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Sammanfattning 
 
Studien undersöker volontärers upplevelser kring att ha öppnat upp sina hem för att ta emot 
en ensamkommande ungdom som blivit uppskriven till över 18 år av Migrationsverket. 
Studien har fokus på betydelsen av det ideella engagemang som nätverket “Blomman” 
bidrog med för ensamkommande unga. En kvalitativ metod användes bestående av sex 
semistrukturerade intervjuer, som hölls med sju informanter. Målgruppen är de frivillighem 
inom Blomman, som under 2017 tog emot eller hade ett ensamkommande barn hos sig som 
blivit uppskriven i ålder. Resultatet visade att ideellt engagemang är av stor vikt när det 
kommer till hanterandet av ensamkommande unga. Frivillighem bidrar med 
medmänsklighet och emotionellt engagemang. Det framkom dock att teoretisk kunskap 
krävs för att kunna se till de mest utmanande behoven. 

 
Nyckelord: Ensamkommande barn, asylsökande, ideellt engagemang, åldersbedömning 
  



 

 

Abstract 
 
This study is about volunteer workers and their experiences about having an unaccompanied 
that has been written up in age to over 18 years by the Swedish Migration Agency. The 
study focuses on the importance of the volunteering that the network “Blomman” has done 
for the unaccompanied. The study is based on six semistructured interviews that we had 
with seven individuals. The informants are volunteers that have opened their homes for the 
unaccompanied. The result shows the importance of volunteering when it comes to the 
handling of unaccompanied. The volunteers contribute with human compassion and 
emotional commitment. However it appeared that theoretical knowledge might be required 
to handle the challenges that the volunteers will encounter.  
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1 Inledning  
 
År 2015 inkom 163 000 ansökningar om asyl till Migrationsverket, varav 22 % av dessa var 
från ensamkommande barn (Migrationsverket, 2016). Av alla länder inom EU har Sverige 
mottagit det största antalet asylsökningar från ensamkommande barn under de senaste åren 
(Çelikaksoy & Wadensjö, 2016). Detta innebar en stor ansträngning av de resurser som 
Migrationsverket hade. Den genomsnittliga handläggningstiden ökade eftersom 
Migrationsverket var överbelastat (Migrationsverket, 2016). Fazel, Reed, Brick och Stein 
(2012) skriver att för de ensamkommande barnen innebar den längre handläggningstiden 
främst att deras psykiska hälsa försämrades. Även Sveriges kommuner hade det tufft 
eftersom de enligt Lagen om mottagande av asylsökande (1994:137) har ansvaret att ta hand 
om alla barn tills dess att ett beslut tagits. 
 
Enligt Migrationsverket (2017a) togs det år 2015 beslut i 4700 ärenden om 
ensamkommande barn. Detta innebar att det var ca 33 300 öppna ärenden som år 2016 
fortfarande inte hade fått ett beslut. Till följd av utredningen ”Frågor om bedömning av 
ålder” har Migrationsverket skyldighet att utreda den sökandes ålder i asylprocessen. För 
att ett barn ska kunna bevisa sin ålder erbjuder Migrationsverket denne att genomgå en 
medicinsk åldersbedömning. När Migrationsverket började erbjuda åldersbedömningar 
resulterade detta i att cirka 3 400 ensamkommande barn blev uppskrivna i ålder under 2016 
(Migrationsverket, 2017a). Att bli uppskriven i ålder innebär att ett barn som är under 18 
år, efter den medicinska åldersbedömningen anses vara över 18 år. Efter delgivning av 
beslutet räknas barnet vara vuxen. 
 
Regeringen tog ett nytt beslut angående ersättningssystemet den 9 mars 2017 (Sveriges 
kommuner och landsting, 2017). Denna ändring innebar att från och med den 1 juli 2017 
minskades ersättningen till både kommun och landsting (Sveriges kommuner och landsting, 
2017). Detta fick till följd att kommunen vi betraktat inte längre hade ekonomisk möjlighet 
att erbjuda ett boende till de barn som fick sin ålder uppskriven. Som en reaktion på detta 
skapades ett ideellt nätverk inom kommunen, låt oss kalla nätverket “Blomman”, som bland 
annat hade i syfte att hjälpa de ensamkommande unga som blev uppskrivna till över 18 år 
av Migrationsverket. I de fall en ungdom tvingades lämna kommunens boende erbjöd 
Migrationsverket denne att flytta till ett vuxenboende i Sverige där det finns en ledig 
boendeplats. För att ensamkommande unga skulle bibehålla sina sociala nätverk, skolplats 
och andra lokala aktiviteter klev nätverket Blomman in för att erbjuda de unga en plats hos 
ett frivillighem som tog emot inneboende utan ersättning.  
 
Stefan Löfven har sagt “Mitt Europa bygger inte murar” (Regeringen, 2015). Antalet 
flyktingar som kom till Sverige 2015 var högt och resurserna räckte inte till. År 2018 ligger 
Sverige högt upp på rankingen över att ha ett välfungerande socialt system (Imperative, 
2017). Trots detta mobiliserade sig frivilliga aktörer när samhället inte räckte till. En frivillig 
aktör var Blomman vars engagemang riktades mot de ensamkommande när kommunen inte 
kunde erbjuda ett hem åt de som ansågs vara över 18 år.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka betydelsen av det ideella engagemang som Blomman 
bidrog med när ensamkommande blev uppskrivna till över 18 år.  
 
Frågeställningar 
 

• Vilka drivkrafter finns till ett engagemang som frivillighem? 
 

• Hur upplever individer som upplåter sitt hem, att de kan motsvara hjälpbehovet som 
finns för en ensamkommande ungdom? 
 

• Vad finns det för utmaningar med att engagera sig som frivillighem inom Blomman?  
 
1.2 Begreppsdefinition  
Ensamkommande barn och unga 
Med ett ensamkommande barn menar vi en person som är under 18 år och som kommit till 
Sverige utan sin/sina vårdnadshavare för att söka asyl. Med barn avser vi personer som inte 
fyllt 18 år och unga eller ungdom är en person som fyllt 18 år men inte 21 år 
(Socialstyrelsen, 2017). 
 
Ideellt arbete  
Definitionen av begreppet frivilligt/ideellt arbete är ett arbete eller insatser som genomförs 
frivilligt, är oavlönat och som sker på fritiden (Socialtjänstkommitten, 1993).  
 
Volontär 
En person som utför ideellt arbete (Röda korset, 2017). 
 
Ideell organisation 
En ideell organisation skapas på helt frivilliga villkor. Definitionen för en ideell 
organisation är att inom denna ge sin tid och sitt engagemang till ett arbete som inte bedrivs 
med en ekonomisk vinst (Socialtjänstkommitten, 1993). När vi skriver ideell organisation 
menar vi att det är personer utanför målgruppen som engagerar sig. 
 
Asyl 
När en person söker asyl söker hen skydd i ett annat land än i sitt hemland 
(Migrationsverket, 2017b). 
 
Asylprocess 
Asylprocess är de olika stegen som en asylsökande går igenom – från ansökan till ett beslut 
(Migrationsverket, 2017b). 
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2 Kunskapsöversikt 
 
För att bredda vår kunskap har vi sökt efter forskning och historia om ideellt arbete samt 
volontärers drivkrafter. Vi sökte även studier kring ensamkommande barn och ungas behov 
samt vad det finns för studier kring fosterfamiljer och familjehem eftersom det finns 
begränsade studier som undersöker frivillighem. När vi har granskat tidigare studier har vi 
även lagt fokus på att se ur vems perspektiv studien utgår från. Vi beskriver därefter hur den 
ideella sektorn kan ses som ett fristående domän i samhället. Sedan går vi igenom vad det 
innebär att tillhöra en profession och ser till skillnader i utövandet mellan en professionell 
gentemot frivilligt engagemang.  
 
2.1 Ideella arbetets historia  
För att få kunskap om det ideella arbetets roll behöver vi gå tillbaka historiskt och se dess 
utveckling till nutid. På 1800-talet bildades flera välgörenhetsföreningar och det saknades 
tydliga gränser mellan välgörenhet och den kommunala fattigvården 
(Socialtjänstkommitten, 1993). Under denna tidsperiod började kvinnliga ideella 
organisationer rikta in sig på socialt utsatta personer i syfte att förbättra deras situation på 
lång sikt. Meeuwisse och Swärd (2016) skriver att detta låg till grund för det sociala arbete 
som kom att kallas filantropi. De filantropiska verksamheterna betraktades inte bara som 
ideellt arbete utan de var också kopplade till den kommunala fattigvården, som var 
kommunens socialtjänst (Meeuwisse & Swärd, 2016). Under senare delen av 1800-talet 
fördes en debatt om huruvida filantropin skulle ske med utgångspunkt i känsla eller förnuft. 
Debatten landade i att kvinnoföreningar tog fram metodböcker eftersom det sociala arbetet 
skulle bygga på förnuft och vara mer genomtänkt med insatser anpassade till hjälpbehovet 
(Meeuwisse & Swärd, 2016). Så småningom kulminerade det sociala arbetet från ideellt till 
att bli en profession.  
 
Under början av 1900-talet var politiker angelägna om att den offentliga sektorn skulle 
garantera medborgarna en god välfärd och politikerna arbetade för att avlägsna behovet av 
välgörenhet (Prentell, 2014). År 1993 sammanställde Socialtjänstkommittén den första 
rapporten som avsåg ideellt arbete i Sverige. Rapporten pekade på att mer än hälften av den 
svenska befolkningen arbetade ideellt (Nordén, 2006). Slutsatser som kom ur rapporten var 
att den offentliga sektorn hade flera områden som var bristfälliga. Flera ideella 
organisationer klev därför in för att erbjuda insatser istället för staten. Politiker reagerade 
på rapporten då det blev högst lämpligt att diskutera varför den offentliga sektorn inte hade 
ekonomin att se till hela befolkningens behov och ge alla lika insatser (Nordén, 2006). 
Politiker trodde att de ideella organisationernas betydelse långsamt började försvinna men 
rapportens resultat visade motsatsen. Meeuwisse och Sunesson (1998) skriver att det ideella 
sociala arbetet har blivit en naturlig och integrerad del av det kommunala arbetet. Det ideella 
sociala arbetet har skapat nya organisationsformer som befinner sig mellan privat och 
offentligt. Det finns främst två varianter av ideella organisationer. Den ena är 
välgörenhetsorganisationer eller stödrörelser. Den andra varianten är när en målgrupp som 
känner sig förtryckta eller drabbade tillsammans skapar en organisation. 
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I takt med att de filantropiska organisationerna förlorade sin starka position i de 
socialpolitiska diskussionerna på 1920-talet kom socialdemokratins negativa inställning till 
välgörenhet. Den negativa inställningen härrörde från att det fanns en hierarkisk ställning 
mellan hjälpare och hjälpta, där den hjälpta befann sig i underläge (Lundström, 1995). Den 
svenska välfärdsstaten hade sitt genombrott på 1930-talet i samband med välfärdsstatens 
uppbyggnad. Staten tog över frivilliga verksamheter för att det skulle vara lika för alla samt 
ge nytta och kvalitet till medborgarna (Lundström, 1995). En ny välfärdsmodell skapades 
där välfärdsproduktionen främst skulle ske inom den offentliga sektorn (Lundström, 1995). 
 
