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1. INLEDNING 
 

Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan föräldrar eller annan legal 

vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Trots skilda 

erfarenheter och bakgrund så har de alla gemensamt att de befinner sig i en utsatt situation1. 

Detta då många av dem har haft mycket svåra upplevelser i hemlandet och därtill har tvingats 

fly från sin familj till ett främmande land. Utöver det innebär asyltillvaron ett liv i ständig 

ovisshet för framtiden med ofta utdragna asylprocesser, vilket leder till att barnen blir kvar i 

tillfälliga boenden2. De barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare tillhör en av de 

mest oskyddade grupperna i samhället3. Den mest kritiska perioden för dessa barn och 

ungdomar är den tid då de anländer till Sverige och på vilket sätt de tas emot4. Det finns 

framförallt två internationella konventioner som tar upp skydd av ensamkommande barn: 

FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning från 1951 och FN:s konvention om barnets 

rättigheter från 19895. I Sverige har staten det övergripande ansvaret för barnkonventionen 

och att den införlivas i lagstiftningen. Det är dock arbetet på regional nivå som är avgörande 

för hur väl barnkonventionens principer efterlevs i Sverige6. 

 

Under hela 1990-talet och början av det nya decenniet framfördes stark kritik gentemot 

omhändertagandet av ensamkommande barn och krav ställdes på en systemförändring, där 

MIV framförallt skulle ha en utredande roll. Då det ansågs vara en tvivelaktig roll för MIV att 

både ha ansvaret för att utreda barnens asylärenden och samtidigt ha en omhändertagande 

funktion7. Den 1 juli 2006 skedde således en lagändring som innebar att ansvaret för de 

asylsökande ensamkommande barnen fördelades mellan stat och kommun8. Då kommunerna 

idag är ytterst ansvariga för de ensamkommande asylsökande barnens omsorg vill jag 

undersöka hur Östersunds kommun ombesörjer de ensamkommande asylsökande barnens 

omsorg, med teoretisk utgångspunkt från barnkonventionen.  

 
 

                                                 
1 Migrationsverkets hemsida. 
2 Brendler-Lindqvist, 2004. 
3 A.a. 
4A.a. 
5 Unhcr:s hemsida. 
6 Barnombudsmannens hemsida. 
7 Brendler-Lindqvist, 2004. 
8 Migrationsverket. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
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1.1. BEGREPPSDEFINTIONER 
 
Asyl: Med asyl avses i denna lag ”…ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att 

han eller hon är flykting9.”  

 

I lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande finns bestämmelser om ekonomiskt bistånd 

och sysselsättning för asylsökande utlänningar samt till dem som fått tidsbegränsat 

uppehållstillstånd, i de fall dessa inte har rätt till uppehållstillstånd enligt socialtjänstlagen.10 

 

Barn: I FN:s barnkonvention artikel 1 föreligger följande definition av barn: 

”I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller för barnet
11

.”  

 

Enligt FN räknas man således som barn då man är under 18 år. Då majoriteten av de 

ensamkommande barnen är i övre tonåren kommer de emellertid att benämnas som barn och 

ungdomar i uppsatsen.  

 

I Sveriges Utlänningslag 2 § påvisas vidare att: ”Med barn avses i denna lag en person som är 

under 18 år.”  

 

Ensamkommande barn: Då det framkommit att barn som flyr tillsammans med avlägsna 

släktingar många gånger är lika utsatta som helt ensamma barn har UNHCR utarbetat följande 

definition som även har fått internationell genomslagskraft12: Ett ensamkommande barn är en 

person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar eller från en person som enligt lag 

eller sedvana har det primära ansvaret för barnet
13.  

 

Inom EU har ensamkommande barn sedan EU:s råds resolution 1997 definierats som: 

”…medborgare i tredje land, som är yngre än arton år och som anländer till 

medlemsstaternas territorium utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller 

sedvana ansvarar för dem och så länge de inte faktiskt tas om hand av sådan person
14.” 

                                                 
9 UtlL 1:3 §. 
10 LMA (1994:137) 1 §. 
11 Barnkonventionen art 1. 
12 Riksdagens hemsida. Proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn. 
13 SOU 2003:51, God man för ensamkommande flyktingbarn. 
14 Rimsten, 2006. 
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Enligt denna definition ska även det barn som färdas med medföljande vuxen, som inte är 

barnets legala vårdnadshavare, betraktas som ensamkommande barn. Inom MIV använder 

man sig således både av definitionerna ”ensamkommande barn” och ”barn utan legal 

vårdnadshavare i Sverige”15. Det finns vidare ett mindre antal barn utan företrädare som 

ansöker om uppehållstillstånd av andra skäl än asyl, till exempel om de har anknytning till 

någon som har uppehållstillstånd i landet. Då dessa barn många gånger är lika utsatta som 

asylsökande barn ska därför begreppet ensamkommande barn omfatta alla barn som kommer 

till Sverige utan någon medföljande person som ansvar för dem, oavsett syftet till att barnet 

söker uppehållstillstånd i landet16.    

Flykting: FN:s flyktingkonvention från år 1951, Genevékonventionen, har följande 

definition: ”En person som befinner sig utanför sitt land, därför att han eller hon känner 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan 

eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd
17

.”  

I svensk lagstiftning återfinns definitionen i utlänningslagen, vilken är utökad med kategorin 

”på grund av kön, sexuell läggning (…)”: 

 

En utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att 

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

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

en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av 

detta lands skydd. Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga 

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

förföljelse från enskilda. Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och 

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

tidigare haft sin vanliga vistelseort, och inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända 

dit
18

.  

 

                                                 
15 Migrationsverkets hemsida. 
16 SOU 2003:51, God man för ensamkommande flyktingbarn.  
17 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning 1:1a. 
18 UtlL. (2005:1239). 
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Om man anses vara en flykting med skyddsbehov så har man rätt till uppehållstillstånd. Det är 

vidare bara konventionsflyktingar som har sina rättigheter garanterade i Genévekonventionen, 

vilket innebär ett starkare skydd mot utvisning än andra invandrare. Konventionsflyktingar 

garanteras också sociala rättigheter på samma grund som övriga invånare. Det är också en 

viktig bekräftelse att ha blivit erkänd som flykting med rätt till asyl19.        

Invandrare: är benämningen på en person som flyttar in i ett land från ett annat land. 

