälpa barnen eller 

ungdomarna. Ekbu som har bott i HVB kan senare flyttas till ett stödboende. I ett stödboende 
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har ungdomen ett eget boende och får öva på att leva ett självständigt liv, personal finns 

tillgänglig för att hjälpa och ge stöd men inte dygnet runt. Ibland används beteckningen 

utslussboende för att beskriva stödboende (Socialstyrelsen, 2016). 

Familjehem är ett hem där barnet eller ungdomen får familjetillhörighet, när barn placeras hos 

släktningar eller nära anhöriga räknas det som familjehem hos anhörig. Till skillnad från HVB 

hem eller stödhem får familjehem inte bedrivas yrkesmässigt. Socialtjänsten gör utredningar 

på familjehem och försöker matcha barnets behov så bra som möjligt med ett familjehem.  

Inom socialtjänsten finns det socialsekreterare som arbetar med att främst rekrytera och utreda 

potentiella familjehem, så kallade familjehemssekreterare. Socialnämnden skriver avtal med 

familjehem som har matchats med ekbu och är ansvariga att familjehemmet får tillräckligt 

med utbildning, information och handledning för att klara uppdraget. Jourhem är ett hem som 

ska ge tillfällig omvårdnad (Socialstyrelsen, kunskapsguiden, 2016)(Socialstyrelsen, 2016). 

Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp placeringar de har gjort och den särskilt utsedda 

socialsekreteraren för placeringen ska besöka barnet eller ungdomen minst 4 gånger per år. 

Ekbu kontakt med socialsekreterare anses vara en viktig del av dess omvårdnad. Förutom 

regelbundna besök i boendet barnet vistas på ska uppföljningen även bestå av enskilda samtal 

med barnet eller ungdomen, samtal med boendepersonal eller personerna som tagit emot 

barnet i sitt hem, och eventuellt samtal med vårdnadshavare om det är möjligt.   

Sammanfattningsvis kan man konstatera att arbetet med ekbu som socialsekreterare är 

mångfacetterat och kan vara krävande både arbetsmässigt och psykologiskt. Nästa kapitel 

handlar just om vad en profession är och analyserar socialsekreterarprofessionen utifrån ett 

teoretiskt perspektiv.  
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KAPITEL 3, TEORI  

3.1 Vad är en profession? 

Det finns många definitioner för professioner och definitionerna utvecklas över tid och 

förändras. Den definition som anses vara av vikt har varierat i historien beroende på vad man 

lägger betoning på. Thomas Brante har dokumenterat förändringen av definitionerna av 

professioner. Han konstaterar att många definitioner tar fasta på allt för relativa 

karakteristiska drag för professioner istället för konstanta drag som är tid- och 

rumsoberoende. Brante (2009) skapade sin egen definition som han hoppas vara transhistorisk 

och det är den definitionen denna studie kommer baserats på. Hans definition av professioner 

är: 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare 

och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger 

dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och 

värdefulla av allmänheten/klienten. (Ibid, sid 28) 

Brante anser att professioner har fem utmärkande element: abstrakt kunskap, osäkerhet/risk 

relationen, förtroende, utbytbarhet, och tillgångspunkt. 

Abstrakt kunskap är kunskap som har en starkt abstraherande kapacitet och kan inkorporera 

nya problem inom dess kunskap. Men andra ord kan abstrakt kunskap skapa och 

monopolisera nya problemområden. Det som skiljer en bilmekaniker från en ingenjör är att 

ingenjörer kan verka inom flera områden och använda sin abstrakta kunskap i nya 

problemområden. Brante varnar dock för att inte driva den abstraherande förmågan, alltså 

kompetensgränserna, för lång för då kan man förlora förtroende. Vilken makt och status en 

professions har påverkas av vilken makt och status den abstrakta kunskap de arbetar inom har. 

De rådande maktförhållandena i samhället och situationen påverkar statusen på den abstrakta 

kunskapen, exempelvis får officerares kunskap högre status i krigstider och därför får även 

professionen högre status.  

Professioner behandlar en större mängd osäkerhet än andra yrken genom att de stundtals gör 

svåra bedömningar som andra inte kan göra. En viktig roll för professioner är därför att 

förmedla en känsla av säkerhet till andra som är beroende av deras åtgärder eller 

bedömningar. Det finns enlig Brante en optimal balans mellan osäkerhet och teknikalitet som 

Brante utrycker som kvoten mellan osäkerhet och teknikalitet. Om kvoten är för hög är det 
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en för stor osäkerhet och professionen kan förlora förtroende för sitt arbete. Om kvoten är låg 

är det låg osäkerhet och risk vilket betyder det är ett arbete som kan genomföras av andra 

yrkesgrupper än professionen i fråga. Balansen mellan osäkerhet och teknikalitet gör att 

professioner får förtroendet att utföra handlingar som ”uppfattas som svåra, skickliga och 

värdefulla av allmänheten/klienten” (Brante, 2009, sid 28).  

Professioner har ett starkt förtroende som baseras på allmänhetens uppfattning om att 

professionens arbete är betydelsefull och innehåller en hög nivå av svårighet. Förtroendet för 

professioner förstärks om professionen har ”strikt yrkesidentitet, diskretion och andra 

disciplinerande mekanismer” (Brante, 2009, sid 27). Kollegialitet är viktigt när man 

diskuterar förtroende för det är förtroendet för hela yrkeskåren som är viktigt för professionen 

inte förtroendet för enskild professionell. Det förtroendet stärks genom att professioner har 

etniska kommittéer och en allmän kollegialitet (ibid). 

Kollegialitet är viktigt för utbytbarheten vilket är det fjärde elementet Brante tar upp som 

utmärkande för professioner. Utbytbarhet innebär att alla i professionen ska vara kapabla att 

utföra uppgifter som andra i professionen kan. Specialisering och arbetsdelning i en 

profession motverkar utbytbarhet och försämrar sammanhållningen i professionen. 

Utbytbarhet betonar yrkeskårens färdigheter och kompetens (ibid). 

Det sista utmärkande elementet för professioner är tillgångspunkt, vilket innebär att 

professionella ska vara förmedlare av abstrakt kunskap till klienter eller lekmän. Brantes 

professions definition tar upp att professioner ska vara ”bärare och förmedlare av samhället 

sanktionerade, abstrakta kunskapssystem” (Brante, 2009, 28). De ska göra abstrakt kunskap 

tillgänglig till allmänheten (ibid). 

De fem utmärkande elementen som har beskrivits ovan är de element som Brante anser 

viktigast i hans definition av profession. Övriga element som Brante (2009) tar upp och 

diskuterar i sin artikel är organisation och autonomi. 

Med organisation avser Brante att professioner oftast är organiserade, ”Professionella yrken 

är i något avseende organiserade” (Brante, 2009, 28). Hur professioner är organiserade 

varierar, de kan vara organiserade vertikalt och hierarkiskt, horisontellt, eller egalitärt och 

kollegialt (ibid). Det kan vara fackföreningar, yrkesföreningar och andra former. Organisation 

varierar över tid och påverkas av faktorer annat än förändringar i just professionen.  