2.2 Ideellt arbete och dess drivkrafter 
I studien av Grassman och Svedberg (1996) diskuteras ideellt arbete i Sverige inom bland 
annat området socialt arbete. Grassman och Svedberg (1996) hävdar att det finns områden 
i Sverige som inte täcks av staten, därför behövs volontärer. Forskarna är kritiska till ideellt 
arbete jämfört med det sociala arbete som staten och kommunerna driver. Denna kritik är 
riktad mot att det ideella arbetet inte har samma servicetjänster som det arbete som sker 
inom välfärdsstatens kärnområden (Grassman & Svedberg, 1996). Svedberg (2001) har 
gjort en studie angående Sverige medborgares attityder till ideellt arbete. Studien visade att 
de svenska medborgarna hade en stark negativ inställning till att frivilliga organisationer 
skulle ta över den offentliga sektorn (Svedberg, 2001). Samtidigt ansåg de flesta att det var 
viktigt att engagera sig för att lösa de samhällsproblem som fanns. Under 1900-talet blev 
synen gentemot ideellt arbete mer positiv då de svenska medborgarna kunde se det ideella 
arbetets värde och att detta medförde jämlikhet till samhället (Svedberg, 2001).  
 
Det finns många studier om vad som får volontärer att lägga ner sin tid för att hjälpa andra. 
Gavelin, Kassman och Engel (2010) skriver att drivkraften som främst får de ideella 
organisationerna att fortsätta sitt arbete är när de ser den nytta som organisationen ger till 
samhället. Studien visar också att personer som arbetar inom ideella organisationer har en 
tendens att förvänta sig högre grad av delaktighet i organisationen än vad anställda i privata 
eller offentliga verksamheter gör. Liliequist (2016) har i sin studie undersökt volontärers 
upplevelser av att arbeta med flyktingar. Syftet var att undersöka volontärernas drivkraft 
samt hur det ideella engagemanget har påverkat deras självidentitet. I studien visade det sig 
att informanterna har haft olika ingångar och anledningar till varför de började med ideellt 
arbete. För vissa handlar det om politiskt engagemang medan andra ville hitta sitt 
sammanhang genom att träffa nya människor med olika bakgrund. Även Lindgren och 
Hjelm (1995) har undersökt drivkrafter för de som arbetar inom en ideell organisation. De 
förklarar att drivkrafter är knutet till naturliga drifter, behov och känslor. De skriver främst 
om tre grundläggande drivkrafter som kallas resultatorientering, social orientering och 
maktorientering (Lindgren & Hjelm, 1995).  
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De människor som har en stark resultatorientering är tävlingsmänniskor som tävlar med sig 
själva. De vill framhäva utmaningar, mål, resultat, utveckling och förändring (Lindgren & 
Hjelm, 1995). De som har kraftig social orientering vill rikta in sig på omsorg, uppskattning, 
närhet och gemenskap. Människor med maktorientering lägger en stor vikt vid kontroll, 
stabilitet, status, inflytande och vill ha ordning på tillvaron (Lindgren & Hjelm, 1995). 
Dessa olika grupper motiveras av uppgifter men de motiveras av olika uppgifter beroende 
på deras värderingar, deras förståelse av världen och deras livshållning i stort (Lindgren & 
Hjelm, 1995).  
 
I USA gjordes en studie av Thoits och Hewitt (2001) där de undersökte vilka personer som 
mest troligen utför ideellt arbete samt hur detta påverkar volontärens välmående. En annan 
studie som gjordes i USA, av Clary och Snyder (1999) där de undersökte vad som motiverar 
volontärer att utföra ideellt arbete. Lundström och Svedberg (2003) har valt att studera 
Sveriges ideella arbete ur ett internationellt perspektiv då det ideella arbetet inom den 
sociala sektorn i Sverige är relativt litet i jämförelse med andra länder. I studien nämns 
kunskapsluckan kring volontärer i Sverige då det innan år 1990 inte hade genomförts 
systematiska studier på den ideella välfärdssektorn. Ideellt arbete har en avgörande 
betydelse för vissa utsatta grupper såsom våldsutsatta kvinnor, behövande barn, personer 
med HIV eller AIDS samt de hemlösa (Lundström & Svedberg, 2003). I Sverige finns det 
främst ideellt arbete för medlemmar till olika organisationer som sker på frivillig grund där 
de gör olika aktiviteter tillsammans till exempel fotbollslag eller teatergrupper. Det 
vanligaste är att volontärer lämnar sin hemmiljö för att åka dit där de behövs, och alltså inte 
i sitt eget hem för att utföra det ideella arbetet. 
 
2.3 Ensamkommande barn och ungas behov 
Det har gjorts många studier kring flyktingars mentala hälsa. I studien av Hodes et al (2017) 
framkom det att psykiska störningar är vanligt hos flyktingar. Studien visade även att 
ensamkommande barn är en sårbar grupp som kräver stor uppmärksamhet för att nås med 
mest effektiva behandlingar. Barn- och ungdomspsykiatrin är betydelsefull för de 
ensamkommandes välmående (Hodes et al., 2017). Brendler-Lindqvist och Larsson (2004) 
skriver i sin rapport vad det innebär för den ensamkommande att komma till Sverige. Barnet 
har bagage då de kan sakna familjemedlemmar, ha levt under beväpnade konflikter eller 
upplevt trauman. Att komma till Sverige kan innebära att barnen känner rädsla, förvirring, 
övergivenhet, ensamhet samt hemlängtan (Brendler-Lindqvist & Larsson, 2004). Munier, 
Malmros och Stretmo (2013) skriver att många ensamkommande barn bär med sig 
smärtsamma upplevelser, samtidigt som de har en längtan efter landet, familjen och vänner 
som de lämnat bakom sig. De upplevelser som de ensamkommande har varit med om, gör 
att de oftast lider av trauman när de kommer till Sverige (Brendler-Lindqvist & Larsson, 
2004). Dessa trauman gör att barnen kan ha psykiska symptom som kan visa sig i 
sömnsvårighet, koncentrationssvårighet, aggression, nedstämdhet/depression samt 
suicidförsök. Det är dock oklart om dessa symptom beror på deras trauman eller om det 
hänger ihop med att barnen får vänta så lång tid innan ett besked på deras ansökan (Brendler-
Lindqvist & Larsson, 2004).  
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Ascher (2009) betonar hur viktigt det är med mottagandet av de ensamkommande barnen 
som kommer till västeuropa. De ensamkommande barnen utgör en heterogen grupp med 
gemensamma erfarenheter av att behöva ta farväl av föräldrar, sociala nätverk och deras 
hem. De har med sig och lever med traumatiserande upplevelser som kan vidareutvecklas 
till kroniska traumareaktioner som posttraumatiskt stressyndrom. Ett stort ansvar läggs på 
det land som barnet kommer till. Det är samhällsförhållandena i ankomstlandet som är 
avgörande för barnets hälsa på längre sikt eftersom det är landets uppgift att ge stöd till 
dessa traumatiserade ensamkommande barn och ungdomar. Ascher betonar vikten av att 
barn får tillgång till skola och bostad liksom trygga och kärleksfulla vuxna som på något 
plan kan utgöra en ersättningsfamilj. Munier, Malmros och Stretmo (2013) pekar även i sin 
studie på skolans roll som betydelsefull och hälsofrämjande. 
 
Munier, Malmros och Stretmo (2013) tar upp ensamkommande barn och ungas 
motsägelsefulla situation. Den motsägelsefulla situationen innebär att barn och unga har 
många stöd- och resurspersoner runtom sig men samtidigt finns det bekymmer angående 
vem som egentligen har det övergripande ansvaret för denne. Munier, Malmros och Stretmo 
(2013) menar att vård, omsorg, utbildning samt andra insatser för ensamkommande barn 
och unga borde individanpassas mer än vad det gör. En konsekvens av att det är många 
organisationer och myndigheter som har ansvar för de ensamkommande barnen är att det 
kan det bli svårt för dessa individer att urskilja alla de myndighetspersoner de möter i 
asylprocessen (Ascher, 2009). Att träffa olika personer och olika aktörer medför svårigheter 
att kunna bygga upp tillitsfulla relationer. Tillitsfulla relationer är en del av ett barns behov 
då de behöver trygghet och tillhörighet i vardagen (Ascher, 2009).  
 
2.4 Upplevelser inom familjehem 
Hedin, Höjer och Brunnberg (2012) ville i sin studie visa hur vardagen kan se ut i en 
fosterfamilj. Studien hade fokus på samspelet mellan den unges känslor och relationer med 
sina fosterföräldrar samt andra sociala nätverk. Framgångsrika mönster för en bra relation 
och ett bra känslotillstånd hos den unga är att ha fokus på uppmärksamhet, struktur och 
värme genom att ha en gemensam atmosfär som skapar sammanhållning. Skämt, skratt och 
aktiviteter skapar en varm känsla inom familjen som kan föra ungdomarna närmre 
fosterfamiljen. En varm känsla inom familjen gör att ungdomar visar ökat ansvarstagande 
och självförtroende. I studien av Sallnäs, Wiklund och Lagerlöf (2012) ligger fokus på hur 
familjehems- och institutionsvård påverkar barnets levnadsnivå jämfört med ett barn som 
bor hos sina vårdnadshavare. Studien landar i att familjehemsvård ger barnet bättre resurser 
än vad som kan ges inom HVB-vården. George, Van Oudenhoven och Wazir (2003) skriver 
i sin studie att fosterfamiljer som tar fler funktioner till exempel vårdande och fostrande 
kräver mer stöd, utbildning och ekonomiska fördelar. Detta gör att antalet fosterfamiljer 
minskar i antal. 
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Skillnaden mellan en fosterfamilj och familjehemsvård är att familjehemsvården ska 
fungera som en mer stadigvarande vård och fostran medan ett barn blir placerad i en 
fosterfamilj om hemsituationen är ohållbar och det då krävs en placering till en fosterfamilj 
(Socialstyrelsen, 2018). Båda familjehemsplaceringarna får gå en utbildning i syfte att få 
kunskap kring de ramar som finns i uppdraget, de rättigheter som barnet har, förberedelser 
kring hur den egna familjen kan påverkas samt allmän kunskap kring området. De familjer 
vi lägger fokus på går inte in under någon av dessa kategorier då det är ett frivillighem där 
ingen kontroll från myndigheten sker. Fosterfamilj och familjehem är det som liknar ett 
frivillighem mest när vi sökte tidigare studier. I studien av Helling (2005) genomförs bland 
annat intervjuer med personer som arbetar ideellt med invandrare som har fått ett definitivt 
avslag på ansökan. I dessa intervjuer vill forskaren se till volontärers upplevelser kring 
invandrarnas missbruk. Det framkommer även i studien att volontärernas 
relationsuppbyggnad med invandrarna blir försenad då det finns oro under prövningstiden 
och de asylsökande har svårt att delta i organiserad verksamhet (Helling, 2005). Hellings 
studie har inslag av att undersöka volontärer och ideella organisationer/nätverk som hjälper, 
genom att öppna upp sitt hem för invandrare och flyktingar. Det är dock fokus på missbruk 
och invandrarna är inte unga vuxna. 
 