Invandrare kan tillhöra flera olika kategorier, såsom: flyktingar, arbetsmarknadsinvandrare 

och anhöriginvandrare. Statistiska centralbyrån (SCB) har infört en definition av 

befolkningsgruppen personer med utländsk bakgrund som nära synonym till invandrare. Till 

denna grupp räknas personer vars båda föräldrar är födda utomlands. SCB säger också att; 

För att räknas som invandrare gäller att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst ett år20. 

Rehabilitering: ”innebär konkret att satsa på att återställa förhållanden till något liknande de 

som varit innan den livspåverkande händelsen. Syftet med rehabilitering är att hitta ett 

optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv och arbetsliv efter en till 

exempel medicinsk skada, olyckliga sociala förhållanden eller brottslighet21”.  

 

Uppehållstillstånd: I utlänningslagen utges att det innebär ”tillstånd att resa in i och vistas i 

Sverige under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent 

uppehållstillstånd). Den som har uppehållstillstånd eller har ställning som varaktigt bosatt får, 

om villkoret 1 § är uppfyllt, resa in i Sverige.22”  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Vestin, 2006. 
20 Wikipedia- den fria encyklopedin. 
21 A.a. 
22 UtlL (2006:716) 2:4 §. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Utifrån det faktum att kommunerna i Sverige idag är ansvariga för de ensamkommande 

barnens boende och omsorg vill jag utforska hur Östersunds kommun uppfyller sitt ansvar. 

Syftet är således att undersöka hur Östersunds kommun ombesörjer omsorgen för de 

ensamkommande asylsökande barnens med utgångspunkt från (3) artiklar ur FN:s 

barnkonvention23. Dessa artiklar är artikel 3, som handlar om barnets bästa, artikel 12 om 

barns rätt till inflytande och delaktighet samt artikel 39 om rehabilitering.   

 

Följande frågeställningar har legat till grund i studien: 

 

• Vilka åtgärder vidtas för att främja de ensamkommande asylsökande barnens psykiska 

och fysiska rehabilitering, utifrån artikel 39 i Barnkonventionen?  

• Har barnen inflytande och delaktighet i beslut om åtgärder och insatser som berör 

dem? På vilket sätt tas det hänsyn till deras åsikter, enligt artikel 12, 

Barnkonventionen?  

• Har de parter som arbetar med ensamkommande barn fått utbildning i 

Barnkonventionen eller har de specialkompetens för att möta de asylsökande? 

• Hur fungerar samarbetet mellan de som arbetar med ensamkommande barn och 

samverkar det till barnets bästa, enligt artikel 3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Se bilaga 2. 
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2. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

2.1 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
 

Det har visat sig finnas begränsad forskning och uppföljning kring hur kommunerna 

ombesörjer de ensamkommande barnens omsorg, vilket till viss del kan bero på att 

ansvarskiftet mellan stat och kommun är relativt nytt. Det finns emellertid en studie av Rädda 

barnen som gör en uppföljning asylhemmet i Skellefteå kommun, som var det första 

asylhemmet i kommunal regi. I min studie har jag därför valt att ha med ett teoretiskt avsnitt 

kring Skellefteå kommuns första asylhem. I min uppsats har jag vidare valt att göra en 

kvalitativ forskningsstudie med halvstrukturerade intervjuer. Kritiken mot kvalitativa studier 

menar bland annat att det är en alltför individualistisk och subjektiv metod för att kunna kallas 

vetenskap.24 I en kvalitativ studie är dock inte syftet att generalisera utifrån de empiriska 

resultat man har erhållit. Däremot kan resultaten, baserat på genomtänkta tolkningar, bidra till 

ny kunskap och utökad förståelse25.  

 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur Östersunds kommun ombesörjer 

flyktingbarnens omsorg valdes ett strategiskt urval av intervjupersonerna. Detta då det ansågs 

av vikt att intervjua nyckelpersoner i barnens kontaktnät. För att göra mitt urval använde jag 

mig utav ”snöbollseffekten”, vilket innebär att man av en informant får namnet på andra 

informanter som kan vara lämpliga att intervjua. Det finns dock en risk i att den första 

informanten styr urvalet, där denne väljer informanter som kan svara till fördel för exempelvis 

den myndighet de representerar26. Den första informanten jag kontaktade var den pedagogiska 

vägledaren på asylboendet för ensamkommande asylsökande barn i Östersund, vilken gav mig 

namnet på relevanta intervjupersoner utifrån mitt syfte. De som sedan intervjuades var (1) 

team ledare på asylboendet, (1) personal på asylboendet, (2) socialsekreterare samt (2) gode 

män. Dessa intervjupersoner består av både kvinnor och män, vilket jag ser som en fördel då 

det blir mer representativt samt påvisar en spridning i yrkesgrupperna.  

 
2.2 INTERVJUPROCESS OCH BEARBETNING 
  

Under intervjuerna användes en digital bandspelare för att underlätta registrering av 

information, vilket också godkändes av samtliga respondenter. Samtliga intervjuerna pågick 
                                                 
24 Kvale, 1997. 
25 Lindblad, 1998. 
26 Kvale, 1997. 
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mellan 25 till 60 minuter. Under intervjun använde jag mig av en intervjuguide med 

halvstrukturerade intervjufrågor, vilket ger möjlighet att variera frågorna under intervjuns 

gång så att de anpassas efter individuella uttryckssätt.27 För att underlätta bearbetningen av 

studien har jag en uppdelad resultat- och analysdel, vilka har delats in i olika teman utifrån 

frågeställningarna. Under bearbetningen av texten valde jag vidare att använda mig av 

meningskoncentrering, där den väsentliga innebörden av det som sagts koncentreras till 

kortare meningar.28  

 

2.3 UPPEHÅLL I STUDIEN  
 

Denna forskningsstudie påbörjades under hösten 2007, då även två intervjuer utfördes. Under 

våren 2008 togs studien upp igen och de resterande fyra intervjuerna utfördes. Tidsuppehållet 

kan ha haft viss inverkan på studien, jag ser dock en fördel i att jag har haft mer tid att 

begrunda studien och analysera de befintliga frågeställningarna. Då de övriga fyra skulle 

intervjuas valde jag därför att i samrådan med min handledare lägga till två frågor till 

intervjumanualen. Detta då jag efter begrundande insåg att det kunde bidra till en fördjupad 

förståelse kring mitt syfte. De frågor som lades till är fråga 4, som beaktar vad barnen själva 

tänker om sin situation. Vidare var det fråga 7 som handlar om huruvida parterna anser att 

samarbetet fungerar mellan de som arbetar med ensamkommande barnen och om det 

samverkar till barnets bästa, vilken utgår från artikel 3 i barnkonventionen. Därför har jag valt 

att ha en uppdelad resultat- och analysdel utifrån olika teman, så att man tydligt kan se vilka 

frågor som inte besvarats av de första två intervjupersonerna. Det kan givetvis påverka 

resultatet att jag har utökat frågeställningen för fyra av respondenterna. Då jag beaktade detta 

kom jag dock fram till att de potentiella fördelarna av en mer nyanserad frågeställning vägde 

tyngre än att behålla samma intervjumanual.  