Brante nämner även autonomi, eller självständighet i arbetet, i sin definition, (Brante, 
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2009, 28), men anser det inte vara ett utmärkande element för alla professioner då autonomi 

är varierande. Autonomi kan begränsas på flera sätt genom exempelvis politik, ekonomi eller 

internt, det kan begränsas till den utsträckningen att begreppet kan bli tveksamt att användas i 

samband med profession enligt Brante. Flera andra forskare anser dock att autonomi är en 

viktig komponet för professioner, Freidson 1999, Evetts 1999).  

Brantes (2009) definition av professioner är den definition som denna studie baseras på och 

som kommer användas för att analysera en profession så som socialsekreterare. 

3.2 Socialsekreterare som profession 

Socialsekreterare definieras av Brante (2009) som en semiprofession då yrket innehåller 

många attribut av en profession men inte i lika stor utsträckning som klassiska professioner så 

som läkare eller jurist. Semiprofessioner kallas även ibland för nya professioner eller 

välfärdsprofessioner. Det är yrken som har ökat med expanderingen av välfärd- och 

trygghetssystemen i samhället under efterkrigstiden eller yrken som nyligen har börjas 

definieras som professioner. Socialarbetare räknas som en yrkesgrupp som arbetar på en 

mikronivå av samhället genom att de utför tjänster och har direkt kontakt med klienter. 

(Brante, 2009). Brante tar upp flera attribut som för närvarande är typiska för semi-

professioner och som beskriver socialsekreterarprofessionen. Ett är att typiska professioner 

oftast tillhör den övre medelklassen medan semiprofessioner tillhör oftast mitten av 

medelklassen.  Ett annat är att det är vanligare att semi-professioner är organiserade i 

traditionella fackförbund. Semi-professioner är också vanligen mer styrda och har lägre 

autonomi. Sista attribut Brante (2009) tar upp är att semi-professioner är mer 

tvärvetenskapliga än specialiserade, de har en större teoretisk kunskapsbas som innehåller fler 

ämnen än typiska professioner. Brante nämner även i sin artikel att semi-professioner ofta 

tillhör den offentliga sektorn och har lägre lön och status än typiska professioner dock är detta 

inte ett nödvändigt attribut. Inom semi-professioner finns det vanligen konflikt mellan de som 

tycker att professionen ska förbättra och utveckla sin akademiska sida och de som lägger vikt 

på den praktiska sidan av professionen (Brante 2009). 

3.3 Historia kring professionen socialsekreterare  

Professionen socialsekreterare är en profession som har formats och utvecklats genom att den 

har svarat på olika sorters kriser och samhällsförändringar. Schwaber Kerson (2013) studerar 

historien kring socialsekreterarprofessionen. Artikeln tar upp hur olika kriser och 

samhällsförändringar så som krig, teknologi, epidemi, politik och populationsförändringar har 
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format professionen till vad den är idag. Sociala kriser har skapat ett behov som 

socialsekreterare har fyllt vilket sedan har utvecklat och blivit en del av yrket även när krisen 

är över. Exempelvis nämner artikeln att polioepidemin under tidiga 1900 talet fick 

socialarbetare att arbeta inom rehabilitering och ändra tankesätt att alla individer har potential 

även om de har någon funktionsnedsättning. (Schwaber Kerson, T., 2013) Artikeln  handlar 

om USA men är resultaten kan generaliseras till att gälla socialsekreterare yrket internationellt 

genom att den ger bevis på hur professionen formats och utvecklas ständigt tillsammans med 

samhället. Det är i detta perspektiv intressant att studera om flyktingkrisen och krisen men det 

ökade antalet ensamkommande barn och unga i Sverige under 2015 är något som kommer 

forma professionen ytterligare.   

3.4 Hur stärks eller försvagas olika professioner över tid och hur märks det?  

Syftet med denna studie är att mäta om en profession har blivit försvagad eller stärkt och att 

då kunna analysera professioner på ett sätt där de kan placeras ut på en skala som går från 

svag profession till typisk stark profession.  Professioner som går mycket åt det svaga hållet 

kan eventuellt bli definierade som semiprofessioner medan professioner som går mycket åt 

det starka hållet kan bli definierade som typiska professioner. För att göra om Brantes 

definition till något mätbart krävs det att man gör om hans element till dimensioner. Genom 

att göra om dem till dimensioner kan man tydligare analysera innehållet av elementen och då 

se om dimensionen har en försvagande eller stärkande effekt på professionen.  

Brante nämner, som ni sett ovan, sju element i sin definition i vilket han klassar fem av dem 

som utmärkande elementen. När man ska göra om elementen till dimensioner för att mäta om 

en profession har stärkts eller försvagat är det inte nödvändigt att använda alla 7 elementen. 

Det är skillnad i vilka element som bör användas när man definierar en profession och när 

man mäter om en profession har stärkt eller försvagats. Elementen osäkerhet/risk relationen 

och tillgångspunkt är element som blir en del av andra dimensioner och behövs därför inte, 

anser jag, analyseras som enskilda dimensioner utan det räcker att analysera dem som en del 

av andra dimensioner.  

Osäkerhet och teknikalitet relationen påverkar exempelvis professioners förtroende och 

autonomi. En obalans i kvoten försämrar professionens förtroende och autonomi. För mycket 

osäkerhet kan leda till fler regler och kontroller och för låg osäkerhet och risk försämrar 

möjligheten för professionen att övertyga om att professionen behövs. Både för hög och för 

låg osäkerhet kan leda till att professionen får lägre förtroende och autonomi. I den rätta 
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balansen av kvoten har professionen bra med förtroende och autonomi, genom obalans blir 

professionen försvagad. Genom att analysera det förtroende och den autonomi en profession 

har får vi samtidigt en analys av osäkerhet och risk relationen, därför behövs inte elementet 

osäkerhet och risk relationen analyseras som ett enskilt element.  

Likaledes, elementet tillgångspunkt påverkas av dimensionerna abstrakt kunskap och 

förtroende, och de förändringar som sker i de dimensionerna. Som tillgångspunkter är de 

förmedlare av kunskapssystem och de representerar den abstrakta kunskapen de arbetar med. 

Påverkan och förändring i dimensionen abstrakt kunskap påverkar dem som tillgångspunkt, 

förändring som exempelvis ökad status av den abstrakta kunskapen ökar statusen på dem som 

tillgångspunkt. Samma sak är det med dimensionen förtroende som även den påverkar starkt 

de som tillgångspunkt, exempelvis ökat förtroende för professionen ger ökad makt för dem 

som tillgångspunkt. Även om tillgångspunkt anses vara en utmärkande drag för professioner i 

Brantes definition så behövs inte elementet analyseras då analys av dimensionerna abstrakt 

kunskap och förtroende täcker tillgångspunkt elementet när man analyserar om en profession 

har stärkt eller försvagats.  

När man tar bort elementen osäkerhet/risk relation och tillgångspunkt så återstår 5 element 

som ska bli dimensioner och som ska analyseras när man studerar om en profession har 

stärkts eller försvagats: abstrakt kunskap, förtroende, utbytbarhet, organisation och autonomi. 

Dimensionerna ska analyseras om de har en stärkande eller försvagande effekt på 

professionen.   