2.5 Fallit mellan stolarna 
Migrationsverkets åldersbedömningar medför att de ungdomar som blir uppskrivna i ålder 
hamnar i “gråzon” av att vara barn eller vuxen. Vi ser att det finns en kunskapslucka 
angående vad som händer med de barn som blir uppskrivna i ålder och flyttar hem till 
familjer som inte finns inom myndighetens kontroll, det vill säga flyttar till ett frivillighem 
inom Blomman. I och med att det inte är kommunens ansvar längre så finns det ingen 
uppföljning på mottagandet eller hur familjen hanterar situationen. Tidigare forskning är 
mest inriktad på ideellt arbete som sker i samhället och inte där volontärerna befinner sig i 
sin hemmiljö och i sin vardag samtidigt som de tar emot ungdomar för att hjälpa till.  
 
2.6 Civila domänen  
Wijkström och Lundström (2002) skriver hur det går att förstå den ideella sektorn som en 
del av en särskild domän i samhället. En ideell organisation tillhör inte den statliga domänen 
men inte heller näringslivet. Det går därför att se den ideella organisationen som en egen 
tydlig domän i samhället. Wijkström och Lundström (2002) skriver om en modell med fyra 
domäner i samhället: den statliga, näringslivet, familje- samlivs domänen samt den civila, 
där de ideella organisationerna finns. Med denna modell vill de analysera och förstå hur 
samhället fungerar utifrån olika domäner. Wijkström och Einarsson (2006) skriver att 
modellen visar olika regler, processer och förhållanden som kan finnas inom de olika 
domänerna. Detta för att kunna föra en mer djupgående analys kring vilka faktorer som 
påverkar varandra inom domänen samt hur de olika domänerna påverkar varandra, då ingen 
är fristående. I Wijkström och Einarssons (2006) förståelse av det civila samhället, där 
ideella organisationer finns, ingår både organisationer som arbetar för samhället till exempel 
Röda Korset och sådana som arbetar mot samhällsförändring till exempel djurrättsaktivister.  
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Ideella organisationer som arbetar för samhället används främst till att komplettera det 
professionella arbetet (Nordén, 2006). Det kan till och med vara så att det är kommunerna 
som tar kontakt med dessa ideella organisationerna för att få hjälp med det arbete som de 
bedriver. Detta gör dock att det blir en tunn gräns mellan vad som är ideellt och vad som är 
betalt arbete (Nordén, 2006). En annan konsekvens av att kommuner samarbetar med ideella 
organisationer är att myndigheter och politiker förväntar sig en lojalitet. Lojaliteten består 
av att de ideella organisationerna inte ska gå emot vad kommunen gör eller att 
organisationen inte ska engagerar sig politiskt (Nordén, 2006). Samtidigt blir denna lojalitet 
ett skydd för den ideella organisationens existens eftersom de officiellt blir 
samarbetspartners med staten och kommunen (Meeuwisse & Sunesson, 1998). Det finns 
organisationer som bedriver offentligt socialt arbete tillsammans med ideellt socialt arbetet. 
Ett exempel på en sådan organisation är Röda Korset. Röda Korset har bland annat sjukhus 
för flyktingar som bedrivs av läkare, psykologer och annan anställd personal, samtidigt som 
det finns drygt 40 000 frivilliga som oavlönat arbetar med flyktingar (Nordén, 2006). 
 
2.7 Profession 
Blom och Morén (2015) skriver att en profession handlar om att en person har en abstrakt 
teoretisk kunskap inom ett yrke som ligger till grund för deras yrkesutövning. Denna 
teoretiska kunskap, som en professionell har, är en utbildning på högskolenivå och denna 
utbildning ger ofta förtroende till allmänheten (Blom & Morén, 2015). En profession är 
oftast kopplad till en specifik yrkesgrupp så som läkare eller socionom. Dessa yrkesgrupper 
har genom sin utbildning en expertis, kvalitetskontroll och en yrkesetik som kommer fram 
i arbetet (Blom & Morén, 2015). Det ideella arbetet kräver ingen profession och det är den 
främsta skillnaden gentemot den offentliga sektorn. Trots att det ideella arbetet inte kräver 
en utbildning finns det exempel på ideella organisationer som har arbetsintervjuer för att de 
söker efter en kompetent person (Nordén, 2006). Detta visar på att de ideella 
organisationerna som finns i Sverige ställer krav på de personer som ska få arbeta med det 
ideella arbetet. En anledning till detta kan vara, som Wijkström och Einarsson (2006) 
skriver, att om ett arbete inte sköts professionellt så är motsatsen att det är amatörmässigt. 
För att den ideella verksamheten inte ska likställas med amatörmässigt, tas det in mer 
professionalisering.  
 
Nordén (2006) tar upp att det finns ideella organisationer som erbjuder sina volontärer 
samma stöd- och krishantering som de professionella inom den offentliga sektorn får. Det 
finns även en politisk organisation, kallad Forum, som ska se till den ideella sektorns 
intresse. De som har varit mest negativa till det ideella arbetets utveckling är fackförbunden 
(Nordén, 2006). De menar på att de ideella organisationernas samarbete med kommuner 
och staten har skett utan en politisk diskussion. Fackförbunden arbetar för den offentliga 
förvaltningen och vill främst bygga ut den sociala ekonomin. Att bygga ut den sociala 
ekonomin skapar fler jobb åt de med en utbildning istället för att ideellt arbete ska ersätta 
professionen. Till följd av detta kan det ideella arbetet avprofessionalisera vissa yrken 
eftersom volontärer kan göra samma jobb som en professionell (Nordén, 2006). 
 



 

9 
 

2.8 Ideellt kontra offentligt  
En skillnad mellan den ideella organisationen och den offentliga verksamheten är att 
frivillighetsorganisationen inte har kommit till av myndighetsbeslut samt att denna kan 
avslutas utan ett beslut från en myndighet (Socialtjänstkommitten, 1993). De personer som 
ingår i organisationen är också frivilligt anslutna och har ett självständigt medlemskap. Det 
är viktigt att veta skillnaden på det ideella arbetet samt det arbete som utförs av anställd 
personal inom den offentliga sektorn. Den främsta skillnaden mellan dessa är att det ideella 
arbetet i större utsträckning betonar känslomässigt engagemanget och hjärta, medan det 
professionella arbetet ska utgå ifrån kunskap, förnuft och profession (Nordén, 2006). De 
ideella organisationerna finns till och arbetar oftast utifrån en tro, ideologi eller en världsbild 
(Wijkström & Einarsson, 2006). Detta gör att organisationen har en speciell arbetsmetod 
eller särskilda resurser som inte finns inom den offentliga sektorn. Dessa särskilda resurser 
kan till exempel vara att det finns speciella värden som inte går in i professionellt socialt 
arbete så som genuinitet och medmänsklighet (Lundström, 1995). Dessa resurser kan inte 
ersättas av, eller komma från den offentliga sektorn då den innehåller byråkrati och 
professionalism.  
 
Lundström (1995) skriver även att de som bäst kan komma till hjälp för utsatta personer i 
svåra livssituationer är de som lever nära de utsatta eller själva har varit drabbade av samma 
problem. Personer som arbetar ideellt har ofta egna erfarenheter av de frågor som deras 
verksamhet arbetar med. Detta medför att de kan få en bättre förståelse och ett bättre 
bemötande. Gavelin, Kassman och Engel (2010) belyser att volontärer inte ser det som ett 
arbete att engagera sig ideellt utan de har en vilja att lägga ner mer tid på uppgifter och är 
kreativa för att lösa problem. Ett problem som kan finnas med ideella organisationer och 
ideellt arbete är dess oförmåga att kunna utvecklas samt dess begränsade roll i samhället 
(Lundström, 1995). Svårigheter som kan finnas för en ideell organisation är att uppnå 
tillräckligt med personal och ekonomiska resurser för att kunna genomföra förbättringar 
(Lundström, 1995).  
 
Det diskuteras ofta om ideellt arbete ger sämre kvalitet i sitt utövande. Nordén (2006) 
skriver att det inte handlar om sämre kvalitet utan olika kvaliteter där det ena inte utsluter 
det andra. Kvaliteterna som volontärerna tillför är något som de professionella aldrig kan 
bidra med då det handlar om att ge sin tid och sitt engagemang till att bara finnas där för de 
behövande (Nordén, 2006). Något som det ideella arbetet även tillför är 
samhällsekonomiska vinster eftersom det ideella arbetet sker oavlönat samtidigt som det är 
till nytta för det sociala arbetet (Nordén, 2006). Som vi nämner ovan så finns det skillnader 
mellan det offentliga samt det ideella. Att se till vilken av dessa som är bättre eller sämre 
än den andra är svårt att komma åt genom regelrätta studier, då det snarare är en 
värderingsfråga som det finns flera debatter kring (Wijkström & Einarsson, 2006).  
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3 Ansvarsfördelning för ensamkommande barn 
 
- En gryta av ansvar  
 
I detta kapitel kommer vi först att belysa olika myndigheters ansvar för ensamkommande 
barn när de kommer till Sverige, då det finns skiljaktig mening kring vem som har det största 
ansvaret. Vi går sedan in på åldersbedömningar eftersom vår studie har fokus på den grupp 
av ensamkommande som har blivit uppskrivna i ålder. 
 
3.1 Statens ansvar 
I barnkonventionen anges barnets rättigheter. Barnkonventionen tar bland annat upp att alla 
barn under 18 år har rätt till utveckling, fritid och ett hem om barnet inte kan bo hos 
föräldrarna. Staten ska utnyttja de yttersta av sina resurser för att tillgodose barnets 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (Unicef, 1989). Ansvaret för 
ensamkommande barn och unga delas mellan Sveriges kommuner, landsting och flera andra 
myndigheter såsom Migrationsverket och inspektionen för vård och omsorg 
(Migrationsverket, 2017c). Det övergripande ansvaret för mottagandet av ensamkommande 
barn har Migrationsverket (Socialstyrelsen, 2017). Migrationsverket ansvarar för 
prövningarna av ansökningar om uppehållstillstånd där utredning av ålder ingår. Enligt 
prop. 2016/17:121 “Åldersbedömning tidigare i asylprocessen” ska Migrationsverket, om 
det råder oklarheter om en person är under 18 år, så snart som möjligt göra en 
åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om den sökandes ålder. Detta för att om 
barnet fyller 18 år under asylprocessen betraktas denne nu som vuxen i asylprocessen och 
går under andra lagar än vad ett barn gör (Socialstyrelsen, 2017). Vid uppskrivning i ålder 
flyttas ansvaret till Migrationsverket, som då erbjuder den sökande boende på en 
vuxenförläggning.  
 