 

2.4 ETISKA ASPEKTER  
 

Då situationen kring de ensamkommande barnen är ett aktuellt och omdiskuterat ämne hade 

jag vissa etiska övervägningar över mitt syfte och mina intervjupersoner. Då mitt syfte är att 

undersöka och i viss mån granska hur kommunen efterlever sitt ansvar för barnens omsorg var 

det av betydelse att överväga mina intervjufrågor och intervjupersoner för att på bästa sätt 

uppnå mitt syfte utan att någon kommer till skada. Kvale påpekar vikten av att intervjuaren 
                                                 
27 Kvale, 1997. 
28 A.a. 
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beaktar hur den egna rollen kan komma att påverka undersökningen. Det bör finnas en 

medvetenhet om vilka uppfattningar man har om valt ämne och det är vitalt att behålla ett 

objektivt förhållningssätt. Därför ska en distans hållas till undersökningspersonerna och 

intervjuaren ska ha ett kritiskt förhållningssätt till den kunskap som erhålls i studien29. Då jag 

sen tidigare har en viss förförståelse för ämnet, då jag själv har arbetat som vikarie på 

asylboendet, fann jag vissa etiska problem i att intervjua personal på asylboendet. Framförallt 

då detta kunde leda till svårigheter i att förhålla sig objektiv till min studie och därför 

beaktade jag risken för att jag kunde påverkas av de jag intervjuade. Emellertid var jag 

konsekvent i att inte diskutera min uppsats med personalen på boendet, då det inte rörde sig 

om en intervjusituation. Vidare var jag noggrann med att förhålla mig kritisk till min egen 

förförståelse samt till det material jag erhöll i studien. Utöver dessa potentiella risker ser jag 

en fördel i att ha egen erfarenhet samt en vidare inblick i arbetet kring de ensamkommande 

barnen inom kommunen, vilket har lett till att jag har fått en större förståelse och möjlighet till 

att kunna nyansera min frågeställning.   

 

Då mitt syfte är att undersöka en företeelse var jag i mitt informationsbrev till 

intervjupersonerna tydlig med att framhålla att vissa negativa aspekter kunde framkomma av 

studien. Vidare beaktade jag vilka konsekvenser studien kunde komma att få för mina 

intervjupersoner samt för den målgrupp de representerar, som är de ensamkommande barnen. 

Kvale tar upp den etiska principen om fördelaktighet, vilket innebär att det ska vara en så liten 

risk som möjligt att intervjupersonen lider skada av studien. Därför ska de potentiella 

fördelarna för intervjupersonen samt betydelsen av den förvärvade kunskapen väga tyngre än 

skaderisken, vilket därmed rättfärdigar utförandet av studien30. Eftersom mitt syfte är att 

eftersträva utvidgad kunskap samt att undersöka hur situationen för de ensamkommande 

asylsökande barnen ser ut anser jag att fördelarna med studien är att det kan leda till ny 

kunskap som kan vara till fördel för både intervjupersonerna och framförallt för målgruppen 

som det berör. Negativa aspekter för intervjupersonerna kan vara om de känner sig kränkta 

eller utsatta av min studie. Därför utgick jag med en öppenhet kring mitt syfte och hade ett 

känsligt förhållningssätt under intervjuerna. 

 

Gällande målgruppen valde jag att inte utföra intervjuer med dem av etiska principer, då jag 

anser att det skulle vara oetiskt att intervjua dem när de är i en sådan utsatt situation. Vidare 

                                                 
29 Kvale, 1997. 
30 A.a 
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kan jag inte ta konsekvenserna för hur de skulle reagera under och efter en intervjusituation, 

vilket då kan kräva en uppföljning. I min nuvarande studie ser jag därför inte att målgruppen 

kan komma i någon direkt skada utan att den nya förvärvade kunskapen snarare kan ha ett 

upplysande syfte till möjliga förbättringar. Min slutsats är således att studiens potentiella 

fördelar väger upp de potentiella negativa aspekter som kan framkomma. Det erhölls vidare 

samtycke av fyra av intervjupersonerna till att använda deras namn. Medan övriga två 

intervjupersoner från socialtjänsten önskade att vara anonyma. Då jag som forskare vet vilka 

de är kunde jag inte utlova dem anonymitet men likväl konfidentialitet, vilket innebär att 

privata data som kan identifiera intervjupersonen inte kommer att redovisas31. 

Intervjupersonerna från socialtjänsten presenteras därmed under benämningen 

socialsekreterare 1 och socialsekreterare 2 i resultat- och analysdelen.   

 

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 

En studies validitet, eller giltighet, är beroende av i vilken utsträckning studien undersöker 

vad den är avsedd att undersöka32. Därför har mitt syfte varit i ständig fokus under alla delar 

av forskningsarbetet. Validiteten visar sig ytterligare genom tillförlitligheten hos 

intervjupersonerna. För att kunna besvara mitt syfte var jag därför noggrann med att välja 

intervjupersoner som tillhörde de ensamkommande barnens närmaste kontaktnät och hade den 

förvärvade kunskapen som krävdes för att kunna svara på mina frågeställningar. Vidare 

ställdes följdfrågor under intervjuerna för att kunna få en fördjupad förståelse samt för att 

undvika missförstånd, vilket ytterligare stärker studiens validitet.  

 

Reliabilitet betyder pålitlighet, vilket innebär att undersökningen ska vara tillförlitlig. Detta 

beaktades genom att jag utgick från intervjuguiden under intervjun och undvek ledande 

frågor. Syftet med att öka intervjuresultatens reliabilitet är att motverka subjektiv 

godtycklighet, dock kan en allt för stark tonvikt på reliabilitet motverka kreativitet och 

föränderlighet33. Eftersom jag valde att lägga till ytterligare frågor till min intervjuguide efter 

att ha intervjuat de första två respondenterna så har jag haft en tydlig indelning i resultat- och 

analysdelen över dessa frågor, vilket därmed ökar reliabiliteten. I min studie har jag till sist 

inte för avsikt att kunna generalisera det empiriska resultatet, däremot har jag som 

förhoppning att resultatet kan ge ny kunskap och utökad förståelse. 