Första dimensionen som bör analyseras är abstrakt kunskap i vilket man bör ta reda på 

mängden kunskap en profession har och statusen på den kunskapen. För att analyserar vilken 

mängd kunskap en profession har analyserar man utbildningsnivå. Om man ska studera 

eventuell förändring så kan man analysera om utbildningsnivån har höjts eller sänkts. 

Rådande maktförhållanden och samhällsförhållande påverkar vilken status viss kunskap får, 

exempelvis militärkunskap under krigstid eller kunskap kring sociala frågor under tider med 

stora flyktingströmmar. Professioners makt och status kan därför öka under förhållande som 

kräver deras kunskap, då anses den abstrakta kunskapen vara ett aktuellt ämne och får mer 

status vilket förstärker professionen som arbetar med den kunskapen. Om ett ämne, alltså 

kunskap, inte anses vara aktuellt och ha låg status kan det försvaga professionen.  

Andra dimensionen är förtroende vilket är en viktig dimension för professioner och Brante 
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(2009) skrev ”Förtroende är som påpekats avgörande för en profession eftersom det utgör 

själva det kitt som binder samman den professionelle med klienterna, eller med det övriga 

samhället”(ibid, sid 28). Förtroende för professionen stärker professionen då starkt förtroende 

vanligen gör att det är mindre kontroller och regleringar.  

Tredje dimensionen är utbytbarhet vilket handlar om att i princip ska en professionell inom 

en profession  vara kapabel att utföra de uppgifter en annan professionell i samma profession 

gör. Specialiserad kunskap, speciell kompetens och särskilda kompetenskrav inom en del av 

en profession försämrar utbytbarheten. En profession kan försvagas genom att 

”arbetsdelningen och specialiseringen inom en kår motverkas således av den ”mekaniska 

solidaritet” som är baserad på utbytbarheten och sammanhållningen mellan kolleger.” (ibid, 

sid 28) Med andra ord försämras utbytbarheten i en profession av specialisering och 

arbetsdelning vilket försvagar professionen. Låg utbytbarhet försämrar även förtroendet för 

hela professionen om vissa professionella är mindre kompetenta än andra.  

Den fjärde dimensionen är organisation. En profession kan bli stärkt av att ha en stark 

organisation som har bra status i samhället, har mycket engagemang, som kan tala med enad 

röst och påverka arbetet. En splittrad svag organisation med lite engagemang försvagar 

således istället en profession. Fackföreningar är vanliga organisationer för professioner men 

andra organisationsformer för professioner finns, så som olika sorters yrkesförbund. 

Organisationer för professioner kan ställa krav på arbetsgivare, arbeta för högre löner, bättre 

arbetsvillkor och kan påverka på politisk nivå och påverka utbildningarna och 

kompetenskraven för en profession. Organisationer kan således påverka en professions status, 

lön, förtroende, regleringar och mycket annat som kan direkt och indirekt stärka eller försvaga 

en profession.  

Den sista dimensionen att analysera är autonomi. Semi-professioner det vill säga svaga 

professionen definierar Brante (2009) som vanligen mer styrda och har lägre autonomi. En 

försämring i autonomi försvagar alltså en profession. Mer autonomi för en profession skulle 

istället stärka professionen och göra så att professionen rör sig uppåt på professionsskalan till 

en mer typisk och stark profession. Mer autonomi innebär mindre regleringar och kontroller 

En stark profession med mycket autonomi har vanligtvis mindre politik och ekonomisk 

styrning till skillnad från svaga professioner som vanligtvis är mer styrda. Semiprofessioner 

beskrivs bland annat som ofta politiskt styrda professioner.  
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Nedan finns en sammanfattande analysmodell (figur 1) som visar vad man ska analysera inom 

dimensionerna och vad som pekar på stärkt eller försvagad påverkan.  

Figur 1 
Dimension Försvagar professionen Stärker professionen 

Abstrakt kunskap 

• Mindre kunskap 

• Icke aktuell kunskap 

• Låg status 

• Mer kunskap 

• Aktuell kunskap 

• Hög status på kunskap 

Förtroende 
• Lågt förtroende 

• Kritik i media 

• Högt förtroende 

• Bra mediabild 

Utbytbarhet 

• Specialisering 

• Arbetsindelning 

• Specialiserad kunskap 

• Speciell kompetens 

• Särskilt kompetenskrav 

• Likhet i arbetssätt 

• Likhet i rutiner 

• Likvärdig kunskap 

• Liknande kompetens 

• Samma kompetenskrav 

Organisation 

• Svag organisation 

• Lite engagemang 

• Lite påverkan 

• Stark organisation 

• Stort engagemang 

• Stor påverkan 

Autonomi 

• Lite autonomi 

• Mer kontroller 

• Mer översyn av arbetet 

• Mycket politisk styrning 

• Mycket ekonomisk styrning 

• Mycket autonomi 

• Färre kontroller 

• Mindre översyn av arbetet 

• Lite politisk styrning 

• Lite ekonomisk styrning 

 

 

3.5 Operationalisering av de 5 dimensionerna för att analysera hur ensamkommande 
barn och unga ökningen har påverkat professionen socialsekreterare 

Abstrakt kunskap dimensionen av professionen socialsekreterare kan påverkas om 

utbildningsnivån bland socialsekreterare på ekbu enheterna är högre eller lägre än andra 

socialsekreterare. Dimensionen abstrakt kunskap kan stärkas om socialsekretarena på ekbu 

enheterna får gå på föreläsningar, utbildning eller andra kompetensutvecklande aktiviteter 
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eftersom då ökar deras kompetens och utbildning vilket höjer kunskapen för hela 

professionen. För att ta reda på kunskapsnivån bland socialsekretarena på ekbu enheterna bör 

man under intervjuerna fråga frågor som: Vad har du för utbildning? Har du utöver 

socionomexamen ytterligare utbildning eller kunskap som ger dig mer kompetens för ekbu? 

Får socialsekreterare på ekbu enheterna gå på föreläsningar eller annan sorts 

kompetensutveckling? Har ni mer kunskap generellt som just socialsekreterare på ekbu 

enheterna än socialsekreterare på andra avdelningar? Utöver kunskapsnivå bör man studera 

den statusen på den abstrakta kunskapen när man analyserar dimensionen. Rådande 

maktförhållande och samhällssituation påverkar den status en viss kunskap har och det är 

möjligt att socialt arbete ökar i status på grund av samhällsförändringen som skett med det 

ökade inflödet av ensamkommande barn och unga.    

 

Ökningen ensamkommande barn och unga kan ha haft en påverkan på dimensionen 

förtroendet vilket är den andra dimensionen som ska analyseras. Om förtroendet för 

socialsekretarena på ekbu enheterna är högt hos allmänheten och politikerna kan det höja 

förtroendet för även resten av socialsekreterarna, det motsatta skulle ske om förtroendet är 

lågt för socialsekretarena på ekbu enheterna. Det som kan påverka förtroende för 

socialsekretarena på ekbu enheterna är bilden som målas upp av media, allmänhetens 

förtroende och politikernas förtroende. För att studera förtroendet och den påverkan ökningen 

av ensamkommande barn och unga kan ha haft på socialsekreterarprofessionen kan man 

exempelvis fråga: Tror du att arbetet med ensamkommande barn och unga har förändrat 

bilden av professionen i media? Upplever du att allmänheten och politikerna har mer eller 

mindre förtroende för er som jobbar med ekbu än för andra socialsekreterare? 

