
Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, sökmålet 

socialt arbete 
 

Första stegets prov 2.6.2020 kl. 10.00–13.00 
 

Anvisningar 

 Skriv dina provsvar på svenska. Svar som har skrivits på andra språk bedöms inte. 

 Skriv dina provsvar i ett skilt svarsdokument. Ladda ner svarsdokumentet från sidan med 

anvisningarna för urvalsprovet, samma sida som du laddade ner detta provdokument 

från. 

 Skriv dina svar tydligt med hela, korrekt formulerade meningar, inte som 

punktuppställning.  

 Du har totalt 3 timmar tid att skriva provet. Tanken är att Del 1 skall ta max. 1 timme och. 

Del 2 max. 2 timmar i anspråk. För frågorna i Del 1 anges önskad längd på essäsvaren. 

Ett längre svar drar inte ned poängen. Önskad längd anges för att hjälpa dig fördela 

tiden mellan de olika uppgifterna. 

 

Bedömning 

 

Det skriftliga urvalsprovet består av två (2) delar. Båda delarna ska besvaras. Del 1 kan ge 

högst 10 poäng. Del 2 kan ge högst 20 poäng. Maximala poäng i det skriftliga urvalsprovet är 

30. 

Under Del 1 ska du svara både på Fråga 1a och Fråga 1b. Under Del 2 ska alla delfrågor 

besvaras. 

  



 

Tekniska anteckningar: SOCARB Sida: 2 (3) 

 

 

DEL 1. (totalt högst 10 poäng) 
Besvara båda frågorna. 

 

Fråga 1a  

Skriv ett essäsvar med högst 1 sida text, font Times New Roman, fontstorlek 12, radavstånd 

1,5. Svara utifrån artikeln ”Gränsytor under förhandling – om socialtjänstens ansvar för stöd till 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer” av Veronica Ekström (publicerad i 

Socialvetenskaplig tidskrift 3-4/2018, s.269-286). 

 

Redogör kortfattat för de tre olika nivåerna av stöd till kvinnor som utsatts för våld som går att 

identifiera på basis av resultaten i artikeln. Redogör även för hur kommunnivån enligt studien 

inverkar på stödet som kvinnorna kan få. (5 p) 

 

Fråga 1b  

Skriv ett essäsvar med högst 1 sida text, font Times New Roman, fontstorlek 12, radavstånd 

1,5. Svara utifrån artikeln ”Föräldrar med missbruksproblem – möten mellan barnens och 

föräldrarnas perspektiv” av Elisabet Näsman & Karin Alexanderson (publicerad i 

Socialmedicinsk tidskrift 4/2017, s.447-456).  

 

Socialarbetare hör till de professionella som i sitt arbete möter föräldrar med 

missbruksproblematik. I artikeln diskuteras missbruksproblematiken ur barns och föräldrars 

perspektiv. Redogör för skillnaderna i de intervjuade barnens och föräldrarnas perspektiv på 

missbrukets påverkan på barnen, och för hur författaren tolkar dem.  (5 p) 

 

  



Tekniska anteckningar: SOCARB Sida: 3 (3) 
 
 

 

DEL 2. (totalt högst 20 poäng) 
Läs igenom den bifogade artikeln ”Ensamkommande barn på flykt - berättelser om flyktingskap, 

interaktioner och resiliens” av Farhad Jahanmahan och Nihad Bunar (publicerad i 

Socialvetenskaplig tidskrift 1/2018, s.47-65). 

 

Besvara sedan alla fem delfrågor (a-e) 

a) Redogör för vilka aspekter av resiliens som Jahanmahan och Bunar lyfter fram som 

centrala för barnen under asyltiden. (4 p) 

b) Identifiera tre olika utmaningar som i artikeln sägs öka sårbarheten hos barnen. (3 p) 

c) Artikeln behandlar ensamkommande barns erfarenheter av interaktioner med socialtjänst 

och god man. Vilka positiva aspekter och vilka brister framkommer gällande dessa 

interaktioner? (6 p) 

d) Diskutera betydelsen av tillitsfulla relationer mellan barn på flykt och vuxna. (4 p) 

e) Vilka tankar väcker artikeln hos dig? Basera ditt svar på aktuell samhällsdiskussion om 

flyktingbarn och på egna reflektioner. (3 p) 
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SOCARB 3 / 20 MATERIALDEL
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SOCARB 5 / 20 MATERIALDEL