                                                 
31 Kvale, 1997. 
32 A.a.. 
33 A.a. 
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3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
3.1 ENSAMKOMMANDE BARN 

3.1.1 Bakgrund 
Att barn och ungdomar kommer ensamma till ett annat land för att få skydd är ingen ny 

företeelse. Ett tydligt exempel på det är de så kallade finska krigsbarnen samt de judiska 

barnen från Centraleuropa, som kom till Sverige med anledning av andra världskriget. Under 

krigsåren 1939- 1945 anlände upp till 70 000 finska krigsbarn till Sverige, och under åren 

1938-1939 kom det sammanlagt 500 judiska flyktingbarn till landet34. Under 1980-talet kom 

vidare många vietnamesiska barn hit bland de så kallade båtflyktingarna. Dessa barn kunde 

senare återförenas med sina föräldrar i Sverige enligt dåvarande praxis. Sedan dess har 

emellertid praxis ändrats och enligt utlänningslagen (1989:529) ska återföreningen i första 

hand ske i föräldrarnas hemland. Efter denna lagändring på slutet av 1980-talet har barn utan 

legal vårdnadshavare kommit kontinuerligt till Sverige för att söka asyl. Det högsta antalet 

asylsökande barn som hittills har kommit var 1500 under 1992, vilket skedde i samband med 

krigen i forna Jugoslavien35.  

3.1.2 I Sverige idag  
Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat markant det senaste året. År 

2005 var antalet 398, medan antalet barn hade mer än fördubblats år 2006 till 82036. Under 

2007 kom sammanlagt 1264 ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverkets statistik 

på asylsökande från 2007 visar att de största grupperna av barn utan vårdnadshavare kom från 

följande länder37: 

 

Land:            Antal:  

Afghanistan     160 

Irak                   621 

Somalia            189 

 

Utöver dessa länder kommer många av barnen från länder i södra Afrika såsom; Eritrea och 

Etiopien, samt från asiatiska länder såsom Kina och Sri Lanka. Vidare ett stort antal från 

bland annat Iran, Kurdistan, Rumänien och Ryssland. Den övervägande delen av de 

                                                 
34 Brendler-Lindqvist, 2004. 
35 Integrationsverkets rapportserie. Ensamkommande barn. 
36 Barnombudsmannen rapporterar Br: 2007:04. Upp till 18- fakta om barn och ungdom.  
37 Migrationsverkets hemsida. 
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ensamkommande barnen är pojkar. De flesta av barnen är mellan 16-17 år, åldern kan dock 

variera beroende på vilka länder de kommer ifrån38.  

3.1.3 Orsaker till flykten 
Det kan vara svårt att identifiera en huvudorsak till att barnet tvingas lämna sitt hemland. En 

enskild händelse kan fungera som utlösande faktor, men bakom den finns det ofta flera 

djupgående faktorer. De vanligaste orsakerna till att barnen söker asyl är för att undgå 

förföljelse, krig och annat våld; i samhället och i familjen39. Följande företeelser påvisar de 

vanligaste orsakerna till flykten:  

 

• Krig (upp till hälften av barnen). Krig är ett fientligt förhållande mellan folk eller 

stater eller mellan parter inom ett land, där dödligt våld används på ett systematiskt 

sätt.40 

• Förföljelse (2/5)  

• Separation från föräldrarna i hemlandet (1/3) 

• Fattigdom (1/7) 

• Trafficing (1/8) Ett annat ord för trafficing är människohandel, vilket är förflyttning av 

fattiga människor under slavliknande förhållande som sannolikt leder till 

tvångsarbete.41  

• Tortyr (1/8). Tortyr är ett avsiktlig vållande av smärta eller lidande som bedöms 

oacceptabel på en politisk eller juridisk nivå.42 

• Återförening med familj/släkt i Europa.   

 

Det är få barn utan vårdnadshavare som kommer hit på eget initiativ. Flykten och 

separationen från vårdnadshavarna har i nästan alla fall skett genom påtryckning från 

föräldrar eller nära anhöriga43. Det främsta syftet med att skicka bort barnen är att skydda dem 

och ge dem möjlighet till bättre livsförhållanden44. Tidigare forskning, kring bland annat de 

finska krigsbarnen, har visat att de barn som trots påtagliga hot fick stanna kvar hos sina 

föräldrar trots allt mådde bättre än de som skickades iväg. Men världen har förändrats idag 

                                                 
38 Brendler Lindqvist, 2004. 
39 A.a. 
40 Wikipedia- den fria encyklopedin. 
41 A.a. 
42 A.a. 
43 Integrationsverkets rapportserie 
44 Brendler Lindqvist, 2004. 
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och krigen i ibland annat forna Jugoslavien, Somalia, Afghanistan och Irak drabbar främst 

civilbefolkningen. En del av dagens ensamkommande flyktingbarn lever således under en 

sådan markant hotbild att det har varit nödvändigt att fly för att undkomma fara eller för att 

överhuvudtaget överleva. Majoriteten av de barn som skickas från konfliktdrabbade områden 

kommer till länder som gränsar till hemlandet. Det är endast ett mindre antal 

ensamkommande flyktingbarn som anländer till Europa och ett fåtal till Sverige. Trots detta 

så beräknas det vara upp till 100 000 ensamma flyktingbarn i Europa idag45.  

3.1.4 Barnens Hälsotillstånd 

Att tvingas lämna sin familj, sitt hem och sin tillhörighet är ett trauma46. En stor del av de 

ensamkommande barnen har dessutom traumatiserats före och en del under flykten. Vidare 

utgör det en svår psykisk press att leva under ovisshet i det nya landet både på grund av 

väntan på beslut samt genom oro för föräldrar och anhöriga i hemlandet. En stor del av de 

ensamkommande flyktingbarnen är således i behov av akuta barnpsykiatriska insatser47. Ett 

stort antal av de ensamkommande flyktingbarnen har även visat sig lida av svåra psykiska 

symptom, såsom depression, aggressionsutbrott, suicidförsök, sömnsvårigheter och 

psykosgenombrott. Det är dock oklart om dessa symptom har att göra med de trauman som 

många av dem erfarit innan de kom till Sverige eller om påfrestningarna från den långa 

asylprocessen bidrar till att de utvecklar dessa symtom48. 

Barn som skilts från sina föräldrar saknar även skyddande element såsom närvaron av en 

familj och andra förtroendeingivna vuxna. Vidare har barnets ålder och mognadsnivå 

betydelse för den egna förmågan att hantera separationen och dess följder. Separation från 

föräldrarna är oftast värst för mindre barn, men det inbegriper även svårigheter för de 

ensamma tonåringarna som saknar vuxna förebilder som kan ge stöd och hjälp. Information 

om familjemedlemmar som barnen separerats från utgör således en viktig faktor för 

välbefinnandet och frånvaron av det innebär i sin tur en stor påfrestning49. 