Ensamkommande barn och unga är en ny målgrupp för socialtjänstens vilket kan försämra 

dimensionen utbytbarheten och försvaga professionen om arbetet är för specialiserad. Även 

om det är en ny arbetsindelning behövs det analyseras hur specialiserad avdelningen verkligen 

är. Specialisering skulle vara ett annat arbetssätt, rutiner och kompetens bland 

socialsekretarena på ensamkommande barn och unga enheterna. För att studera 

specialiseringen bör man ta reda på hur arbetet utförs, om arbetet skiljer sig från andra 

avdelningar och om det krävs en annan kompetens för att arbeta med ensamkommande barn 

och unga. För att få svar på det bör man fråga frågor som: Skiljer sig arbetsuppgifterna i ekbu 

enheterna från andra avdelningar? Om det är fallet, på vilket sätt? Behövs det specialiserad 

kunskap eller utbildning för att arbeta inom enheterna? Något som kan påverka utbytbarheten 
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för just arbetet med ekbu är att verksamheten finansieras direkt från staten och inte genom 

kommunen som resten av socialförvaltningen gör. Så i intervjuerna kan man fråga om arbetet 

påverkas av att det finansieras direkt från staten och om arbetet drivs annorlunda på grund av 

det. 

Organisation är den fjärde dimensionen att analysera och skillnader i organisations 

engagemang och påverkan på ensamkommande barn och unga enheterna påverkar 

dimensionen. När det kommer till socialsekreterare är den vanligaste organisationsformen 

fackföreningar och det är vad som främst kommer studeras här. Det är bra för professionen att 

ha ett starkt fack då det ger socialsekreterarna mer möjlighet och makt att påverka deras 

arbete. För att studera dimensionen bör man analysera den påverkan fackets arbete har på 

arbetssättet, arbetsmiljön och arbetet generellt bland enheterna för ensamkommande barn och 

unga. Det har skett flera omorganiseringar och förändringar i ekbu enheterna och det är 

intressant av analysera hur mycket facket har haft möjlighet att säga till om och påverka 

förändringarna. Frågor att ställa under intervjuer för att möjliggöra analys av 

organisationsdimension är: har en fackförening någonsin påverkat ert arbete på ekbu 

enheterna? Vilken möjlighet till påverkan har fackföreningar på ekbu enheterna? Men för att 

analysera dimensionen så bra som möjligt kan det även vara bra att intervjua en 

fackrepresentant och även där fråga om fackens påverkan.  

När man analyserar den sista dimensionen som är autonomi kommer fokusen vara på vilken 

nivå av autonomi det finns i arbetet, om det har förändrats och hur mycket det finns i 

jämförelse med andra enheter. Lite autonomi innebär mer regler, kontroller och översyn från 

högre nivå, det är även mer vanligt med starkare politisk och ekonomisk styrning vid låg nivå 

av autonomi i arbetet. Bevis på att autonomin har blivit lägre skulle vara om mer lagar, regler 

och kontroller har satts in i arbetet. Under intervjuerna bör autonomi diskuteras och frågor 

som dessa bör frågas: Hur mycket autonomi tycker du att det är i ditt arbete? Har nivån av 

autonomi förändrats? Har socialsekreterare på ekbu mer eller mindre autonomi än andra 

enheter?  

En sammanfattning av hur de olika analysdimensionerna har operationaliserats ges i figur 2 

nedan. 
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Figur 2. 

Operationalisering av Figur 1 

Dimension  Delarna av dimensionen som ska analyseras 

Abstrakt 
kunskap 

• Utbildning och kompetens bland socialsekreterarna på ekbu enheterna 

• Specialiserad utbildning eller kunskap på ekbu enheterna 

• Kompetensutveckling på ekbu enheterna  

• Uppmärksamhets påverkan på kunskapens status 

Förtroende 

• Förtroende för socialsekreterare på ekbu 

• Ekbu påverkan på förtroendet för professionen socialsekreterare 

• Media bevakningen 

Utbytbarhet 

• Skillnader i arbete på ekbu enheterna 

• Specialisering och speciell kompetens 

• Statlig finansierings påverkan 

Organisation 
• Fackets möjlighet till påverkan på ekbu enheterna 

• Hur facket har påverkat på ekbu arbetet 

Autonomi 

• Nivå av autonomi i arbetet 

• Förändringar i autonomi 

• Autonomi på ekbu enheterna i jämförelse med andra enheter 
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KAPITEL 4, EMPIRI 

4.1 Hur det såg ut 2016 på ensamkommande barn och unga enheterna i Uppsalas 
Socialförvaltning 

Denna studie har främst utförts under hösten 2016 och den beskrivning som ges över 

verksamheten är baserad på hur det såg ut i kommunen och i Socialförvaltningen under 2016. 

Under 2017 har det skett organisationsförändring i vilket ensamkommande barn och unga har 

blivit en helt egen avdelning av socialtjänsten och i den avdelningen ingår, förutom de tre 

ekbu enheterna, HVB hem för ekbu som drivs av kommunen. Men under hösten 2016 fanns 

det 3 enheter för ensamkommande barn och unga i Uppsala kommuns socialförvaltning. 

Enhet 1 och 2 är var identiska med 9 barnhandläggare i varje enhet, uppdelningen var på 

grund av att det annars skulle vara för många handläggare för en chef (Intervju nr 6). Enhet 3 

bestod av 2 familjehemshandläggare och 2 administratörer som arbetade med att söka pengar 

för ekbu insatser från staten (Intervju nr 7). Både barnhandläggare och familjehemssekreterare 

är socialsekreterare men med olika arbetsfunktioner så sammanlagt fanns det 21 

socialsekreterare och 3 enhetschefer som även kan beskrivs som socialsekreterare som 

arbetade med ensamkommande barn och unga. Utöver dessa socialsekreterare finns det även 

en strateg och en koordinator som arbetar tillsammans med socialförvaltningen med 

övergripande frågor kring ensamkommande barn och unga i Uppsala. Socialförvaltningens 

arbete med ekbu påverkas och styrs av socialnämnden som sätter den politiska riktningen för 

arbetet. Politiker från socialnämnden bildar tillsammans med andra invalda politiker 

individutskottet i vilket alla stora beslut, som exempelvis placeringar och förflyttningar, måste 

gå igenom och godkännas av för att bli verklighet.  