3.2 Kommunens ansvar 
Kommunen har ansvar för är det praktiska mottagandet av ensamkommande barn. Det 
praktiska mottagandet innebär att kommunen ger barnet ett boende och annat stöd till 
exempel inskrivning i skolan (Socialstyrelsen, 2017). Den kommun som barnet först 
kommer till är den så kallade ankomstkommunen. Den kommunen ansvarar för den direkta 
mottagningen i avvaktan på att Migrationsverket ger upplysning om en kommun som ska 
bli ansvarig för det långsiktiga mottagandet (Socialstyrelsen, 2017). Det är 
anvisningskommunen som har det långsiktiga ansvaret för barnets boende, stöd och skydd 
enligt Socialtjänstlagen. Därefter ska socialnämnden i berörd kommun omedelbart påbörja 
en utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1§ för att undersöka barnets behov av stöd och 
skydd. Socialnämnden ska arbeta för att barnet får god vård och fostran. Lagstiftningen har 
givit socialnämnden ansvar för att ge stöd och hjälp till boendet där det ensamkommande 
barnet hamnar. Ensamkommande barn har även rätt till samma villkor inom hälso-, sjuk- 
och tandvård som de bosatta barnen inom landstinget (Socialstyrelsen, 2017). Länsstyrelsen 
har därefter en samordnande roll för att skapa samverkan mellan statliga myndigheter, 
kommuner och andra berörda aktörer (Socialstyrelsen, 2017). Länsstyrelsen ska se till att 
det finns tillgång och kapacitet i kommunerna för att ta emot ensamkommande barn som 
söker asyl men också ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd. 
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3.3 Åldersbedömningar 
När ett ensamkommande barn ansöker om asyl måste denne göra sin identitet känd och 
trovärdig (Migrationsverket, 2017d). Åldern är en viktig del av en persons identitet därför 
måste ett ensamkommande barn kunna styrka sin ålder för att få en rättvis bedömning i sin 
asylprocess. Om ett ensamkommande barn inte kan göra sin ålder sannolik kan 
Migrationsverket föreslå att barnet ska genomgå en medicinsk åldersbedömning 
(Migrationsverket, 2017d). Det är Rättsmedicinalverket som ansvarar för den medicinska 
åldersbedömningen. I den medicinska åldersbedömningen genomgår personen två 
undersökningar. Den första är röntgenundersökning av visdomständer och den andra är 
magnetkameraundersökning av knäled (Migrationsverket, 2017d). Åldersbedömning är en 
frivillig undersökning som kräver samtycke från den sökande (Migrationsverket, 2017d). 
Att bedöma ålder av ensamkommande barn med hjälp av en medicinsk åldersbedömning är 
ifrågasatt. Sandman, Furberg och Malmqvist (2016) fick i uppdrag att göra en etisk analys 
kring de osäkerhetsmarginaler som finns vid medicinska åldersbedömningar. Osäkerheter 
som finns med åldersbedömningen är att en persons ålder endast bedöms, med liten 
marginal, till över eller under 18 år. Det går inte att ange exakt ålder. Det finns även en 
osäkerhet kring barns individuella mognad då några av de ensamkommande har arbetat 
sedan 5 års ålder och därför kan deras knä ha mognat mer i jämförelse med ett svenskt barn 
under 18 år (Atterfall, 2016). De medicinska undersökningarna borde därför jämföras med 
andra individer och beräkningar, menar Atterfall (2016). Håkansson (2017) skriver att 
åldersbedömningen är komplicerad och många faktorer måste vägas in, utöver 
visdomständer och knäleder. 
 
Det är viktigt att barn som söker asyl får en korrekt åldersbedömning eftersom kommunen 
ska se till barnets grundläggande rättigheter och tillgodose dessa (Sandman, Furberg & 
Malmqvist, 2016). När ensamkommande blir uppskrivna i ålder går de inte längre under 
barnkonventionen eller Lagen om mottagande av asylsökande (1994:137). Detta gör att den 
ensamkommande som blir uppskriven i ålder tvingas lämna sitt boende hos kommunen och 
förlorar sin God Man (Schéele & Strandberg, 2017). När den ensamkommande blir 
utskriven från kommunens boende, erbjuder Migrationsverket den asylsökande att flytta till 
ett vuxenboende där i Sverige som det finns plats. 
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4 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva och argumentera för de metoder som vi har valt för 
studien. Först kommer vi att beskriva kvalitativ metod. Vi går sedan in på vilka förutfattade 
meningar vi som forskare hade innan vi gjorde studien. Detta gjorde vi för att vi som 
forskare vill ha fokus på intervjupersonernas upplevelser utan att våra egna förutfattade 
meningar ska påverka resultatet. Vi går sedan in på målgrupp och urval där vi berättar hur 
urvalet gick till. Vi berättar hur vi använde oss av semistrukturerade intervjuerna och hur vi 
efteråt analyserade materialet med kvalitativ innehållsanalys. Vi har även tagit 
forskningsetiska överväganden för att vara säkra på att studien inte tillför intervjupersonerna 
någon skada. I en studie är forskare skyldiga att informera om deltagarnas anonymitet, 
frivillighet, integritet och konfidentialitet. Därför har vi valt att beskriva hur vi gjorde detta 
under “Information”. Det sista vi tar upp är hur vi gjorde vår litteratursökning, det vill säga 
vilka sökningstjänster vi använde och vilka ord vi valde när vi sökte. 
 
4.1 Kvalitativ forskning  
Med vår studie vill vi undersöka betydelsen av ideellt engagemang i mottagande av 
ensamkommande som har blivit uppskrivna till över 18 år. Vi valde att använda kvalitativ 
ansats eftersom vi ville gå in på djupet med fenomenet i studien. Bryman (2011) belyser att 
en kvalitativ studie ofta har en induktiv ansats där forskaren vill se ett fenomen ur 
intervjupersonernas ögon. Hermeneutiken använder sig främst av tolkning som sin 
vetenskapsmetod (Molander, 2003). Tolkningen kan vara av till exempel texter, språk eller 
handlingar. Vi hade fokus på intervjupersonernas egna ord och berättelser för att få 
förståelse av informanternas situation och upplevelser. Enligt hermeneutiken kan en 
forskare inte vara helt neutral i sina tolkningar eftersom denne alltid har förförståelse eller 
förutfattade meningar (Molander, 2003). Förförståelsen blir en grund till hur forskarna 
tolkar intervjupersonen. Vi som utför studien kommer att prata sinsemellan kring vilka 
förutfattade meningar vi tror oss ha. Detta för att kunna se bort från dessa eller använda dem 
till vår fördel genom att falsifiera eller bekräfta dessa gentemot de upplevelser vi får från 
intervjupersonerna. På så sätt är inte alla förutfattade meningar fel utan dessa kan användas 
till något positivt enligt hermeneutiken (Molander, 2003). 
 
4.2 Förförståelse 
Den förförståelse som vi hade inom området ensamkommande barn och unga sedan innan 
är att en av oss har gjort sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på ett stödboende för 
ensamkommande och unga. Denna VFU skedde 2017 på höstterminen och det var i 
samband med denna som tankar kring ämnet väcktes. Med detta i ryggsäcken går vi in med 
en förförståelse om hur en kommun kan hanterar mottagandet av ensamkommande barn. 
Detta gjorde att en av oss hade en inblick i verksamheter som rör ensamkommande barn när 
vi började med studien. Den av oss som inte hade lika många förutfattade meningar kring 
ensamkommande barn kunde granska påståenden mer kritiskt och vara ifrågasättande.  
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Vi strävade efter att ge familjerna, så mycket som möjligt, egen frihet att berätta om den 
upplevelsen utan att vår förförståelse skulle påverka. Det är dock omöjligt enligt 
hermeneutiken att vara helt neutral (Bryman, 2011). Därför kommer vi synliggöra våra 
förutfattade meningar för oss själva. Med det kan vi använda dem till att bekräfta eller 
falsifiera de upplevelser vi gått in i studien med (Molander, 2003).  
 
4.3 Målgrupp 
Vår målgrupp är de frivillighem, inom Blomman, som under 2017 tog emot eller hade ett 
ensamkommande barn hos sig som hade blivit uppskriven i ålder. Vi har valt att exkludera 
de familjer som tagit emot en ungdom som har fyllt 18 år, alltså inte blivit uppskrivna i 
ålder. De ungdomar som har fyllt 18 år har blivit förberedda på boendet för vad som händer 
efter deras 18 årsdag samt att de enligt rutin ska ha haft ett 18 års samtal där den unge får 
information om var denne ska vända sig för att få hjälp (Migrationsverket, 2017e). De 
ungdomar som blir uppskrivna till över 18 år förlorar sin God Man och boendeplats samma 
dag som uppskrivningen sker. Detta kan leda till förvirring eftersom den unge är invand att 
alltid ha dessa personer att vända sig till (Schéele & Strandberg, 2017). Att skriva upp 
ensamkommande barn i ålder skedde som mest under 2017 eftersom medicinsk 
åldersbedömning inte har ansetts vara bevis nog i tidigare årsrapporter från 
Migrationsverket (Migrationsverket, 2017a). Vi fångade upp ett område i en tid då det är 
som mest aktuellt och nytt. 
 
4.4 Urval 
Vi har valt att använda självselektion för att nå ut till vår målgrupp. Självselektion är ett 
urval inom strategiskt urval som innebär att forskaren hör av sig till personer som passar in 
i målgruppen för att erbjuda dem att delta (Grønmo, 2006). Inom självselektion är det upp 
till forskaren att strategiskt välja på vilket sätt som informationsbrevet ska spridas. Till en 
början hade vi en tanke om att vi skulle kontakta frivillighem som var inom målgruppen 
men på grund av säkerhetsskäl ville Blomman inte ge ut kontaktinformation. Vi bad därför 
samordnaren inom Blomman att skicka vårt informationsbrev (se bilaga 1) till alla 
frivillighem inom nätverket. Spridningen ska nå ut till målgruppen och det är viktigt att 
forskaren har i åtanke vilka som kan tänkas delta utifrån hur spridningen sker (Grønmo, 
2006). Vi visste att spridningen skulle nå ut till frivillighem inom Blomman, men vi visste 
även att många familjer inom Blomman inte tillhörde vår målgrupp. För att vara säkra på 
att de personer som hörde av sig var inom målgruppen var vi noga med information kring 
att den unge ska ha blivit uppskriven i ålder. Vi hade inga bortfall, då alla intervjupersoner 
tillhörde målgruppen och alla fullföljde studien. 
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Vid självselektion är det personerna som är intresserade att vara med i studien som hör av 
sig till forskaren (Grønmo, 2006). Utav 65 frivillighem fick vi svar från 14 stycken som 
ville delta. Vi började med att se till de som lämpade sig till vår målgrupp, vilket var nio 
frivillighem. Vi skrev tillbaka till alla nio individer med ett förslag på tid, dag och plats för 
intervjun. Det var fyra män och tre kvinnor som sedan skrev tillbaka och bekräftade en träff. 
Vi fick en bred variation gällande ålder, erfarenhet och ekonomiska förhållanden. 
Självselektion som urvalsmetod medförde att vi som forskare fick liten kontroll över vilka 
som ville samt inte ville delta (Grønmo, 2006). Denna typ av urval kan medföra att endast 
de mest engagerade och intresserade hörde av sig för att delta (Grønmo, 2006). Det fanns 
en risk att personer med mindre bra erfarenheter inte ville medverka. Vi såg inte det som 
något negativt om de mest engagerade skulle hört av sig. Eftersom dessa personer har 
mycket att dela med sig av, som kan ge oss underlag för studien.  
 