SOCARB 6 / 20 MATERIALDEL
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SOCARB 9 / 20 MATERIALDEL



SOCARB 10 / 20 MATERIALDEL



SOCARB 11 / 20 MATERIALDEL
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Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, 

sökmålet socialt arbete 

Modellsvar till det första skedets prov 2.6.2020  
 

Det skriftliga urvalsprovet består av två (2) delar. Båda delarna ska besvaras. DEL 1 

kan ge högst 10 poäng. Del 2 kan ge högst 20 poäng. Maximala poäng i det skriftliga 

urvalsprovet är 30. 

Under DEL 1 ska du svara både på Fråga 1a och Fråga 1b. Under DEL 2 ska alla 

delfrågor besvaras. 

Du har totalt 3 timmar tid att skriva provet. Tanken är att DEL 1 skall ta max. 1 timme och. 

DEL 2 max. 2 timmar i anspråk. För frågorna i DEL 1 anges önskad längd på essäsvaren. 

Ett längre svar drar inte ned poängen. Önskad längd anges för att hjälpa dig fördela tiden 

mellan de olika uppgifterna. 

 

DEL 1 (Totalt högst 10 poäng) 

Fråga 1a  

Skriv ett essäsvar med högst 1 sida text, font Times New Roman, fontstorlek 12, 

radavstånd 1,5. 

Svara utifrån artikeln ”Gränsytor under förhandling – om socialtjänstens ansvar för stöd till 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer” av Veronica Ekström (publicerad i 

Socialvetenskaplig tidskrift 3-4/2018, s.269-286). 

Redogör kortfattat för de tre olika nivåerna av stöd till kvinnor som utsatts för våld som går 

att identifiera på basis av resultaten i artikeln. Redogör även för hur kommunnivån enligt 

studien inverkar på stödet som kvinnorna kan få. (5 p) 

Modellsvar: 

Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld kan enligt resultaten i artikeln delas in i 

tre nivåer.  Första nivån, nivå 1 – skydd, ekonomi och samtal identifieras som en kärna 

som beskriver socialtjänstens uppgift. Här ingår skyddat boende (och i viss mån andra 



kortsiktiga bostadslösningar), ekonomiskt bistånd och enklare stödsamtal. (1 p) Som nivå 

2 – mer kvalificerat och omfattande stöd konstrueras uppgifter som handlar om mer 

kvalificerat samtalsstöd, praktiskt stöd samt risk- och farlighetsbedömningar. Dessa ingår i 

vissa kommuner i det som socialarbetarna definierar som socialtjänstens uppgift. (1 p) På 

nivå 3 – bostäder, stöd i rättsprocess, identifiera våld och förebyggande arbete finns 

uppgifter som socialarbetare definierar som socialtjänstens uppgifter men som endast få 

kommuner och socialarbetare sysslar med. (1 p) 

Det är stor variation mellan kommunerna i studien när det gäller vilken form av samtal 

(stödsamtal, behandling) som våldsutsatta kvinnor erbjuds. Olika organisationsformer och 

specialisering påverkar det stöd som socialtjänsten erbjuder våldsutsatta kvinnor. Speciellt 

i sådana kommuner som har specialiserade enheter för stöd till våldsutsatta kvinnor, finns 

tillgång till mer kvalificerat samtalsstöd (terapeuter, kuratorer eller annan personal). I andra 

kommuner finns inga sådana tjänster alls och då erbjuds endast det som den 

myndighetsutövande socialarbetaren kan ge inom ramen för sitt arbete. (1 p) 

Socialarbetare använder sitt handlingsutrymme för att dra gränser för sitt arbete i 

förhållande till de hjälpsökande kvinnorna (vem som beviljas hjälpen) och i förhållande till 

övriga myndigheter (vad som hör/inte hör till socialarbetarens arbete och kompetens). 

Socialarbetaren som gatubyråkrat på kommunnivå inverkar således också på stödet som 

kvinnorna kan få. (1 p) 

Fråga 1b  

Skriv ett essäsvar med högst 1 sida text, font Times New Roman, fontstorlek 12, 

radavstånd 1,5. 