4.2 Vad som har hänt med mottagandet av ensamkommande barn och unga i Uppsala 

Innan 2015 så var inflödet av ekbu till Uppsala kommun ganska lågt, det hade sakta ökat över 

åren men det fanns bara ett behov att ha några enstaka socialsekreterare arbetandes med ekbu 

i socialförvaltningen. Det var i 2006 ny lagstiftning kom till som gav det praktiska arbetet 

med ekbu över till socialtjänsten istället för Migrationsverket, eftersom socialtjänsten ansågs 

mer utrustade för att ta hand om ekbu. 2007 fanns det i Uppsala kommun socialtjänst 2 

stycken socialsekreterare som arbetade enbart med ekbu (Intervju 2). Under åren fram till 

2015 ökade antalet socialsekreterare som arbetade med ekbu bara med några enstaka 

socialsekreterare, men under hösten 2015 och år 2016 ökade antalet socialsekreterare inom 

ekbu snabbt. I slutet av 2016 fanns det 3 enheter som arbetade med ekbu i Uppsala kommuns 
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socialförvaltning, totalt 21 socialsekreterare. Vid årsskiftet 2017 blev ekbu en helt egen 

avdelning av socialförvaltningen. Det var under hösten 2015 som det antalet ekbu som kom 

till Uppsala kommun ökade markant vilket tvingade socialförvaltningen att omorganisera och 

att anställa betydligt fler socialsekreterare för att arbeta med ekbu. Det är socialnämnden och 

därför socialförvaltningen som bär ansvaret för att alla ekbu som anvisats till kommunen ska 

enligt lag få boende, omsorg och utbildning. I början av 2015 hade Uppsala kommun över 77 

asylsökande ensamkommande barn boende i kommunen, men när året var över fanns det 

enligt statistik från Migrationsverket 1 160 asylsökande barn boende i Uppsala kommun 

(Uppsala kommun, 2016, verksamhetsplan).  

4.3 Dimensionen abstrakt kunskap 

Den första dimensionen som ska analyseras är abstrakt kunskap vilket handlar om den nivå av 

kunskap som professionen besitter, om kunskapen är generell eller specifik samt om det sker 

någon kompetensutveckling. Det övergripande intrycket man fick under intervjuerna var att 

dimensionen abstrakt kunskap inte skiljer sig för dem som arbetar på ekbu enheterna och de 

som arbetar i andra enheter. Utbildningen är likadan, specialiserad kompetens är inte ett krav 

och kompetensutvecklingen liknar andra enheters. 

En central fråga här handlar om hur mycket speciell kunskap och kompetents 

socialsekreterare på ekbu enheterna har. Detta skiljer sig från första delen genom att detta inte 

analyserar officiell utbildning utan kunskap och kompetens man fått utanför universitet eller 

folkhögskola genom exempelvis arbete, egna studier och deltagande i föreläsningar. När jag 

frågade intervjupersonerna: behövs det speciell kunskap eller kompetens för att arbeta med 

ekbu? Så svarade samtliga att kravet endast är socionomexamen men att det är bra om man 

har ett intresse för flyktingar, migration, integration och liknade. ”I grunden tänker jag att 

man kommer ju långt med att vara en god socialsekreterare med den grunden och sen kan 

man tillägna sig mycket kunskaper i arbetet, på eget sätt” (Intervju 8, enhetschef). Även om 

arbetet kräver att man har lite mer kunskap om omvärlden och flyktingar är det inte 

nödvändigt att ha när man börjar arbeta utan det är något man kan lära sig under arbetet.  

”Kunskap om omvärlden är ju bra att ha naturligtvis och det här vi prata omkring 

Migrationsverket, asylprocess tillkommer när ungdomarna kommer till Sverige” (Intervju 8, 

enhetschef) Det fanns en önskan från chefer att man hade kunskap kring asylprocessen men 

det var inget krav de hade på anställda. ”Man behöver ha kunskap om migrationsprocessen 

och såna saker liksom. Det är inte vi som står för det men man måste ju känna till det, lite 
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grann hänga med. Vi ser följden av politiska beslut tydligare… Men vi har ju inga såna krav” 

(Intervju 7, enhetschef).   

Sista delen av dimensionen att analysera är kompetensutvecklingen som finns på 

ensamkommande barn och unga enheterna. I grunden följer socialsekreterare på ekbu 

enheterna samma kompetensutbildning som övriga socialarbetare inom barn och unga får. ”Vi 

följer samma som resten av socialtjänsten får. Det finns någon kompetensförhöjnings–

program.” (Intervju 3) Vilket är ett program som nya på socialförvaltningen får delta i men 

utöver det verkar det inte som socialsekreterarna får någon ytterligare kompetensutveckling. 

När jag ställde frågan om socialsekreterarna fick gå på föreläsningar eller annan 

kompetensutveckling var svaren nej. ”Nej, jag skulle snarare säga att det vore tvärt om. Vi har 

haft otroligt lite pengar så vi har i princip inte fått gått på några kurser alls eftersom allt kostar 

pengar.” (Intervju 1) Men jag fick emellertid ett annorlunda svar när jag frågade om de 

försökte höja sin kompetensnivå. ”Ja, vi har till och med speciell tid i veckan som vi har sagt 

vi ska så att vi kan bjuda in folk att komma.” (Intervju 1) Så det finns föreläsningar för 

socialsekretarena på ekbu i ämnen relevanta för dem, dock tydligen inte tillräckligt för att 

under intervju välja att kalla det kompetensutveckling eller utbildning. En socialsekreterare 

nämnde att det drivs ett projekt att få fram pengar för kompetensutbildning ”Jag vet att man 

försöker få igång ett projekt där man ska söka medel för att starta sån kompetensutveckling 

inom kommunen som jobbar med integration.” (Intervju 4) Det projektet nämnde även 

koordinatorn kortfattat under sin intervju dock var det kompetensutveckling för hela 

kommunen kring arbete med ekbu inte just för socialsekreterare. Det är otydligt hur mycket 

kompetensutveckling socialsekretarena på ekbu enheterna får, speciellt i jämförelse med 

övriga socialsekreterare som eventuellt även har kompetensutveckling men av en annan sort.  

Den status kunskapen om socialt arbete som socialsekreterare har kan ha ökat som effekt av 

den ökade media uppmärksamheten ekbu och socialtjänstens arbete med ekbu fick under 

hösten 2015. Dock är en professions status något som påverkas av många faktorer och låter 

sig inte mätas lätt. Därför kan man inte definitivt säga att socialsekreterarnas kunskaps status 

har ökat utan det går endast att spekulera om det.  

Genom analys kan man komma till slutsatsen att dimensionen varken har stärkt eller försvagat 

socialsekreterarprofessionen. Det verkar inte vara någon skillnad i generell utbildning eller 

kompetensnivå, inget krav på specialiserad kunskap, och kompetensutvecklingen verkar inte 

vara utmärkande för just socialsekreterare på ensamkommande barn och unga enheterna.  
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4.4 Dimensionen förtroende 

Förtroendedimensionen analyserar det förtroende som finns för socialsekreterare på 

ensamkommande barn och unga enheterna, om deras arbete höjer eller sänker förtroendet för 

socialsekreterarprofessionen och om det påverkar bilden som media målar upp av 

professionen. Det övergripande intrycket är att dimensionen förtroende kan ha haft en 

påverkan på profession då förtroendet för ekbu enheterna och för socialsekreterarna där skiljer 

sig från förtroendet som finns för övriga socialsekreterare. 

Samtliga intervjupersoner ansåg förtroendet från politikerna var bra. Det ansågs av 

socialsekreterare och enhetschefer synas genom att politikerna sällan går emot förslag och 

beslut tagna av dem när de kommer upp i för godkännande av politikerna i individutskottet. 