                                                 
45 Integrationsverkets rapportserie.  
46 Ett ”psykiskt trauma kan uppstå efter en upplevelse av chockartad eller smärtsam art”. Wikipedia-den fria 
encyklopedin. 
47 Wallin, 2002. Ensamkommande unga vuxna flyktingars upplevelse av sin livssituation och välbefinnande.  
48 Brendler-Lindqvist, 2004. 
49 Wallin, 2002.  
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3.1.5 Olika syn på rehabilitering 

Att befinna sig i exil är en kraftig påfrestning för den egna identiteten. Den nya tillvaron 

inbegriper en förlust av den tidigare identifikationen och kontinuiteten. Det är således av stor 

betydelse hur flyktingar som blivit utsatt för något avvikande och traumatiskt blir bemötta. 

Det finns emellertid många olika synsätt på hur man ska behandla trauman och återkommande 

minnesbilder från bland annat krigsupplevelser. Enligt västerländsk psykologi anses det i de 

flesta fall bra att bearbeta sina upplevelser och gärna tillsammans med en utbildad 

kristerapeut. I många afrikanska samhällen talar man istället om ”aktiv glömska” som det 

bästa sättet att hantera smärtsamma minnen, där man använder sig av olika tekniker för att 

försöka tränga bort obehagliga minnen. I andra delar av världen kan man prata om sina 

minnen, men kan uppleva det som främmande att göra det med okända människor. Det kan 

därför vara av vikt, framförallt i terapeutiskt arbete, att ha kunskap om kulturspecifika uttryck 

för smärta och psykisk ohälsa. Det får dock inte övergå i stereotypa föreställningar om 

kulturella uttryck, då varje individ i en etnisk grupp skapar sin egen uppfattning av gruppens 

kultur. Det är därför av betydelse att människor ses som individer med egna personliga 

livsförhållanden50.  

3.1.6 Barnens sårbarhet och styrka 

Barn som migrerar är en grupp som särskilt ofta analyseras som sårbara och utsatta för risker 

av alla möjliga sorters utnyttjande. Detta är till stor del olyckligt nog sant men genom ny 

forskning har det även kommit information om den häpnadsväckande styrka och 

motståndskraft som dessa barn innehar, såväl som möjliga positiva effekter av migration51. I 

västvärlden tenderar vi också att se barn som särskilt sårbara och uppmärksammar ofta 

svårigheter som gör dem beroende av vuxenstöd. Vidare definierar vi olika faser i barnens 

utveckling och utgår från att det är ett universellt mönster som alla barn följer. Detta kultur-

relativa synsätt är en viktig aspekt att beakta i mötet med flyktingar och kan visa sig i bland 

annat olika synsätt på barns sårbarhet i svåra perioder52.  

 

 

                                                 
50 Angel & Hjern, 2004.  
51 Save the children. Focus on children in migration. (2007) 
52 A.a. 
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3.2 MYNDIGHETSUTÖVNING 

3.2.1 Migrationsverket 

Migrationsverket (MIV) är Sveriges centrala utlänningsmyndighet. Myndigheten gick fram 

till 1 juli 2000 under benämningen Statens invandrarverk (SIV). Till MIV:s ansvarsområden 

hör bland annat tillstånd för bosättning i Sverige, asylprocessen, från ansökan till 

uppehållstillstånd eller återvändande (inklusive förvar), medborgarskap, internationellt arbete 

inom EU, UNHCR och andra samverkansorgan53. 

MIV ansvarar för myndighetsutövningen, vilket innebär att verket är ansvarigt för prövning 

av barnens asylärenden och för frågor som rör ekonomiskt bistånd och återvändande. MIV 

använder sig av aktuell information från ett stort antal olika källor för att kunna få ett 

välgrundat underlag för sitt beslutsfattande. De viktigaste informationskällorna är bland annat 

UD, Sveriges ambassader och konsulat, FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och frivillig 

organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. MIV och migrationsdomstolarna54 gör 

alltid en individuell bedömning av asylskälen i varje enskilt fall. Däremot kan beslut som 

omfattar en grupp av utlänningar fattas i de fall det föreligger en massflyktsituation55. Utöver 

myndigheternas formella ansvar har även frivilligorganisationers engagemang och 

erfarenheter en viktig funktion56.  

3.2.2 Den gode mannen 
Den gode mannens uppdrag består i att företräda barnet i vårdnadshavarens ställe och ansvara 

för de angelägenheter som rör barnet. Det är den gode mannens rättighet att bestämma i alla 

frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga. Detta 

betyder att den gode mannen har det avgörande inflytandet över frågor kring barnets boende, 

skolgång, beslut kring hur barnets tillgångar ska användas och så vidare. Den gode mannen 

har emellertid inte som uppgift att sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. 

Vidare har den gode mannen inte någon försörjningsplikt för barnet. Då det gäller att 

                                                 
53 Wikipedia-den fria encyklopedin. 
54 Om sökanden är missnöjd med MIV:s beslut kan denna överklaga till Migrationsdomstolen. Är sökanden även 
missnöjd med Migrationsdomstolens beslut finns det möjlighet att överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det 
krävs dock prövningstillstånd för att få upp ett mål i Migrationsöverdomstolen. Wikipedia-den fria encyklopedin. 
55 Regeringens hemsida. 
56 Migrationsverkets hemsida 
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företräda barnet vid rättsliga prövningar av asylfrågan är det en uppgift för det offentliga 

biträdet57 och inte den gode mannen58.  

3.2.3 Mottagandet av ensamkommande barn 
Då ett ensamkommande barn kommer till gränsen eller till en asylenhet sker först en 

asylansökan. Sedan utförs en grundläggande utredning, som syftar till att fastställa barnets 

identitet, familjesituation, resvägen hit samt huruvida barnet rest ensam eller tillsammans med 

någon. Vidare samlas de eventuella handlingar som barnet har med sig in, såsom pass, id-

handlingar och resehandlingar. Barnet fotograferas och är det över 14 år så tas även ett 

fingeravtryck. Då återvändande har fått en allt större betydelse i MIV:s utredningar av de 

ensamkommande barnen läggs det stor vikt vid att få fram en grundlig familjebild59.  