Svara utifrån artikeln ”Föräldrar med missbruksproblem – möten mellan barnens och 

föräldrarnas perspektiv” av Elisabet Näsman & Karin Alexanderson (publicerad i 

Socialmedicinsk tidskrift 4/2017, s.447-456).  

Socialarbetare hör till de professionella som i sitt arbete möter föräldrar med 

missbruksproblematik. I artikeln diskuteras missbruksproblematiken ur barns och 

föräldrars perspektiv. Redogör för skillnaderna i de intervjuade barnens och föräldrarnas 

perspektiv på missbrukets påverkan på barnen, och för hur författaren tolkar dem.  (5 p) 

 



Modellsvar: Bilden av likheter och skillnader mellan föräldrars och barns perspektiv kan 

variera mellan familjerna. Samtidigt finns vissa tendenser. I barnens berättelser tas mer 

avvikande och stigmatiserande beteenden under berusningen upp och de berättar om mer 

allvarliga följder och mer dramatiska händelser.  Aspekter av missbrukets påverkan på 

barnen som behandlas är negativa känslor, att överta föräldraansvar (så kallad 

föräldrafiering, enligt Haugland 2006), skolproblem och hälsoproblem. (2 p) 

Författarna anger tre sätt att tolka resultaten. Främst tolkas skillnaden mellan föräldrars 

och barns perspektiv handla om föräldrars intryckskontroll genom en mer positiv 

självpresentation. Författarna antar att det kan finnas ett motstånd att berätta om både 

pinsamma och plågsamma minnen. Barnpositionen ger ett annat perspektiv och man kan 

tänka sig att barnen inte har samma anledning att neka eller förminska den negativa 

påverkan som föräldrarnas missbruk haft. För barnens självrepresentation kan det vara 

viktigt att berätta om sitt aktörskap och sin egen förmåga. En annan tolkning är att 

föräldrars och barns avvägningar av vad som är viktigt att förmedla skiljer. Vuxna talar i 

mera övergripande termer medan barnen ger mer precisa beskrivningar och nämner 

specifika händelser. En tredje förklaring kan vara att föräldern på grund av missbruket inte 

minns det barnet berättar om. Oberoende av vad skillnaderna beror på är det enligt 

forskarna viktigt att professionella ska upptäcka och utreda barns  behov och utveckla sitt 

bemötande av föräldrar och barn. (3 p) 

 

DEL 2. (totalt högst 20 poäng) 

Läs igenom den bifogade artikeln ”Ensamkommande barn på flykt - berättelser om 

flyktingskap, interaktioner och resiliens” av Farhad Jahanmahan och Nihad Bunar 

(publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift 1/2018, s.47-65).  

Besvara sedan alla fem delfrågor (a-e) 

a) Redogör för vilka aspekter av resiliens som Jahanmahan och Bunar lyfter fram 

som centrala för barnen under asyltiden. (4 p) 

b) Identifiera tre olika utmaningar som i artikeln sägs öka sårbarheten hos barnen. 

(3 p) 



c) Artikeln behandlar ensamkommande barns erfarenheter av interaktioner med 

socialtjänst och god man. Vilka positiva aspekter och vilka brister framkommer 

gällande dessa interaktioner? (6 p) 

d) Diskutera betydelsen av tillitsfulla relationer mellan barn på flykt och vuxna. (4 p) 

e) Vilka tankar väcker artikeln hos dig? Basera ditt svar på aktuell 

samhällsdiskussion om flyktingbarn och på egna reflektioner. (3 p) 