”Jag tror det är ganska bra får jag säga. Utifrån de ärenden och så som kommer upp i 

individutskottet, det är väldigt sällan någon går in och ändrar våra beslut, så jag tror ändå de 

litar på våra bedömningar.” (Intervju 1). Det nämndes även under intervjuer att politikerna 

verkar vara medvetna om det svåra arbetet som utförs av socialsekretarena. ”Jag tror att de har 

ett ganska gott förtroende, för vi gör ändå det vi ska och det vi kan. Vi har ju varit i en väldig 

extrem situation och det är politikerna också medvetna om. Att det inte har varit helt lätt” 

(Intervju 8, Enhetschef). 

Den andra delen som ska analyseras av dimensionen förtroende är den bild som  

socialsekretarena på ekbu enheterna anser att media målar upp av verksamheten, vilket i sin 

tur kan påverka allmänhetens förtroende för dem. I de flesta intervjuerna kom det fram att 

media ansågs vara okunnig om arbetet som utförs i socialtjänsten. ”Jag skulle säga att de är 

okunniga, det står rena faktafel om socialtjänsten…det finns en okunskap” (intervju 7, 

enhetschef) Okunskapen bland media påverkar den kunskap allmänheten har om 

verksamheten. ”Jag tror att man har väldigt dålig kunskap om vad socialtjänsten gör, om 

vilken roll vi har, vad våra ansvarsområden är.” (Intervju 8, Enhetschef) Med 

uppmärksamheten socialtjänsten fick under hösten 2015 på grund av det ökade inflödet av 

ekbu ökade kunskaperna kring vad socialsekreterare faktiskt gör. En socialsekreterare beskrev 

att tilliten och förtroendet från allmänheten ökade som resultat av media uppmärksamheten. 

”Det var ett otroligt uppsving hösten 2015 för då började folk förstå lite vad vi sysslade 

med… Vi är inte vana med så mycket kredit för vårt jobb” (Intervju 1). 

Mycket som rapporteras i media om socialtjänsten är kritik men det är medias arbete att 

granska myndigheter och kritisera verksamheter. Dock är det så att en offentlig myndighet så 
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som socialtjänsten inte kan möta eller försvara sig mot kritik då det finns sekretess och 

myndigheten måste värna om folks integritet. ”Det som är svårt i relation tycker jag till media 

när det handlar om vårt yrke är att vi inte får säga särskilt mycket om saker, vi kan inte prata 

fritt om vårt jobb eller enskilda ärenden så det blir svårt att bemöta många gånger 

kritik.”(Intervju 8, enhetschef) Detta skapar en obalans i rapporteringen och i den bild som 

formas kring socialtjänsten. ”Att vi inte kan svara på kritik gör det väldigt ensidigt…” 

(Intervju 5) Även om mycket kritik riktas i media till socialtjänsten ansåg dock några att 

arbetet med ekbu hade bättre förtroende av allmänheten än övrig socialtjänsten. ”Jag tror man 

har större förtroende för oss på ett sätt när det gäller ensamkommande än övrig 

socialtjänst”(Intervju 7, enhetschef). Flera nämnde även att socialsekreterarna på ekbu 

enheterna hade bättre relation med sina klienter än övriga inom socialtjänsten. Klienterna ser 

dem som en naturlig del i deras liv och har positiv anknytning till socialtjänsten. Detta ansågs 

kunna höja förtroendet för socialsekreterare i framtiden då det förhoppningsvis pratas gott om 

dem av deras klienter.  

Sammanfattningsvis visar analysen av dimensionen förtroende att det finns ett högre 

förtroende för socialsekretarena på ekbu enheterna och att deras arbete kan höja förtroendet 

för övriga socialsekreterare. Det finns förtroende för professionen bland politikerna och även 

om bilden media målar upp av socialtjänsten är negativ anses arbetet med ekbu öka 

förtroendet för professionen. Arbetet med ekbu under 2015 och 2016 uppmärksammade även 

hur viktigt socialtjänsten och socialsekreteraryrket är under en kris. Arbetet med 

ensamkommande barn och unga har stärkt dimensionen förtroende för 

socialsekreterarprofessionen.   

4.5 Dimensionen utbytbarhet 

Dimensionen utbytbarhet ska studeras genom att analysera hur specialiserad arbetssättet och 

socialsekretarena på ensamkommande barn och unga enheterna är. Utbytbarhet handlar om att 

i princip ska en professionell inom en profession vara kapabel att utföra de uppgifter en annan 

professionell i samma profession gör. Det ska därför analyseras om arbetssättet och 

socialsekretarena är specialiserade till den graden att dem är svåra att byta ut, med andra ord, 

att det skulle vara svårt för andra socialsekreterare att göra deras arbete. Om arbetet med ekbu 

har försämrat utbytbarheten bland socialsekreterare skulle det betyda att dimensionen 

utbytbarhet har försvagats. För att analysera dimensionen ska arbetssättet och skillnader 

mellan ekbu enheterna och andra enheter beskrivas.  
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Arbetet på ekbu enheterna utförs i princip likadant som övriga barn och unga enheter. Det är 

socialtjänstlagen som ska styra arbetet och det ska inte skilja i handläggningen som ekbu får 

och övriga barn i Sverige får. ”… enligt lag är det samma lagstiftning och de här barnen har 

samma rättigheter, och vi ska utreda på samma sätt, det är samma lagar som reglerar 

arbetet.”(Intervju 4) Det uppdagades dock i intervjuer att i praktiken så skiljer sig arbetet 

ibland. Alla ekbu är placerade barn, till skillnad från andra enheter där man utreder om 

placering behövs först, i ekbu är placering alltid nödvändigt. En annan skillnad som nämndes 

var att socialsekretarena på ekbu enheterna även arbetar med ungdomar som inte har problem 

förutom att de är ensamkommande. ”Vi träffar ju välfungerande ungdomar, säg att jag har 30 

ungdomar på min tjänst så kanske det är högst 5 som strular… tror vårat jobb är mer positivt 

då vissa fungerar” (Intervju 3) Detta är dock inte stora skillnader i arbetssättet, utredningar 

görs bara i senare skede och vissa klienter behöver inte lika komplicerade vårdplaner. Arbetet 

utförs ändå på samma sätt, så som socialtjänstlagen bestämmer att det ska utföras. Även om 

arbetssättet i princip är lika nämnde flera att det behövs kunskaper kring asylprocessen. ”Sen 

blir det att man behöver ha kunskaper kring utlänningslagarna, man har lite andra 

samarbetspartners, migrationsverk och överförmyndare. Det skiljer sig på många sätt men 

lagstiftningsmässigt är det socialtjänstlagen.” (Intervju 8) Den specialiserade kunskapen som 

är bra kan man, som dimensionen abstrakt kunskap visade, skaffa sig i arbetet. Det som 

faktiskt skiljer lagmässigt från övrig socialtjänst är att ekbu enheterna finansernas direkt från 

staten och inte från kommunen. Alla pengar som behövs för vården av ekbu söker man direkt 

från staten, det är migrationsverket som administrerar de statliga utbetalningarna för ekbu. 

Men under samtliga intervjuer, även med politiker för socialnämnden, sades det att det inte 

påverkade arbetet för det är ändå skattepengar och verksamheten styrs ändå politiskt av 

kommunen även fast det finansernas från staten.  

Intervjuerna visade att i praktiken skiljer sig arbetet lite men i grunden är arbetet lika och 

samma lagar gäller för handläggningen av ekbu som övriga barn i Sverige. Andra 

socialsekreterare som är utbildade i socialtjänstlagen kan arbeta på ekbu enheterna. 