4.5 Semistrukturerade intervjuer  
Det empiriska materialet i studien består av semistrukturerade intervjuer med personer som 
är frivillighem inom Blomman. Frejes och Thornberg (2015) belyser att intervjuer är en 
metod som används för att få en bättre förståelse för intervjupersonernas upplevelser, vilket 
vi ansåg passade in med vårt syfte. Denna intervjumetod ger intervjupersonerna möjlighet 
att berätta fritt om sina erfarenheter och upplevelser. Vi höll sex intervjuer med sju personer. 
En av intervjuerna var hemma hos ett par som hade tagit emot en ungdom. Resterande 
intervjuer skedde var för sig i ett grupprum på universitetet. Vi frågade alla intervjupersoner 
var de kände sig bekväma med att intervjun skedde eftersom vi ville få till en avslappnad 
miljö. Bryman (2011) förklarar hur intervjuguiden används som minneslista över teman 
som forskaren vill beröra under intervjun, men denna behöver inte följas strikt. Vår 
intervjuguide (se bilaga 2) bestod av tre teman som vi utgick ifrån. Dessa tre teman var 
ideellt engagemang, mottagandet och hjälpbehovet. Det som var viktigt att tänka på vid 
utformandet av vår intervjuguide var att vi ställde frågor som gjorde det möjligt för 
intervjupersonerna att ge oss information om deras upplevelser och liv (Bryman, 2011). 
 
Vi ställde öppna frågor för att detta lämnade utrymme för intervjupersonen att berätta fritt. 
Valet av öppna frågor gjordes för att vi som forskare inte skulle påverka respondenternas 
svar genom att framträda på ett vis som hade provocerat intervjupersonerna att uttala sig på 
ett specifikt sätt (Grønmo, 2006). Semistrukturerade intervjuer gav oss forskare möjligheten 
att ställa följdfrågor för att få en bredare förståelse av intervjupersonernas berättelser. Vi 
använde ljudinspelning under intervjuerna för att kunna återlyssna och transkribera. Innan 
intervjun fick vi samtycke från alla intervjupersoner att använda ljudinspelning. Vi skickade 
de klara transkriberingarna till intervjupersonerna för att ge dem möjlighet att läsa igenom 
intervjun och säkerhetsställa att vi har fått rätt information. Då vi skickade transkriberingen 
får vi trovärdighet (Bryman, 2011). Trovärdighet i en kvalitativ studie medför även en hög 
validitet. Vi lyssnade på ljudinspelningarna flertal gånger för att försäkra oss om att vi 
gjorde en rättvis tolkning. Tholandet och Cekaite (2015) belyser att olika slutsatser kan 
uppstå beroende på vem som läser, även om det är samma mening som ska tolkas. Därför 
har vi båda tolkat alla intervjupersoners transkriberingar. 
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4.6 Kvalitativ innehållsanalys  
Kvalitativ innehållsanalys används för att analysera den data som forskarna har tagit fram. 
Vi valde denna analysmetod för att den hade tydliga steg kring hur analysen skulle 
genomföras för att sammanställa resultatet. I kvalitativa innehållsanalys vill forskarna 
främst skapa kategorier av innehållet för att kunna svara på de problemformuleringar som 
finns (Grønmo, 2006). Det första steget var att transkribera våra intervjuer. För att få en god 
analys är det viktigt att vi har samma noggrannhet i alla transkriberingar. Om vi inte har 
samma noggrannhet genom transkriberingen kan vi inte genomföra en konsekvent analys 
genom hela materialet (Tholandet & Cekaite, 2015). I transkriberingen antecknade vi 
ordagrant vad som sades. Vi antecknade utöver detta även tystnader, pauser och 
känslouttryck (Grønmo, 2006). Vi lyssnade båda på alla ljudinspelningar för en noggrann 
transkribering. Steget efter detta var att se till meningar som innehöll ett speciellt budskap. 
Det är upp till forskarna att tolka dessa meningar och sedan skapa en kod. Ett exempel är 
meningen “Så det är det negativa, man blir lite låst.”. Ur denna mening skapade vi koden 
“anpassning”. Forskaren har en viktig roll i innehållsanalysen eftersom det är nu förutfattade 
meningar kan spela roll för resultatet (Grønmo, 2006). För att motverka att forskarens 
förutfattade meningar påverkar resultatet är det viktigt att inte endast en person läser texten 
och tolkar, utan att det är flera forskare (Grønmo, 2006). Detta såg vi som en fördel eftersom 
vi är två författare som kunde läsa och tolka transkriberingarna. Vi valde att inte bara se till 
gemensamma kategorier. Vi lade även fokus på det som avvek i materialet för att få ett 
trovärdigt resultat. Därav kan vi ta resultatet till motsvarande situationer som visar på 
validitet (Bryman, 2011). 
 
4.7 Forskningsetiska överväganden 
I kvalitativ forskning, när det är människors upplevelser som vi vill undersöka, är det av 
stor vikt att göra etiska överväganden. Vi gör detta för att vara säkra på att det tillför större 
nytta än risk för de personerna som deltar. I Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460), 9 § framgår att det vetenskapliga värdet ska vara större än de 
risker som forskningspersonerna kan utsättas för i deltagandet. De risker som vi ser med 
undersökningen är att det kan skapa obehag för den ensamkommande unge om dennes 
frivillighem uppger några personliga svårigheter i mottagandet. Intervjuerna bygger på 
personliga berättelser. Det blir därför av stor vikt att se till intervjupersonernas integritet. 
Då vi har ett avgränsat område blir det lätt för andra att lista ut intervjupersonernas identitet. 
Därför har vi valt att inte namnge det ideella nätverket som studien har sitt fokus på eller 
namnet på kommunen den finns inom. I studien benämner vi istället nätverket som 
“Blomman”. Vi kommer inte heller att ange intervjupersonernas namn, ålder eller liknande 
för att skydda dem. Vi ser att nyttan är större än risken eftersom vi har tagit till åtgärder för 
att skydda intervjupersonernas identitet. Nyttan med studien är att se till betydelsen av det 
ideella engagemang som finns för ensamkommande som blivit uppskrivna i ålder. 
Ensamkommande som blir uppskrivna till över 18 år är en grupp som befinner sig i en utsatt 
livssituation. När frivillighem inom Blomman tar emot en ungdom hamnar detta i skuggan 
av myndigheternas kontroll eftersom det är ideellt engagemang. Vi vill därför belysa detta 
område. En annan nytta med studien är att andra personer som vill öppna upp sitt hem för 
ensamkommande kan få en bättre förståelse för vad detta kan innebära. 
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4.8 Information  
Vårt informationsbrev (se bilaga 1) gavs till alla intervjupersoner. Informationsbrevet låg 
till grund för att intervjupersonerna skulle förstå och kunna ge samtycke till att delta i 
studien. Enligt Nygren (2012) har forskningspersonerna gett samtycke när de accepterat att 
delta i studien. I en studie har forskarna en skyldighet att ge information om: deltagarnas 
anonymitet, frivillighet, integritet och konfidentialitet (Bryman, 2011). I informationsbrevet 
ger vi även information om syftet med vår studie samt att deras deltagande är frivilligt då 
de när som helst har rätt att hoppa av. Det finns krav att datamaterialet ska förvaras på ett 
sätt så att utomstående inte får tag på det (Bryman, 2011). I och med att vi gör vår 
kandidatuppsats kommer det att finnas en handledare som får ta del av materialet för att 
vägleda oss i forskningsprocessen. Vår uppsats kommer bedömas av andra lärare men även 
andra medstudenter. Vi var tydliga med denna information innan intervjuerna tog plats.  
 
4.9 Litteratursökning  
För att hitta data har vi använt oss av Umeå universitetsbiblioteks sökmotor samt av Google 
Scholar. Sökord som vi har använt oss av har varit: Ensamkommande barn, ideellt, ideella 
organisationer, volontär, socialt arbete, upplevelser, behov, värdfamilj, utmaningar, 
volunteer, social, unaccompanied children, refugees children, foster care, volunteer work, 
challenges, Sweden och Sverige. 
 
Vi skaffade oss en översikt genom att läsa abstrakt och valde därefter ut de som vi ansåg 
vara relevanta. Vi lånade böcker från universitetsbiblioteket, sökte material i lagar, 
årsredovisningar och rapporter från Migrationsverket och Socialstyrelsen. Vi tittade på de 
referenser som fanns i de artiklar och böcker som vi hittat, för att se över dessa och leta efter 
relevant material. Till slut märkte vi att artiklar och böcker refererade till samma källor som 
vi redan använt oss av. Flera författares namn återkom och författarna hade många studier 
angående området ideellt arbete. Vi ansåg därför att dessa var tillförlitliga källor att använda 
i vår studie.  
 
  



 

17 
 

5 Analys  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska materialet som vi har fått ur våra sex 
intervjuer. Materialet kommer sedan att analyseras tillsammans med tidigare forskning och 
teori, som finns under kapitel två. Resultatet och analysen ligger till grund för att besvara 
våra frågeställningar angående vilka drivkrafter som finns till ett engagemang som 
frivillighem? Hur upplever individer som upplåter sitt hem att de kan motsvara hjälpbehovet 
som finns för en ensamkommande ungdom? Samt vad finns det för utmaningar med att 
engagera sig som frivillighem inom Blomman? Vi kommer nedan presentera materialet i 
fem olika teman: drivkrafter, behov av trygghet, att få stöd vid behov, att inte veta sitt ansvar 
och legitimitet till något som inte är kontrollerat. 
 
5.1 Drivkrafter  
När vi frågade våra intervjupersoner om de tidigare hade engagerat sig ideellt svarade alla 
“-ja.” De faktorer som var övervägande till varför intervjupersonerna ville engagerar sig 
ideellt var: Meningsfullhet, medmänsklighet och den glädje som de får ut av det. En 
intervjuperson beskrev sitt ideella engagemang som en “livssyn på livet att man bör eller att 
man ska hjälpa andra människor och finner det nog ganska naturligt men finner också en 
glädje i det att det är roligt att försöka göra det här på olika sätt.” Flertal av 
intervjupersonerna hade som avsikt att vara en akutplacering tills dess att Blomman kunde 
hitta ett mer långvarigt boende för den unge. Trots detta har akutplaceringarna lett till att 
den unge stannat längre eller att denne fortfarande bor kvar. En drivkraft till varför 
familjerna beslutade sig för att låta den unge stanna under en längre period var främst att de 
upplevde närhet till en annan människa.  
 