Under den första utredningstiden bor cirka hälften av barnen i familjehem60, som vanligtvis är 

släktingar. Detta då många av de ensamkommande barnen har släktingar eller andra bekanta i 

Sverige. Dessa familjer behöver emellertid utredas och godkännas som familjehem av de 

sociala myndigheterna. Övriga barn hänvisas till respektive barn- och ungdomsenhet inom 

kommunen. Oavsett var barnet bor skall MIV lämna information till socialtjänsten61 om att 

det finns ett barn utan vårdnadshavare i kommunen62. Barnet ska vidare så snart det är möjligt 

efter ankomst till Sverige förordnas en gode man63. Enligt den nya utlänningslagen 

(2005:716) ska den gode mannen vara barnets ställföreträdare och det offentliga biträdet 

kommer endast att träda in som barnets ställföreträdare om barnet saknar god man64.   

Utredningen forstätter sålunda då barnet har förordnats ett offentligt biträde.  

                                                 

57 ”Biträdet är vanligtvis en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Biträdet hjälper den sökanden med 
kommunikationen med Migrationsverket och eventuellt domstolen.” Wikipedia-den fria encyklopedin. 

58 Migrationsverket. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
59 Frodlund, 2000. 
60 Familjhem är ett enskilt hem som tar emot barn för vård och uppfostran.  De regleras av Socialtjänstlagen 
(SFS 2001:453) med kompletterande regler i Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937). Wikipedia-den fria 
encyklopedin. 
61 ”Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under 
varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av 
socialtjänstlagen.” Wikipedia-den fria encyklopedin. 
62 Brendler-Lindqvist, 2004. 
63 3 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 

64 Rimsten, 2006. 
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Efter den första grundläggande utredningen av barnet inleds en fördjupad muntlig utredning. 

Där barnets ålder och mognad är avgörande för hur mycket hänsyn som ska tas till barnets 

åsikter och delgöranden vid beslutsfattandet. I utlänningslagen understryks vikten av att 

artikel 12 i barnkonventionen efterlevs65. Under den fördjupade muntliga utredningen 

närvarar det offentliga biträdet och även den gode mannen har möjlighet att närvara. MIV har 

som avsikt att de handläggare som utreder barn bör ha särskild kompetens gällande utredning 

av barnärenden och de ska vidare kunna anpassa den muntliga utredningen till barnets ålder, 

mognad och psykiska tillstånd66. Efter utredningen är det således dags för att fatta beslut om 

barnet kan beviljas uppehållstillstånd eller inte67.   

3.2.4 Beslut om uppehållstillstånd 
Asylutredningen för ensamkommande barn fokuserar i praktiken främst på att återförena 

barnet med föräldrarna eller andra anhöriga. Tidigare utvisade MIV inte ensamkommande 

barn förrän de hade lokaliserat anhöriga, som kunde ta emot barnet i hemlandet. Detta kunde 

ibland leda till att barnet fick uppehållstillstånd och att familjen senare kunde återförenas i 

Sverige68. Då fick de flesta, ca 80-90 % av de ensamkommande barnen permanent 

uppehållstillstånd (PUT) i Sverige69. Idag har denna policy förändrats kraftigt, då de allra 

flesta ensamkommande barn får avslag inom några månader, oavsett om anhöriga har 

hittats70. Under 2003 fick 50 % av barnen avslag på sin asylansökan av MIV och 

Utlänningsnämnden71. Efter beslutet fortsätter myndigheten att forska efter föräldrarna. Då 

anhöriga har hittats, eller utifall barnet har fyllt 18 år, kan utvisningen verkställas. Sveriges 

regering har som mål att beslut om uppehållstillstånd eller avvisning gällande de 

ensamkommande asylsökande barnen skall fattas inom tre månader. Detta mål har emellertid 

ännu inte uppnåtts72. Myndigheterna förklarar denna markanta ökning av avslag genom att 

många av dem som idag söker uppehållstillstånd i Sverige, kommer från länder för vilka man 

har ändrat bedömningen. Det gäller bland annat länder som Irak, Somalia och Afghanistan73.  

 

                                                 
65 ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 

dessa i alla frågor som berör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad.” Barnkonventionen artikel 12:1. 
66 Rimsten, 2006. 
67 A.a. 
68 Vestin, 2006. 
69

 Brendler Lindqvist, 2004. 
70 Vestin, 2006. 
71

 Brendler Lindqvist, 2004. 
72 Riksdagens hemsida. Proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn. 
73

 Brendler Lindqvist, 2004. 
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3.2.5 Ansvarsfördelning mellan stat och kommun 

Från den 1 juli 2006 gäller en lagändring som innebär att ansvaret för de asylsökande 

ensamkommande barnen fördelas mellan stat och kommun. Detta beslut har tagits mot 

bakgrund av att den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta 

situationer finns inom kommunens socialtjänst. På detta sätt kan beredskap att ta emot dessa 

barn koncentreras till de kommuner som träffat överenskommelse med MIV om mottagande74. 

Genom denna lagändring har ansvarsfördelningen mellan stat och kommun förtydligats. Det 

har även klargjorts vilken kommun som ska vara barnets vistelsekommun och därmed ha 

ansvaret för barnets boende och för att barnet får den omsorg som föreskrivs i 

socialtjänstlagen75.  

3.2.6 Statens ansvar 
Det ingår i MIV:s uppdrag att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av 

ensamkommande barn, vilket gäller både under asyltiden samt tiden efter för de barn som 

beviljats uppehållstillstånd. MIV ansvarar för att barnet så snart som möjligt anvisas till en 

kommun, som huvudregel en kommun med vilken verket tecknat en överenskommelse med 

om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Då MIV har anvisat en kommun för 

barnet anses det barnet vistas i den kommunen.76 I de fall det finns särskilda skäl kan man 

kringgå denna regel och anvisa barnet till en kommun som inte har tecknat överenskommelse 

med MIV, som i de fall när barnet har anhöriga i en kommun som inte har tecknat avtal med 

verket. Barnets vistelsekommun är således ytterst ansvarig för barnets välmående77.  