Sammanfattningsvis är dimensionen utbytbarhet oförändrad av arbetet med ensamkommande 

barn och unga. Arbetet varken stärker eller försvagar dimensionen utbytbarhet.  

4.6 Dimensionen organisation 

Dimensionen organisation handlar om att professioner är oftast organiserade, när det kommer 

till socialsekreterarprofessionen är det vanligast organisation formen fackföreningar. Den 

största fackföreningen för socialsekreterare är Akademikerförbundet SSR och är därför det 
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fackförbundet som kommer analyseras här. Det som ska analyseras är om arbetet med 

ensamkommande barn och unga har påverkat det stöd som ges av fackförbundet. En 

försvagning av dimensionen skulle vara om mindre stöd ges till ekbu enheterna och 

socialarbetarna där än övrig socialtjänst. Dimensionen skulle stärkas om arbetet med ekbu har 

gett fackföreningen möjlighet att visa till medlemmarna det stöd de kan ge och den påverkan 

fackföreningen kan ha på arbetsplatsen.  

Akademikerförbundet SSR beskrivs i intervjuer som en fackförening som är närvarande i 

verksamheten och som ger bra med stöd till socialsekreterarna på ekbu enheterna. Facket är 

med på olika sorters möten och planeringsarbete för verksamheten. ”Facket finns ju med, de 

är representerade på olika sätt i flera sammanhang när det gäller den offentliga förvaltningen 

och det är de ju här också. Styrteam, Samverkans grupper, de har ju representanter 

närvarande. De är ju med i omorganisationsarbetet, det ska ju göras risk- och 

konsekvensanalyser där facken också naturligtvis bevakar och finns med.”(Intervju 8, 

Enhetschef) Fackföreningen har möjlighet att påverka arbetet som sker på ekbu enheterna 

vilket syns när man tittar tillbaka och frågar personer vilken påverkan facket har haft på 

arbetet. Under hösten 2015 kom det som tidigare nämnt väldigt många ekbu till Uppsala och 

det skapade en väldigt ansträngd arbetssituation för socialsekreterarna på ekbu enheterna. 

Socialsekreterarna pressades till att ta alla nya ärenden som kom in och det skapade en 

ohållbar arbetsbelastning i vilket socialsekreterarna inte hade tid att utreda alla ärenden de 

blivit tilldelade. Det var då socialsekreterare kontaktade facket och de blev engagerade i 

frågan om arbetsbelastning. ”Vi pratade med facket flera gånger och dom kom, och jag skulle 

säga att dom var en stark bidragande orsak till att man satte stopp där. Att man inte kan 

fördela ut ärendena längre.”(Intervju 1) I intervjun med fackrepresentant för 

Akademikerförbundet SSR beskrev även situation. ”Vi lyfte fram, för jag vet inte hur många 

utredningar socialsekreterare hade på ensamkommande, men det var ju helt orimligt att ha den 

arbetsbelastningen, därför tog vi upp att man måste göra någonting.” Under den tiden med 

den höga arbetsbelastningen var facket mer aktiva i verksamheten och bevakande. Även fler 

intervjupersoner nämnde att facket var avgörande för att man valde att sätta stopp för de 

orimliga ärendefördelningarna.  

 

Intervjuerna visar att facket kan ha en betydande påverkan på ekbu enheterna och att de har 

bra med möjligheter till påverkan. Fackets arbete i ekbu enheterna ger facket möjlighet att 

visa till sina medlemmar att det är en viktig motpart och kan påverka arbetet. Det kan 
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eventuellt även ge facket mer medlemmar. Att kunna visa att man kan påverka är viktigt för 

organisationer och arbetet med ekbu kan anses ha stärkt fackföreningen, alltså den främsta 

organisationen för socialsekreterare. Slutsatser kan därför dras att dimensionen organisation 

har stärkts bland socialsekreterarprofessionen som resultat av fackföreningens arbete i ekbu 

enheterna.  

4.7 Dimensionen autonomi  

Den sista dimensionen att analysera är autonomi vilket handlar om den mängd självständighet 

och möjlighet till att ta egna beslut socialsekreterarna har på ekbu enheterna. Det som ska 

analyseras är den nivå av autonomi som finns i arbetet, om den har förändrats över tid och om 

autonomin socialsekreterare på ekbu har skiljer från övriga socialsekreterare på socialtjänsten. 

Det övergripande intrycket är att det inte finns så mycket autonomin för socialsekreterarna på 

ekbu eller resterande socialtjänst eftersom det är en statlig myndighet och det är strikta lagar 

och direktiv som måste följas. 

I intervjuerna berättade socialsekreterare att de inte har så mycket att bestämma om annat än 

hur de bemöter barnen eller ungdomarna. ”Jag har inte delegation och kan inte bestämma så 

mycket men det jag kan bestämma är hur jag bemöter ungdomarna, hur jag pratar till dem, ja 

hela det här bemötandet men jag kan ju aldrig bestämma något när det gäller placeringar och 

sånt.” (Intervju 5) Att de inte kan bestämma så mycket kritiserades dock inte eftersom de 

inser att de arbetar i en offentlig myndighet och det är viktigt att kunna säkerhetsställa att alla 

klienter får lika behandling. ”Vi jobbar ju på en myndighet så det är klart att de måste 

kontrollera att det ska vara samma oavsett vilken handläggare man träffar. Jag tror de måste 

vara kontrollerat.” (Intervju 1) Det beskrevs alltså som ett arbete med lite autonomi men att 

det inte är negativt. En socialsekreterare tog upp att hon tyckte det var bra att det fanns 

mycket lagstiftat kring hennes arbete. Hon ansåg att lagstiftningen inte kontrollerade henne 

eller hindrade henne utan att den gav henne möjligheten att kunna ge bra boende och 

omvårdad till ekbu.  ”Lagstiftningen i sig är bra. Den binder inte oss utan ger utrymme för att 

hjälpa medmänniskor i bra sätt.” (Intervju 2) När frågan om det över tid varit någon 

förändring på nivån av autonomin i arbetet svarade samtliga nej för lagstiftningen har inte 

förändrats. Nej var även svaret jag fick, från alla förutom en, till frågan om det var någon 

skillnad i autonomi från dem och andra socialsekreterare på socialförvaltningen. En 

socialsekreterare tog upp att i ekbu enheterna arbetar man självständigt med ett ärende och 

inte tillsammans med en annan socialsekreterare som man gör i andra enheter. ”Vi jobbar 

ensamma, alla andra enheter träffar man ju alltid två socialsekreterare. Men vi träffar alltid 
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barnen ensam.” (Intervju 3) Detta ansåg hon gav dem mer självständighet i arbetet. Dock är 

det så att även om det ger mer självständighet så finns det tydliga lagar och regler att följa så 

resultatet av en utredning borde i princip inte vara någon skillnad mellan om det gjorts av en 

eller två socialsekreterare. De beslut man kommer fram till som enskild handläggare måste 

ändå godkännas av enhetschef.   

Dimensionen autonomi bland socialsekreterarprofessionen påverkas inte av arbetet med ekbu. 