Lindgren och Hjelm (1995) belyser drivkrafter för ideellt arbete. De kom fram till att ideellt 
engagemang främst är kopplat till naturliga drifter, behov och känslor. Lindgren och Hjelm 
(1995) skapade tre grundläggande drivkrafter som de kallar resultatorientering, 
socialorientering och maktorientering (Lindgren & Hjelm, 1995). Drivkrafterna som 
intervjupersonerna angav tyder på en socialorientering där de vill rikta in sig på omsorg, 
uppskattning, närhet och gemenskap. Koder som uppstod var bland annat närhet till en 
annan människa, att hjälpa med hjärtat och inte med system, medmänsklighet och att känna 
meningsfullhet. Det uppstod även koder som krav och tydliga gränser där den unge var mer 
en inneboende än en del av familjen. Dessa avvek och tyder mer på en maktorientering. 
Maktorientering innebär att stor vikt läggs vid kontroll, stabilitet, inflytande och ordning 
(Lindgren & Hjelm, 1995). Svedbergs (2001) studie belyste att de flesta som engagerar sig 
ideellt gör detta för att de vill lösa de samhällsproblem som finns. Detta stämmer till viss 
del med det resultat som vi fått. “Det är inget som politikerna kan fixa utan vi alla måste dra 
vårt strå till stacken till det här problemet”. Gavelin, Kassman och Engel (2010) är inne på 
samma spår. De ser att den främsta drivkraften som får volontärer att engagera sig är när de 
ser den nytta som arbetet ger till samhället. Intervjupersoner kom in på politik och i tidigare 
forskning anges bland annat politiskt engagemang som en drivkraft till att engagera sig 
ideellt (Liliequist, 2016). Detta tolkar vi som att intervjupersonerna är samhällsengagerade 
och de vill tillföra något till samhället som politikerna inte har lyckats med. “Jag har känt 
mig eh mer del av samhället eller mer del av mänskligheten.” 
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5.2 Behov av trygghet  
Ett stort behov hos ungdomarna är trygghet. “Behov av trygghet att det finns ett ställe 
att…ett hem helt enkelt.” För att känna trygghet behövs tillit till andra människor. Brendler-
Lindqvist och Larsson (2004) belyser att en ensamkommande som anländer till Sverige kan 
känna sig förvirrad, övergiven, ensam och kan ha hemlängtan. Den unge som har kvar 
känslor som dessa är i behov av trygghet och vägledning för att veta var och vem denne ska 
vända sig till i olika situationer. Ascher (2009) belyser att det medför svårigheter för 
ensamkommande ungdomar att bygga tillitsfulla relationer eftersom de har träffat många 
olika aktörer och personer sedan de kom till Sverige. Intervjupersonerna uppgav att 
ungdomarna har behov av vägledning i det svenska samhället till exempel när det gäller 
kontakt med sjukvård och eventuellt psykiatrin. De behöver även tillitfulla relationer och 
kärleksfulla vuxna som på något plan kan utgöra en ersättningsfamilj, anser Ascher (2009).  
 

Om vi kan förmedla, under den tid hen är hos oss, att det finns något som man kan 
kalla för kärlek och att det finns något som man kan kalla för tillit för andra 
människor, så hoppas jag att vi kan förmedla det.  

 
Ungdomarna hade ett behov av att få stanna inom kommunen och ha kvar sin skola, sitt 
nätverk och andra lokala föreningar. Ascher (2009) betonar vikten av att ensamkommande 
behöver tillgång till skola. Även Munier, Malmros och Stretmo (2013) belyser skolan som 
betydelsefull och hälsofrämjande. Intervjupersonerna tryckte på att skolan är en viktig 
faktor för att ungdomarna ska ha rutiner och integreras i det svenska samhället. Ungdomarna 
behöver integreras i det svenska samhället och intervjupersonernas nätverk kan bistå med 
detta i viss mån. Svenska kontakter kan leda till vänskap eller mer formellt hjälpa den unge 
att skaffa ett extrajobb. 
 
Intervjupersonerna upplever att ungdomarna visar psykisk ohälsa. Intervjupersonerna fick 
lite information om den unge innan mottagandet. De visste därför lite om dennes hälsa och 
vad denne var i behov av för hjälp eller stöttning. Brendler-Lindqvist och Larsson (2004) 
skriver att de ensamkommandes trauman ofta visar sig med psykiska symptom som till 
exempel sömnsvårighet, koncentrationssvårighet, aggression samt depression. Därför 
uppkom koden psykisk ohälsa från ord i texten som dålig aptit, självskadebeteende, 
sömnbesvär, depression, trauman och psykos. Vårt resultat kring detta, kan belysas av 
Hodes et al (2017) som skriver att flyktingar ofta har psykiska störningar. Det är dock oklart 
om dessa symptom beror på den unges trauman eller om det hänger ihop med att de får 
vänta lång tid innan ett besked på deras ansökan (Brendler-Lindqvist & Larsson, 2004).  
 
  



 

19 
 

Alla intervjupersoner upplevde att de kunde motsvara det mest grundläggande behovet som 
var en plats att sova och att få stanna inom kommunen. Ett fåtal upplevde att de kan bygga 
upp trygghet tillsammans med den unge, men de flesta upplevde detta som en utmaning. 
Ungdomarna är i behov av tillitsfulla relationer men att skapa en tillitsfull relation kan ta 
tid. Intervjupersonerna beskrev relationen till den unge på ett sätt som visade på att de har 
lyckats skapa tillit sinsemellan eller att de var på god väg. Många av ungdomarna behöver 
stöd i sin psykiska ohälsa. Intervjupersonerna uttryckte osäkerhet angående att ge rätt stöd 
då de inte har tidigare erfarenheter eller utbildning kring till exempel psykisk ohälsa. “Första 
avslaget vad gör man då? Jag har ingen som helst erfarenhet av sådant tidigare.” 
Intervjupersonerna angav att de finns där för att lyssna och stötta ungdomarna till att söka 
hjälp hos psykolog eller psykiatrin.  
 
5.3 Att få stöd vid behov 
Intervjupersonerna beskrev att mottagandet av ensamkommande påverkat dem emotionellt. 
Mottagandet innebär att de får en inblick i det ungdomarna har varit med om. “Jag berörs 
väldigt känslomässigt starkt utav att ha kriget hemma på något sätt genom den unge.” 
Insikten innebär att uppskatta hur bra vi har det och vilken tur vi har som är födda i Sverige. 
Det är viktigt att frivillighem får det stöd som de behöver eftersom de berörs känslomässigt 
av mottagandet. George, Van Oudenhoven och Wazir (2003) belyser att fosterfamiljer i allt 
större mån behöver mer stöd och utbildning. Blomman är ett ideellt nätverk därför finns det 
inga lagar eller regler som ser till att ett frivillighem ska få stöd. Intervjupersoner berättade 
att de har kontaktat Blomman när de kände att de behövde stöttning kring frågor som rör 
den unge. Nordén (2006) belyser att ideella organisationer har utvecklats så att det finns 
volontärer som blir erbjudna samma stöd- och krishantering som professionella inom den 
offentliga sektorn. De intervjupersoner som har hört av sig till Blomman för att be om hjälp 
upplevde att de fick det stöd som de behövde, men att de själva måste kontakta Blomman 
vid behov.  
 

I början när Blomman var tydliga med att säga “Vi finns där och att vi kommer 
bara pröva det här för att se om det fungerar att någon bor här hos dig”. Att det 
från början fanns det stödet, det kändes bra. 

 
Intervjupersoner uppgav att de i efterhand kom på att de hade behövt stöttning eller hjälp i 
en viss situation, men att det då var för sent. Det finns även intervjupersoner som mer 
allmänt har svårt att be om hjälp när det gäller deras egna känslor, trots att de skulle vara i 
behov av det. Blomman har nyligen startat träffar med jämna mellanrum. Dessa träffar har 
i syfte att fungera som utbildande och stöttande till frivillighem. De intervjupersoner som 
har varit på dessa träffar upplevde att de bidrog med bra och betydelsefullt stöd. Det som 
kan upplevas som ett problem är att träffarna sker på bestämda datum och en speciell tid, 
vilket kan göra det svårt för frivillighem att alltid kunna delta. Intervjupersonerna finner 
även stöd i andra familjer som är i en liknande situation. 
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5.4 Att inte veta sitt ansvar 
När vi kodade såg vi oklarhet kring vilket ansvar intervjupersonerna upplevde att de hade 
över ungdomarna. Vissa tyckte att de hade ett ansvar i jämförelse med en familjemedlem. 
Andra tyckte inte att de hade något formellt ansvar utan att den unge var mer som en 
inneboende. Intervjupersonerna var osäkra kring vad de egentligen har för ansvar och vilket 
ansvar de vill ha. “Ehh men jag skulle säga att det som är mest utmanande, det är ju ansvaret 
faktiskt”. Alla känner dock ett känslomässigt ansvar. De mest grundläggande ansvaren 
frivillighem ser sig ha är att erbjuda boende, mat och se till att den unge går i skolan. 
Intervjupersoner såg ansvar i att hjälpa den unge att planera inför sommaren så att denne 
skulle ha sysselsättning. Detta resultat kan belysas genom Ascher (2009) som påtalat att det 
är viktigt för de ensamkommande att känna en tillhörighet i vardagen. Andra utmaningar 
som finns med att vara frivillighem är kommunikationen. “Men det är ju såklart att jag skulle 
vilja känna hen bättre och kanske kommunicera bättre. För det är svårt att veta vad hen 
faktiskt vill”. Intervjupersoner uttryckte även utmaningar med att anpassa sin vardag och 
sitt liv efter den unges behov då vi fick ut koden “anpassning” från citat som liknade dessa: 
“Så där har vi ett olöst problem för vi åker iväg ibland och hur löser vi då det?” och “oj jag 
måste kanske vara hemma några kvällar i veckan?” 
 
Det fanns skilda meningar hos intervjupersonerna angående vilken roll man skulle ta i 
ungdomarnas liv. Det var många som jämförde sin roll liknande en familjemedlem. Andra 
beskrev rollen mer som en inneboende. “Men det är också så att jag gjorde väldigt tydligt 
för hen att du bor hos oss och inte med oss.” Alla intervjupersoner berättade hur de, på olika 
sätt, har engagerat sig i ungdomarnas liv. De angav även att de gärna ville hjälpa den unge 
med skolarbete och involvera denne i sin egen vardag. Hedin, Höjer och Brunnberg (2012) 
anger skämt, skratt och aktiviteter som faktorer för en lyckad relation mellan en fosterfamilj 
och den unge. En nära relation mellan den unge och familjen gör att denne visar ökat 
ansvarstagande och självförtroende (Hedin, Höjer & Brunnberg, 2012). Relationen tog 
längre tid att bygga upp än vad intervjupersoner hade förväntat sig. En förklaring till detta 
belyser Helling (2005) när han skriver att en ideell familjs påbörjade integration med den 
asylsökande blir försenad eftersom det finns oro under prövningstiden. Efter att frivillighem 
har skapat en relation till den unge angav flertal att de blir påverkad emotionellt eftersom 
de känner en konstant oro över möjligheten att den unge kan bli utvisad. “Men i det här att 
vara med någon som inte har fått asyl så finns ju den risken. Och i det ligger det ju att vi 
byggt upp en relation som kan sluta med katastrof.” Intervjupersonerna upplevdes berörda 
när de berättade om den situation som skulle uppstå om den unge skulle bli utvisad.  
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5.5 Legitimitet till något som inte är kontrollerat 
Från intervjuerna framkom ett antal oväntade koder som utmärktes från resterande. Dessa 
koder handlade om att en intervjuperson såg Blomman som en politisk strategi där de vill 
visa politikerna att de ensamkommande unga är en viktig fråga. Det fanns även 
motsägelsefulla resultat. Intervjupersoner hade inte något emot att vara inom kommunens 
kontroll, medan andra var emot system och kontroll. En intervjuperson uttryckte en oro 
kring att ungdomarna kan fara illa då det inte finns uppföljning. “Att bara, hur vet Blomman 
att jag är en bra människa?” Denne uttryckte även att det skulle kännas bättre att vara en del 
av ett större system med kontroll för att få bekräftat att denne gör rätt i kontakt med den 
unge.  
 