Modellsvar: 

a) Aspekter av resiliens som författarna av artikeln lyfter fram som centrala för barnen 

under asyltiden är för det första, att dessa barn utvecklar resiliens för att handskas med 

påfrestningar under flykten och i asyllandet. Med resiliens avses motståndskraft baserad 

på en uppsättning strategier för att handskas med påfrestningar. Det handlar om ett slags 

aktörskap, att barnen agerar för att överleva i stället för att enbart passivt gå sitt öde 

tillmötes (”Active survivors rather than passive victims.”). (1 p) För det andra lyfter 

författarna fram att barnens resiliens kan utmana maktbalansen i mötet med professionella 

och myndigheter och därmed bilden av den ensamkommande som offer. Resiliensen kan 

tillföra ett dynamiskt element till relationen mellan ensamkommande barn på flykt och de 

formellt skyddande kontexterna (som professionella och myndigheter). (1 p) I resiliens 

ingår sådana individuella faktorer som vilja, motivation och medvetenhet som psykologiska 

studier har visat vara skyddsfaktorer vid traumatiska upplevelser. Under de senaste 

decennierna har kontextuella faktorer alltmer inkluderats i analyserna. Därmed betraktas 

även individuella psykologiska faktorer som en produkt av erfarenheter och interaktioner 

mellan individ och kontext. Svårigheter som barn tar sig igenom utvecklar motståndskraft. 

(1 p) Processer, vändpunkter, interaktioner och erfarenheter av stress är viktiga faktorer 

för att förstå hur individer handskas med nya traumatiska upplevelser eller i fallet med 

ensamkommande barn på flykt med anpassning till det nya landet. De ensamkommande 

barnens resiliens och sårbarhet skapas och omskapas i samspel med omgivningen och 

genom respons på barnens förväntningar. För att befrämja resiliensen och en positiv syn 

på framtiden krävs att socialarbetare, boendepersonal och gode män bygger tillitsfulla 

relationer genom att bekräfta, stärka, stödja och engagera sig i barnens liv. (1 p) 

(Totalt max. 4 p för denna deluppgift.) 

b) En första aspekt som författarna lyfter fram är de femton intervjuade barnens uppväxt i 

ett land i inbördeskrig och med militära interventioner där den utvidgade familjens 

betydelse som garant för individers existens och överlevnad är avgörande. Deras fäder 



(och ofta även äldre bröder) har dödats eller försvunnit varmed barndomen tagit slut och 

en påföljande ”process som så småningom tog dem till Sverige startade”. I berättelserna 

framträder såväl traumatiska händelser som behovet att upprätthålla känslan av kontroll. 

(1 p) 

En annan tydligt framkommande utmaning som sägs öka sårbarheten är ovissheten under 

väntetiden. Den inledande tiden i Sverige präglades för de intervjuade barnen av väntan 

på uppehållstillstånd samt av att hantera relationer med de olika professionella och 

myndigheter (de formellt skyddande kontexternas representanter). Väntetiden 

karaktäriserades enligt barnen av stress, oro och ängslan. Att vara på väg till ett bättre liv 

har ersatts av oviss väntan. (1 p) 

Självmordsrisken bland de här barnen hänger ihop med rädsla för utvisning. 

Uppehållstillstånd handlar inte bara om förväntningar om definitiva förändringar i barnens 

liv utan också om förväntningar de haft med sig sedan början: om att ekonomiskt kunna 

bistå familjemedlemmar eller om förhoppningar om återförening i Sverige. (1 p) 

Författarna påpekar att steget från skydd till kontroll och fördjupad utsatthet är kort och de 

vill med sin artikel synliggöra och analysera de dubbla rollerna. Ensamkommande barn på 

flykt har täta kontakter med de formellt skyddande kontexterna och interaktionerna äger 

rum i ett sammanhang av asymmetriska maktförhållanden. 

(Totalt max. 3 p för denna deluppgift.) 

c) Ensamkommande barns erfarenheter av interaktioner med socialtjänst är blandade. 

Positiva aspekter som framkommer när det gäller interaktioner med socialtjänsten är att 

några upplever relationen som positiv, att barnens utsatthet erkänns och resurser används 

på ett stödjande sätt. (1 p) Samtal och konkret hjälp präglar interaktionerna från 

socialtjänstens sida och från barnens sida är anpassning inledningsvis den utmärkande 

interaktionsstrategin. (1 p) 

Brister som framkommer gällande ensamkommande barns erfarenheter av interaktioner 

med socialtjänst: Några barn uttrycker att socialarbetarna inte bryr sig om deras problem. 