Autonomin är på den nivån som beskrivs som vanlig bland semi-professioner, det vill säga 

har en autonomi som är lägre än typiska professioner. Även om autonomin är låg så har det 

inte skett en förändring i autonomin på grund av ekbu arbetet, utan den är på samma nivå som 

tidigare och som andra avdelningar. Eftersom en förändring inte har skett kan man inte påstå 

att dimensionen har stärkts eller försvagats, utan man kan endast komma till slutsatsen att det 

inte har skett någon påverkan på socialsekreterarprofessionen.  

4.8 Vad analysen visar 

Endast två utav de fem dimensionerna hade någon påverkan på socialsekreterarprofessionen. 

Dimensionerna förtroende och organisation hade stärkts av arbetet med ekbu och därför stärkt 

socialsekreterarprofessionen. Nedan är en tabell (figur 3) som kortfattat visar vad analysen 

har kommit fram till. I nästa kapitel ska studien diskuteras och slutsatser kommer presenteras.  
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Figur 3: 

Resultat av analysen  

Dimension   Analys  Resultat  

Abstrakt 
kunskap 

• Samma kompetens som övrig socialsekreterare 

• Inget krav på specialiserad utbildning eller kunskap 

• Liknande kompetensutveckling 

• Höjt uppmärksamheten för kunskap kring socialt 
arbete 

• Ingen eller 
svag 
stärkning av 
professionen 

Förtroende 

• Högre förtroende för socialsekreterare på ekbu 
enheterna 

• Kan höja förtroendet för hela socialtjänsten 

• Media rapporterar ensidigt om problemen i 
socialtjänsten 

• Stärkt 
professionen 

Utbytbarhet 

• I princip ingen skillnad i arbetssätt 

• Specialisering och speciell kompetens 

• Statlig finansierings påverkan 

• Ingen 
påverkan på 
professionen 

Organisation 
• Facket har goda möjligheter att påverka ekbu arbetet 

• Facket har tidigare påverkat ekbu arbetet 
• Stärkt 

professionen 

Autonomi 

• Nivå av autonomi i arbetet 

• Förändringar i autonomi över tid 

• Autonomi på ekbu enheterna i jämförelse med andra 
enheter 

• Ingen 
påverkan 



	 31	

KAPITEL 5, DISKUSSION OCH SLUTSATS  

5.1 Varför viktigt att studera	

Socialsekreterare behövs i samhället för att ge de som är i en utsatt situation stöd och hjälp. 

Yrket uppmärksammar de mest utsatta i samhället, de som många inte lägger märke till. Ekbu 

är de några av de mest utsatta grupperna i samhället. De har varken familj, hem, 

samhällstillhörighet eller förmåga att göra sig förstådda eller förstå samhället på grund av 

språkliga och kulturella skillnader. Att uppmärksamma arbetet som socialsekreterarna utför 

för ekbu är viktigt så att resurser och erkännande ges denna viktiga profession. De 

förändringar inom socialtjänstens arbete och uppbyggnad som respons på det ökade ekbu 

arbetet, vilket påverkar socialsekreterarprofessionen, visar de kopplingar som finns mellan 

yrket och politiken. Kopplingarna mellan internationella förändringar som ökade antalet 

flyktingar, inrikes politik, kommunalt mottagande och ända ner till socialsekreterare och 

klient arbetet. Denna studie har gett mig kunskaper om dess kopplingar, kunskaper som dock 

inte kunde delas i denna uppsats på grund av dess begräsning i omfång. Denna uppsats hoppas 

emellertid inspirera till vidare forskning om socialsekreterare, socialtjänst och ekbu.  

5.2 Svagheter med studien 

Denna studie är begränsad i och med att den endast studerar socialtjänsten i en kommun i 

Sverige vilket gör att man inte kan generalisera resultaten till andra kommuner eller till hela 

socialsekreterarprofessionen. En mer genomgående studie skulle kräva att man intervjuar 

socialsekreterare i andra kommuner som arbetar med ekbu men även socialsekreterare på 

andra enheter så man kan göra en bättre jämförelse. Att använda metoden samtalsintervjuer 

kan kritiseras utifrån att mycket tolkningar görs av intervjusvar, dock ger samtalsintervjuer 

respondenter möjlighet att utveckla och förklara sina svar som ibland annars har varit svåra att 

förstå för lekmän. Bristande reliabilitet så som missförstånd i samband med intervjuer har 

försökt att undvikas genom att ge respondenter goda möjligheter att förklara sig och genom 

att fråga dem om man har förstått deras svar korrekt. Studien har försökt ha så bra 

begreppsvaliditet som möjligt genom att noggrant läsa och analysera Brantes (2009) artikel 

för att kunna operationalisera hans teori på bästa sätt.  

5.3 Slutsats 

Studien visar att socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga har påverkat 

socialsekreteraryrket och det har stärkt socialsekreterarprofessionen. Arbetet med ekbu har 
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höjt förtroendet för socialsekreterare och det har stärkt deras fackliga arbete genom att ha gett 

dem större möjlighet till att påverka sina arbetsvillkor. Förtroendet för socialsekreterare på 

ekbu enheterna beskrevs som högt bland politiker eftersom de sällan gick emot förslag eller 

beslut tagna av socialsekreterare. Förtroendet från allmänheten beskrevs även som högre 

bland socialsekretarena som arbetade med ekbu än övriga socialsekreterare. Organisationen, 

alltså fackföreningen Akademikerförbundet SSR, har stärkts genom att arbetet med ekbu har 

gett dem möjlighet till att påverka och visa sin styrka. Att socialsekreterare har en 

fackförening som har visat att det kan påverka arbetsförhållanden, ger socialsekreterarna 

någonstans att vända sig och få stöd ifrån. En stärkning av det fackliga arbetet ger 

socialsekreterarna en starkare röst att kunna påverka sitt arbete med.  

Att de två dimensionerna förtroende och organisation har stärkts tyder på att 

socialsekreterarprofessionen har rört sig lite närmare typisk profession i skalan mellan typiskt 

stark profession och semi-profession. Dock passar beskrivningen för semi-professioners 

fortfarande mer på socialsekreteraryrket än beskrivningen på en typisk profession. 

Socialsekreterare är, som semi-professioner beskrivs, fortfarande ett yrke med låg autonomi, 

organiserat i traditionellt fackförbund, tillhör den offentliga sektorn och har lägre lön och 

status än typiska professioner.  Socialsekreteraryrket kommer alltid stanna som semi-

profession eftersom det tillhör den offentliga sektorn och är politiskt styrd. Men professionen 

kan ändå som studien bevisat professionaliseras ytterligare, det kan bli en starkare profession 

än tidigare.   

Socialsekreterarprofession har genom historien utvecklats, så som Schwaber Kerson (2013) 

beskrev, genom att bemöta kriser och förändringar i samhället. Sociala kriser och förändringar 

har skapat behov som har stärkt och utvecklat socialsekreterarprofessionen. Det ökade antalet 

ensamkommande barn och unga i Sverige skapade ett behov av kunskaper om hur man ger 

stöd och omsorg till barn och unga i krissituationer. Detta behov fylldes av socialsekreterarna 

på socialtjänsten och har som studien visat utvecklat och stärkt socialsekreterarprofessionen.  
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