Som Wijkström och Einarsson (2006) belyser är den främst skillnaden mellan professionellt 
och ideellt arbete att volontärer arbetar med hjärtat och engagemang som utgångspunkt. De 
professionellas arbete bygger på kunskap, förnuft och profession. De som utför ideellt arbete 
ser oftast inte detta som ett arbete eftersom de själv har valt att lägga ner sin tid på att komma 
med kreativa lösningar (Gavelin, Kassman & Engel, 2010). En intervjuperson var inne på 
samma spår. “Det är en bra grej som de gör, att de löser problem med ett hjärta istället för 
med system”. Lundström (1995) skriver att det är genuinitet och medmänskliga resurser, 
som de ideella kan ge, som tillför ett extra värde i en individs liv. Lundström (1995) menar 
även att de personer som arbetar ideellt ofta har egna erfarenheter av de frågor som deras 
verksamhet arbetar med och därför kan de ge ett bättre bemötande och en bättre förståelse. 
Nordén (2006) stärker denna teori då han skriver att den kvalitet som volontärer kan bidra 
med är att ge sin tid, sitt engagemang och att finnas där för den som behöver det. “Att typ 
tjäna pengar på det. Då tappar man liksom grejen. Då är risken att tappa mycket av det 
mänskliga liksom.” 
 
Skillnaden mellan att arbeta ideellt gentemot den offentliga sektorn är att den oftast kräver 
att de anställda ska ha en utbildning eller en profession (Blom & Morén, 2015). Blom och 
Morén (2015) fortsätter och säger att en högskoleutbildning ger förtroende till allmänheten. 
Eftersom motsatsen till professionellt kan uppfattas som amatörmässigt tar fler ideella 
verksamheter in mer professionalisering (Einarsson, 2006). Fåtal intervjupersoner sade i sin 
intervju att Blomman var professionell i jämförelse med andra ideella nätverk I jämförelse 
med kommunen kunde det kännas en aning oprofessionellt eftersom ingen hade utbildning 
i området. En intervjuperson pratade om familjehem inom kommunen och beskrev det som 
följande: 

 
Det vore skönt att vara inom kommunen för då vet jag att okej nu är jag del av ett 
system där det finns någon sorts kontroll. För det minns jag att när de hade första 
frivillighem mötet att jag vart lite så -AHHH vad håller vi på med? 
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Nordén (2006) menar att ideella organisationer främst fungerar som ett komplement till det 
professionella arbetet. Genom att Blomman startade ett nätverk för att bland annat hjälpa de 
barn som blev uppskrivna i ålder, tar de ansvaret för dessa ungdomar då det inte finns någon 
annan som tillkännager sig detta. Både kommunen och Migrationsverket avsäger sig 
ansvaret vid ett barns uppskrivning. Till följd av att kommunen säger upp sitt ansvar och 
låter ideella familjer ta hand om ungdomarna kan en konsekvens bli att det sociala arbetet 
kan utföras av volontärer och detta kan i sin tur leda till avprofessionalisering (Nordén, 
2006). För ett tag sedan beslutade kommunen att ge Blomman ett bidrag som skulle ge 
nätverket fler möjligheter. Meeuwisse och Sunesson (1998) ser dock att detta kan medföra 
konsekvenser för både kommunen och det ideella nätverket, som i detta fall är Blomman. 
En konsekvens kan vara att myndigheter och politiker förväntar sig lojalitet. Lojaliteten som 
politikerna förväntade sig från Blomman var att de anställda inte fick engagera sig politiskt. 
Denna lojalitet blir samtidigt ett skydd för Blommans existens (Meeuwisse & Sunesson, 
1998).  
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6 Diskussion  
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att se till den analys vi har fört i kapitel fem och koppla 
detta till de frågeställningarna som vi formulerade i samband med syftet. 
 
Resultatet visar att de främsta drivkrafterna som finns till ett engagemang som frivillighem 
är den glädje som de finner i den meningsfullhet som engagemanget ger. Detta resultat var 
inte helt oväntat då det efterliknar vad vi tagit del av från tidigare forskning i kapitel två. 
Vårt resultat visar en samstämmighet, eftersom alla intervjupersoner beskrev liknande 
drivkrafter. Intervjupersonerna berättade att de inte hade erfarenhet av ensamkommande 
sedan tidigare men medmänskligheten tog vid och intervjupersonernas intresse för att hjälpa 
andra var starkare än deras egen bekvämlighet. 
 
Resultatet visar att individer som upplåter sitt hem kan ge en trygghet i form av det mest 
primära behovet såsom en plats att sova. Känslan av att känna trygghet är troligen inte något 
som uppstår över en natt. Som andra intervjupersoner nämnde innebär trygghet att den unge 
ska känna tillit till andra människor. Ungdomarnas tidigare erfarenheter och eventuellt de 
trauman som de har med sig kan göra att denna process tar längre tid (Helling, 2005). Vi 
tolkar utsagorna som att det är möjligt att skapa tillit till den unge men att det tar längre tid 
än vad de hade förväntat sig. När det handlar om att ge stöd för den psykiska ohälsan finns 
det sämre möjligheter att uppfylla detta eftersom intervjupersonerna inte har den erfarenhet 
eller kunskap som krävs. De har därför sökt sig till professionella som måste kliva in för att 
ge den rätta hjälpen. Detta visar på att även om hjärtat och medmänskligheten kan bidra till 
mycket så finns det områden som kräver professionella insatser.  
 
När ideellt arbete tar över arbetsuppgifter från kommunen eller staten ser vi att det kan 
finnas problematik kring den avprofessionalisering som sker när volontärer kan göra samma 
arbete som en person med hög utbildning. Att ha en profession innebär att denne har en 
teoretisk kunskap på högskolenivå (Blom & Morén, 2015). Flertal av intervjupersonerna 
angav att de inte hade kunskap nog kring ensamkommande och att detta gjorde att de i 
många situationer kände sig osäkra. En person med utbildning hade kunnat se mer teoretiskt 
kopplade lösningar eller teorier kring en ungdoms beteende till exempel när 
intervjupersonerna förväntade sig att deras relation till den unge skulle utvecklas snabbare. 
En person som har trauman eller som känner ständig oro, behöver längre tid för att bygga 
relationer (Helling, 2005). Att veta hur trauman påverkar en person samt hur detta kan 
framkomma i personens handlingar, ger en kunskap som kan vara till hjälp i 
omhändertagandet. Avprofessionaliseringen som kan ske när volontärer tar över uppgifter 
som en profession arbetar med är att den teoretiska kunskapen och hela professionen 
försvinner (Nordén, 2006). Vi anser att en profession innebär teoretisk kunskap som behövs 
för att kunna bemöta utsatta personer och hantera situationer på bästa sätt. Vi håller med om 
att det krävs medmänsklighet och empati, som volontärerna bidrar med, men vi anser att det 
även krävs teoretisk kunskap för att ett frivillighem ska känna sig mer säkra i 
omhändertagandet med en ensamkommande ungdom. 
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Wijkström och Lundström (2002) belyser domäner samt hur en analys kan föras kring 
förhållanden och processer inom eller mellan dessa. Vi ser att Blomman påverkas av den 
statliga domänen eftersom nätverket är beroende av politiska beslut. Blomman i förhållande 
till den statliga domänen visar med handling en politisk ståndpunkt. Den civila domänen 
sker oftast i skuggan av de resterande domänerna i samhället. Att den civila domänen sker 
i skuggan kan bero på att ideellt arbete ska ske som en sista utväg när samhällets resurser 
inte räcker till. Trots detta visar den civila domänen sin betydelse genom att finnas som 
komplement eller att helt ta över ett ansvarsområde som egentligen ligger hos en annan 
domän.  
 
Som vi nämnde i kapitel tre, har kommunen och staten lämnat sitt ansvar för de 
ensamkommande ungdomar som blivit uppskrivna i ålder. Om den unge inte tar emot 
Migrationsverkets erbjudande om en placering på ett vuxenboende, var än i Sverige det 
finns plats, hamnar den unge mellan stolarna då ingen tar ansvar för denne längre. När 
Blomman klev in för att erbjuda dessa ungdomar en plats att bo, frigjordes kommunens 
ansvar. Resultatet kring vad det finns för utmaningar med att engagera sig som frivillighem 
inom Blomman nämndes främst ansvaret. Att inte veta vem som ska ta ansvar för 
ungdomarna eller vilket ansvar volontärerna själva ser sig kunna ta. Intervjupersonerna ser 
olika på vilket ansvar de har för den unge och vilken roll de ansåg sig kunna ta i dennes liv. 
En intervjuperson nämnde att ett frivillighem inte har något formellt ansvar men i och med 
att alla frivillighem fick en relation till den unge så kände alla ett emotionellt ansvar. Det 
emotionella ansvaret kan bli en påfrestning för frivillighem, om det skulle hända den unge 
något till exempel suicid eller att denne blir utnyttjad.  
 
Vid ett scenario där den unge far illa kommer kommunen, staten eller Migrationsverket 
behöva stå till svars för vems ansvar ungdomarna är. Vem skulle ha hjälpt eller sett den 
unge? Så länge som allting fungerar kommer inga kritiska blickar riktas mot Blomman. I 
och med att kommunen har givit bidrag till Blomman, så att de kunde fortsätta sitt ideella 
engagemang, tolkar vi detta som att de har en del av ansvaret eftersom de har gett 
legitimation till något som inte är kontrollerat. Om en ungdom skulle fara illa skulle många 
blickar riktas mot kommunen och deras hanterande av ensamkommande som blivit 
uppskrivna i ålder. Kritik som skulle kunna komma är hur kommunen låter 
Migrationsverket erbjuda en boendeplats på en vuxenförläggning när den unges liv finns i 
kommunen. Det andra är att kommunen ger bidrag till Blomman trots att det inte finns någon 
uppföljning kring hur omhändertagandet fungerar. Om det skulle hända den unge något är 
det främst det frivillighem som denna bodde i som skulle påverkas emotionellt.  
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Något som vi tyckte var intressant som framkom i intervjuerna var den skiljaktighet som 
fanns kring att tillhöra ett system med mer kontroll till exempel att vara en del av den 
offentliga sektorn. Att vara inom det offentliga, där det finns kontroll, medför en säkerhet 
för ungdomarna då det finns uppföljningar och en mer djupgående kontroll innan 
placeringen sker (Socialstyrelsen, 2018). Denna säkerhet finns inte inom Blomman och 
därför ser vi en risk i att den unge kan hamna hos en familj som till exempel utnyttjar denne. 
Intervjupersoner skulle känna det som en trygghet att tillhöra ett större system för att veta 
att allting går rätt till. Andra tyckte motsatsen och ville absolut inte vara inom ett större 
system eftersom detta tar bort en del av medmänskligheten.  
 