Detta märks speciellt i relationer med andra aktörer (i artikeln: formellt skyddande 

kontexter) som boendepersonal och gode män. Inget tyder på att socialtjänsten i dessa fall 

skulle uppmuntra och stöda barnens aktörskap (att ta egna initiativ, slå larm om något inte 

fungerar på boendet eller om barnen ytterst sällan träffar gode man). (1 p) De unga 



upplever i stället att socialtjänsten motarbetar deras kritik eller alternativt att frågor ställs 

och information samlas in om missförhållanden utan att någon förändring sker. Som en 

följd av detta börjar barnen (själva) förhandla om sitt utrymme för påverkan. (1 p) 

Det är boendets kvalitet och boendepersonalens bemötande som framkallar mest 

missnöje och missnöjet väcker en beslutsamhet till att vilja förändra det. Det finns exempel 

då barns missnöje med boendet går vidare för att få till stånd en förändring. Socialarbetare 

och boendepersonal verkar inte förstå källan till motståndet vilket leder till en reproduktion 

av negativa interaktionseffekter som kan förstärkas av barnens oro, stress, 

språkförbistringar och den specifika, institutionella miljö som HVB-hem (hem för vård och 

behandling, motsv. barnhem) utgör. 

Att vara god man i Sverige är en frivillig social insats. De ensamkommande pojkarna i 

studien har något blandade erfarenheter, men de flesta är nöjda med sina gode män. 

Positiva aspekter som framkommer gällande ensamkommande barns erfarenheter av 

interaktioner med god man är när gode män har tid, visar engagemang, har goda 

kunskaper i svenska språket, om det svenska samhället och om asylprocessen. För de 

berörda barnen handlar det om att värna om sina intressen. Därför väntar de sig också 

effektiv kontroll av hur gode män utför sina uppdrag. (1 p) 

Brister gällande ensamkommande barns erfarenheter av interaktioner med god man 

framkommer också. Barnen ger kritik om kunskaper i svenska är bristande och om 

kunskaper om asylprocessen saknas. Barnen anser att gode män har tidsbrist och det 

påverkar barnens vardag. Barnens trygghet påverkas negativt och misstron mot de egna 

chanserna att få uppehållstillstånd ökar. Oberoende och motstånd förstärks. (1 p) 

(Totalt max. 6 p för denna deluppgift.) 

d) Tillitsfulla relationer mellan barn på flykt och vuxna kan enligt artikeln ha en stor 

betydelse för dessa barn. Tidigare forskning visar vikten av att ensamkommande barn på 

flykt har tillitsfulla relationer med vuxna de kommer i kontakt med för att kunna hantera 

känslan av maktlöshet. Vidare har forskningen uppmärksammat betydelsen av positiva 

interaktioner mellan barn och de formellt skyddande kontexterna för att befrämja barnens 

resiliens. (1 p)  

Ansvaret för ensamkommande barns välfärd och rättigheter  har delegerats till en rad olika 

myndigheter, med socialtjänsten i spetsen. Migrationsverket, juridiskt biträde, god man, 



personal på de olika boendetyper där barnen befinner sig tills de fyllt 18 och skolpersonal 

utgör alla en del av det omgivande institutionella nätverket. För att de formellt skyddande 

kontexterna skall fungera på bästa sätt behöver positiva relationer mellan vuxna och barn 

inom den aktuella kontexten ha skapats. Utgångspunkten för studien är att positiva 

interaktioner mellan barn och institutionella aktörer befrämjar resiliensen och 

anpassningens långsiktiga utfall (2 p). 

Negativa interaktioner kan däremot fördjupa barnens sårbarhet, eftersom de tillitsfulla 

relationer som sakta byggts upp t.ex. mellan socialmyndigheter och barnen, snabbt kan 

raseras om barnen upplever att deras problem inte tas på allvar. Barnens resiliens kan 

börja präglas av misstro och motstånd  (1 p).  

(Totalt max. 4 p för denna deluppgift.) 

e) Egna tankar kring aktuella diskussioner om artikeltemat ger poäng (1-2 p) och om 

skribenten i sitt svar kopplar ihop resonemang ur artikeln med sina egna erfarenheter eller 

aktuell samhällsdebatt kan detta ge ytterligare poäng (1-2 p). 

(Totalt max. 3 p för denna deluppgift.)  
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