Som Lundström (1995) skrev skapades välfärdsstaten för att det skulle vara lika för alla i 
samhället. För att det skulle bli lika för alla tog staten över ansvaret för socialt arbete. 
Även om kommuner inte kan säkerhetsställa jämlikhet sinsemellan så ska de kunna 
erbjuda medborgarna lika insatser. Att vara ett ideellt nätverk gör att resursfördelning och 
information inte blir densamma för alla. Vi ser att det kan skapas ojämlikhet om inte alla 
ensamkommande ungdomar får reda på Blomman och dess insatser. Detta kan medföra att 
alla ensamkommande inom kommunen inte får samma möjligheter att stanna kvar vid en 
uppskrivning i ålder. Det blir även en ojämlikhet beroende på vilket frivillighem den unge 
hamnar hos. Vi menar på att det kan förekomma ojämlikhet angående vilka resurser ett 
frivillighem kan ge till den unge till exempel nätverk eller ekonomiska fördelar. Inom 
Blomman finns det möjlighet till stöd. Detta resultat var oväntat för oss då det är ett ideellt 
nätverk och vi hade en förutfattad mening om att volontärerna inte får lika stor tillgång till 
stöd. Vi fick denna förutfattade mening falsifierad gentemot resultatet. Det stöd som 
Blomman erbjuder kräver att frivillighem hör av sig vid behov. Stödet kan bli ojämnt 
fördelat därför att de som hör av sig får allt stöd de behöver medan de som har svårare för 
att ta plats inte hör av sig och därmed inte får något stöd. 
 
6.1 Metoddiskussion  
Något som vi i efterhand reflekterat över, kring intervjumetoden, var att intervjupersonerna 
ofta tog över intervjun. Vi hade teman i intervjuguiden som vi utgick ifrån. Vi hade en tanke 
om att ge intervjupersonerna frihet att berätta om sina upplevelser. Det som hände var att 
intervjupersonerna visade på ett djupt engagemang som oftast landade i bredare ämne än 
vad som var tänkt med de teman som vi hade. Vi hade kunnat konstruerat ett mindre antal 
frågor och vara mer flexibla med att ställa följdfrågor. När vi lyssnade på inspelningarna 
märkte vi att frågorna vi ställde följde intervjuguiden och det var endast ett fåtal gånger som 
vi avvek från ämnet eller ställde följdfrågor. 
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En förbättring i urvalet hade kunnat vara att be intervjupersonerna om mer information om 
deras bakgrund. Detta hade medfört att vi haft mer kontroll angående vilka som kom med i 
urvalet. Information om bakgrunden hade kunnat användas för att mer strategiskt välja ut 
personer som skulle bli vårt urval. Personernas bakgrundsfakta hade inte använts i studien 
utan endast använts i syfte att säkerhetsställa en generaliserbarhet i urvalet. Självselektion 
enligt Grønmo (2006) kan leda till att endast de mest engagerade hör av sig. Vi borde ha 
haft detta i åtanke när vi utformade intervjuguiden. I efterhand kunde vi se en 
överrepresentation av motiverade och intresserade intervjupersoner som ledde till långa och 
omfattande transkriberingar. Vi hade därför behövt anpassa vår intervjuguide. Metoden 
semistrukturerade intervjuer tillsammans med urvalet ledde till att intervjupersonerna var 
engagerade inom området och gick in på många detaljer som fanns utanför området som vi 
ville ha fokus på. Vi ser dock inte att detta var avgörande för vår studie då vi fick fram ett 
resultat, men metoden hade kunnat förbättras. 
 
6.2 Kunskapsbidrag  
Vår studie har bidragit med en förståelse för hur frivillighem upplever att det är att engagera 
sig ideellt för de ensamkommande som blivit uppskrivna i ålder. Vi har även fört en analys 
kring hur ett ideellt nätverk som Blomman fungerar som ett komplement till den offentliga 
sektorn. Vi har belyst ett område innan det fanns andra studier eller månadsrapporter.  
 
Ur årsredovisning 2017 från Migrationsverket framkom nya fakta som inte fanns när vi 
påbörjade studien. Denna fakta stärker våra antaganden angående att det var under 2017 
som flest ensamkommande blev uppskrivna i ålder. Vidare forskning krävs kring 
åldersbedömningar och vad detta medför för konsekvenser för ungdomarna, kommunerna 
och andra personer som är involverade. Vi valde att lägga fokus på frivillighem och deras 
upplevelser, studier som har fokus på ungdomars upplevelser med att bo i ett frivillighem 
är även relevant. Vidare forskning kring hur ensamkommande barn som blev uppskrivna 
till över 18 år har det på de vuxenboenden som de blivit skickade till? En ungdom som 
befinner sig på ett boende tillsammans med äldre personer är i en utsatt situation. Vilka 
upplevelser finns hos den unge? Området behöver belysas bättre med mer ingående studier 
och inte bara månadsrapporter kring vad som hände statistiskt, utan även vilka konsekvenser 
som medföljde av myndigheters beslut.  
 
6.3 Slutsats  
Att ideellt arbete är nödvändigt finns det ingen tvekan om. Men för att utföra socialt arbete 
vid omhändertagande av ensamkommande ser vi vikten av att kunna landa i teoretisk 
kunskap. Den teoretiska kunskapen krävs för att kunna se till de mest utmanande behoven. 
Med tanke på den problematik som den unge kan ha med sig i sin ryggsäck, är det många 
faktorer som spelar roll för dennes beteende och handlingar. Debatten som hölls på 1800-
talet angående om socialt arbete skulle ske med förnuft eller känsla ser vi som rimlig 
eftersom vi landar i liknande tankegångar. Debatten landade i att kvinnor tog fram 
metodböcker som var början till det sociala arbetets profession (Meeuwisse & Swärd, 
2016). Att använda förnuftet och metoder i utförandet av socialt arbete ser vi som en viktig 
ingrediens men då får vi absolut inte glömma känslan och medmänskligheten som är av stor 
betydelse. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Informationsbrev  
 
Vi är två socionomstudenter som går på Umeå universitet. Vi går vår sjätte termin och ska 
nu skriva vår uppsats till kandidatexamen.  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka betydelsen av ideellt engagemang, i mottagande av 
ensamkommande som har blivit uppskrivna till över 18 år.  
 
Vi undrar därför om du kan medverka på en intervju om dina erfarenheter och upplevelser 
av att ha medverkat till att ta emot och stödja en ensamkommande ungdom. Intervjun 
kommer att ta ca en timma i anspråk. Vi kommer att utgå ifrån tre teman under intervjun 
som är: Ideellt engagemang, mottagandet och den unges hjälpbehov.    
 
Medverkan i intervjun är frivillig och du väljer själv vilka frågor du kan och vill besvara. 
Din medverkan är helt anonym och inga namn kommer att vara synliga i intervjumaterialet 
och uppsatsen. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas av oss. Vi kommer inte nämna 
namnet på organisationen eller andra uppgifter som kan avslöja din medverkan.  
 
Vi hoppas på din medverkan och att du ger ett svar så fort som möjligt. Kontakta oss för att 
bestämma tidpunkt och plats för intervjun.  
 
Vid frågor kan ni höra av er till oss via telefon 
Våra kontaktuppgifter: 
Olivia: 072-23480 42, e mail: delorenziolivia@gmail.com  
Amalia: 076-2065690, e mail: amaliapersson@live.se 
 
 
Handledare Eva Wikström 
Kontaktuppgifter: 
090-786 57 27 
eva.wikstrom@umu.se 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Olivia De Lorenzi & Amalia Persson  
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mailto:amaliapersson@live.se
mailto:eva.wikstrom@umu.se


 

 
 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
Tema 3st  
 
“Blomman” 

• Hur fick du reda på vad “Blomman” är? 
• Hemsida? Facebook? Kontakter? 
• Hur kom du i kontakt med “Blomman”? 
• Kan du säga något om när du började intressera dig för “Blomman”?  
• När var första gången du kom i kontakt med “Blomman”?  
• Har du erfarenhet av ensamkommande barn sedan innan?  
• Om ja var har du fått den erfarenheten ifrån?   

 
 
Mottagandet 

• Berätta om processen från det att du kontaktade “Blomman” tills det att du tog 
emot en ungdom? 

• Berätta om dagen du tog emot en ungdom? 
• Fick du information om den unge innan mottagandet? 
• Vilka förväntningar hade du?  
• Hur levde verkligheten upp till dessa förväntningar? 
• Hur utvecklades er relation?  
• Vilken relation har ni idag? 
• Vad har du fått ut av att ha varit frivillighem?  
• Vad har kommit ur mottagandet för din familj?  
• Om du skulle ge råd till ett annat frivillighem som ska ta emot en ungdom, vad 

skulle då det vara? 
• Hade du kunnat tänka dig att vara familjehem inom kommunen, soc?  
• Vad får dig att tänka så? 

 
 
Ideellt engagemang 

• Har du arbetat ideellt innan? 
• Hur kommer det sig att du började/ville engagera dig?  
• Vad har du för upplevelser kring ett nätverk som “Blomman”?  
• Upplevde du/ni något behov av stöd under tiden ni tog emot en ungdom?  
• Fick du/ni något sådant? (varifrån då, kommunen...andra ideella, 

privatpersoner..etc?)  
• Om nej, vad tycker du om detta? 
• Vad upplever du som negativt samt positivt med att vara frivillighem?  
• Finns det stunder/tillfällen som har varit svårt att hantera när ni haft en ungdom 

hos er?  
• Vilka då - kan du beskriva närmare?  
• Finns det något som du skulle önskat kunde varit annorlunda?  



 

 
 

• Vad? Kan du beskriva? 
 
 
Hjälpbehov 

• Vilken roll ser du dig ha för den unge? 
• Vilket ansvar ser du dig ha för den unge?  
• Vilka uppgifter har du som frivillighem för den unge? 
• Är det någon som har tillsyn över er? Sker det någon kontroll eller uppföljning 

över ert arbete? 
• Hur upplever du hanterandet av ensamkommande barn inom kommunen?  
• Har du upplevt att asylprocessen har påverkat den unge?  
• Hur har ni hanterat detta? 
• Vilka behov kunde du se hos den unge?  
• Hur tycker du att dessa behov företräddes?  
• Hur kände du att du kunde tillgodose dessa behov?  
• Fanns det svårigheter? vilka? varför tror du dessa uppstod?  
• Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

 
 
Uppföljningsfrågor 

• Vad menar du med det?  
• Kan du ge ett exempel? Kan du säga vad som har gjort att du tycker så? 
• Om de nämner något de ej eller något det tycker om fråga: Du nämnde tidigare att 

du tyckte så här om X, kan du säga vad som har gjort att du tycker så?   
 