3.2.7 Kommunens ansvar 
De kommuner som gjort överenskommelser om mottagandet av ensamkommande barn 

ansvarar för att utreda och fatta beslut kring barnets bästa, såsom boende, släktforskning och 

utifall barnet behöver särskild vård och omsorg. Kommunen ska vidare utse en god man samt 

se till att barnet får tillgång till skolundervisning78. Detta ansvar är, oavsett om det anordnas 

direkt i kommunal regi eller av privata underentreprenörer, underkastat länsstyrelsens tillsyn 

enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Kommunernas boenden för 

ensamkommande barn har således samma tillsyn som hem för vård eller boende79. Enligt 2 

                                                 
74 Migrationsverket. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
75 Migrationsverkets hemsida. 
76 3 § andra stycket lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
77 Migrationsverkets hemsida. 
78 Migrationsverket. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
79 Riksdagens hemsida. Proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn. 
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kap. 2§ SoL har socialnämnden det yttersta ansvaret för de personer som vistas i kommunen, 

och att kommunerna därför (enligt 11. kap 1 och 2 §§ SoL) skall utreda barnets behov av 

insatser och fatta beslut om var barnet ska bo80. Boendet kan exempelvis vara ett hem för vård 

eller boende81 (särskilt inrättat för ensamkommande barn) eller ett familjehem. Då det har 

blivit en markant ökning av ensamkommande barn kan det leda till brist på platser för de 

ensamkommande barnen i kommuner med överenskommelser om boendeplatser. På förslag 

av regeringen höjdes därför de statliga ersättningarna till kommunerna den 1 juli 200782.  

3.2.8 De ensamkommande barnens rättigheter 
Staten har, genom en överenskommelse med Sveriges kommuner och Landsting, överlåtit sitt 

ansvar för hälso- och sjukvård för asylsökande till landstingen. De asylsökande 

ensamkommande barnen ska behandlas på samma sätt och på samma villkor som barn med 

svenskt medborgarskap, vilket bland annat innebär att de har rätt till den hälso- och sjukvård 

inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård som de är i behov av83. Landstingen får ersättning 

av staten för att kunna ge barnen den vård de behöver, vilket innefattar fysisk såväl som 

psykisk vård84. Under den 1 juli 2007 infördes vidare en möjlighet till ersättning för vård, 

enligt socialtjänstlagen av unga, upp till 21 år, under förutsättning att vården påbörjades före 

18 års ålder85. 

 
3.3 SVENSK LAG 

3.3.1 Utlänningslagen 
Sveriges utlänningslag innefattar bland annat bestämmelser om asyl, uppehållstillstånd och 

utvisning och syftar till att kunna reglera en utlännings vistelse i landet86. Den 31 mars 2006 

trädde en ny instans- och processordning i kraft (2005:716) och ersatte den tidigare 

utlänningslagen från 1989. Huvudskälet till den nya reformen var att få en större öppenhet och 

rättsäkerhet genom att överprövningen skall utföras i domstolar. I och med den nya instans- 

och processordningen har Utlänningsnämnden blivit nedlagd och överprövningen av 

Migrationsverkets beslut har flyttats över till tre migrationsdomstolar. 

                                                 
80 Juhlén, 2001 
81 Det finns särskilda bestämmelser ibland annat SoL och Socialtjänstförordningen (2001:937) som gäller för 
dessa typer av boenden.  
82 Regeringens hemsida. 
83 Migrationsverket. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
84 Migrationsverkets hemsida 
85 Regeringens hemsida. 
86 Wikipedia- den fria encyklopedin.  
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Migrationsdomstolarnas avgöranden får överklagas till Migrationsöverdomstolen87. Ett annat 

syfte med den nya lagen är att tydligare skilja de skyddsrelaterade grunderna för 

uppehållstillstånd med de individuella omständigheterna, såsom hälsotillstånd, som också kan 

ligga till grund för uppehållstillstånd.  

 

Sverige har inte inkorporerat FN:s barnkonvention i lagstiftningen. Konventionen ska istället 

införlivas i svensk lag genom en kontinuerlig kontroll och anpassning till konventionen88.  År 

1997 upprättades emellertid en särskild portalparagraf i Utlänningslagen, paragraf 10, som ska 

säkra att barnets bästa alltid vägs in i beslut som rör dem: ” I fall som rör ett barn skall 

särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt 

kräver.”  

 

3.4 FOLKRÄTT 

3.4.1 Mänskliga rättigheter 
Folkrätten, som är en del av den internationella rätten, består av regler eller avtal mellan stater 

som uppkommit för att underlätta det ömsesidiga samarbetet. De mänskliga rättigheterna är en 

del av folkrätten och utgörs av juridiskt bindande rättsregler som till största del finns 

nedtecknade i olika typer av internationella överenskommelser. År 1948 skapade FN:s 

kommission för mänskliga rättigheter den allmänna förklaringen av mänskliga rättigheter, 

vilken godtogs enhälligt samma år av FN:s generalförsamling. De mänskliga rättigheterna 

gäller för alla människor och slår fast att alla människor är födda fria och har lika värde och 

rättigheter oavsett land, kultur och rådande omständigheter. De mänskliga rättigheterna 

reglerar vidare förhållandet mellan statsmakten och den enskilda individen. De utgör en 

begränsning av statens makt över individen och fastslår vissa skyldigheter staten har gentemot 

individen. FN:s kommission har skapat två grundläggande konventioner som idag är 

utgångspunkten för de internationella mänskliga rättigheterna; konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter och konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter. Dessa har under senare år legat till grund för och utvecklats i ett flertal 

specialkonventioner om rättigheter för vissa grupper eller om vissa typer av rättigheter89.  

                                                 

87 Utvärdering av den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden. 
88 Rimsten, 2006. 
89 Hedlund,Thulin, 2008. 
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3.4.2 Flyktingars rättigheter 
Flyktingars rättigheter är förankrade i de mänskliga rättigheterna. I FN:s allmänna deklaration 

om mänskliga rättigheter, artikel 14, formuleras följande: ”Envar har rätt att i andra länder 

söka och åtnjuta fristad från förföljelse”
90

 Artikeln har emellertid tolkats så att envar har rätt 

till att söka fristad från förföljelse, det vill säga asyl, men inte rätt att beviljas asyl. Det är med 

andra ord först när personen har beviljats asyl som han eller hon har rätt att åtnjuta fristad91.   

År 1950 grundades UNHCR av FN:s generalförsamling, vars främsta funktion att ge 

flyktingar rättsligt och materiellt skydd samt att söka varaktiga lösningar för flyktingar. 

Organisationen ska vidare verka för att konventionen efterlevs samt att så många stater som 

möjligt ansluter sig till den92.   

3.4.3 FN:s konvention om barnets rättigheter 
Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling en konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen). Sverige var en av de första länderna att ratificera barnkonventionen och 

den började gälla i landet den 2 september 1990. Inom två år hade en majoritet av världens 

stater ratificerat konventionen och var därmed juridiskt bundna till att genomföra den93. 

Genom barnkonventionen formuleras för första gången barnets mänskliga rättigheter i ett 

internationellt bindande avtal. Barnkonventionen ger en universell definition av vilka 

rättigheter som ska gälla för alla barn i världen, oavsett ursprung, religion, kultur eller 

ekonomiska förutsättningar94. Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer: 

• Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller 

andra liknande skäl (artikel 2). 

• Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör 

barn och unga (artikel 3). 

• Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna 

förutsättningar (artikel 6). 

• Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor 

som berör dem (artikel 12)95 

 

                                                 
90 Artikel 14 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.  
91 Hedlund-Thulin, 2008. 
92 UNHCR hemsida. 
93 Hammarberg, 2006. 
94 Bo, 2001. 
95 Hammarberg, 2006. 
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3.5 TEORETISK JÄMFÖRELSE MED SKELLEFTEÅ KOMMUN 

3.5.1 Asylhem i kommunal regi 
Rädda barnens rapport ”Att möta de ensamkommande barnen” av Monica Brendler-Lindqvist 

bygger på ett 2-årigt projekt som utförts på det första asylhemmet för ensamkommande barn i 

kommunal regi i Sverige. Syftet var att undersöka om detta asylhem kunde bli ett gott 

exempel på omhändertagande av ensamkommande barn och att synliggöra möjligheter och 

svårigheter i mottagandet. De huvudresultat som kom fram i Rädda barnens rapport är att 

kommunens socialtjänst är bättre kompetent än MIV på att ta hand om barn med svår 

psykosocial bakgrund. Det mest gynnsamma för barnen anses således vara att de blir 

mottagna av en förvaltning som enbart är ansvariga för barnens omsorg och kan lägga alla 

resurser på att ge de utsatta barnen det stöd och den hjälp som de behöver96. 

 

Även om det finns klara fördelar med ett asylhem i kommunal regi så inbegriper det dock 

vissa svårigheter. Asylhemmet har inte alla de resurser som krävs för att bemöta ungdomar 

med svåra trauman. Därtill blir ofta MIV:s handläggningsprocesser längre än beräknat, vilket 

ofta har skadliga effekter på ungdomarna. För att kunna ta hand om dessa ungdomar på ett 

kompetent sätt krävs därför pedagogiska modeller och psykosociala metoder samt en 

organisation som har erfarenhet av att ge stöd åt traumatiserade barn. Personalen behöver ha 

kunskap och insikt om krisernas förlopp, traumans påverkan på ungdomar och de sociala 

problem som de möter. Asylhem är ett alternativ till familjehem, men det har också visat 

tydliga nackdelar, såsom passivitet och negativa grupprocesser. Men att bo tillsammans med 

andra i liknande situation kan även bidra till ökat stöd och gemenskap inom gruppen97. 

  

Efter att asylhemmet i Skellefteå kommun hade öppnat och ungdomarna flyttat in kretsade 

arbetet kring att bygga upp ett socialt nätverk kring ungdomarna och boendet. Det sociala 

nätverket kan utgöra en kompensation för brist på stöd och närhet till föräldrar och anhöriga, 

vilket betyder att de nya signifikanta personerna i barnens sociala nätverk blir barnens 

omgivande psykologiska stöd98. Dessa signifikanta personer utgörs främst av gode män, 

kamrater, lärare och behandlingspersonal99. Det är mycket viktigt för grupphemmet att ha ett 

gott samarbete med alla relevanta personer i barnens kontaktnät, då det innebär möjligheten 

                                                 
96 Brendler-Lindqvist, 2004. 
97 A.a. 
98 Brendler-Lindqvist, 2004. Se även Angel & Hjern, 2004.   
99 Brendler-Lindqvist, 2004. Se även Malmström, 2003. 
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att få och ge stöd i både akuta kriser och i det långsiktiga arbetet med barnen och deras 

integration100.  

3.5.2 Målsättning och pedagogik 
Personalen på asylhemmet i Skellefteå arbetar utifrån målsättningen att genom ett 

”salutogent/friskhetsskapande synsätt, stärka och utveckla varje individs förmågor”101. Den 

föreställning som framkommer hos personalen på boendet, i främst den inledande fasen, är att 

ungdomarna ses som ”subjekt,” som aktivt ska och kan delta i alla beslut som rör dem och att 

de har både skyldigheter och rättigheter. Skyldigheterna inbegriper bland annat att städa 

gemensamma utrymmen och laga mat tillsammans med personalen. Rättigheter syftar bland 

annat på att kunna låsa dörren till sitt rum och därmed ha rätt till integritet. Det fanns till en 

början en tendens bland personalen att hellre se ungdomarna som resursstarka och 

kompetenta, än som ungdomar med psykiska svagheter och problem. Detta förhållningssätt 

förändras dock efter den första tiden, då många ungdomar börjar visa tydliga psykiska 

symptom på att de inte mår bra och ger uttryck för att behöva mer hjälp och stöd än vad de 

tidigare visat102.  

3.5.3 De tre barriärerna 
Det går att identifiera tre grundläggande faser som behandlare som arbetar med flyktingar går 

igenom. Dessa kallas för de ”tre barriärerna”; språkbarriären, kulturbarriären och den 

psykologiska barriär som uppstår i mötet med de omfattande trauman som många av 

flyktingbarnen drabbats av103. Dessa barriärer behöver reflekteras över och bearbetas i mötet 

med flyktingbarn, för att kunna skapa en större förståelse och större förmåga för att kunna 

arbeta med flyktingar från andra länder. Hos personalen på asylhemmet i Skellefteå var 

språkfrågan ofta på dagordningen under de första månaderna, vilket visade sig i att de 

frekvent använde tolkhjälp. Även kulturella skillnader visade sig vara stora mellan 

behandlarna och ungdomarna genom att det lätt uppstår förvirring på grund av de olika 

kulturella koderna, vilket även kan sträcka sig till matvanor och religion. Vidare är det av vikt 

att det psykologiska motstånd, som kan finnas gentemot att lyssna på och ta in de omfattande 

traumatiska erfarenheter som många av de ensamkommande barnen bär med sig, synliggörs 

för att behandlarna ska kunna vara ett fungerande stöd för ungdomarna104. 

                                                 
100 Brendler-Lindqvist, 2004. 
101 Vilken utgår från en föreställning om vikten att av att se hela individen med tonvikt på hans resurser och att     
han ska få hjälp att använda sina inneboende resurser om han inte gör det  
102 A.a. 
103 Brendler-Lindqvist, 2004. Se även Brendler-Lindqvist, M. & Palm, T. 1988, B 
104Brendler-Lindqvist, 2004.  
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4. RESULTAT 
 
4.1 BAKGRUND TILL INTERVJUPERSONERNA 

4.1.1 Socialtjänsten 
I och med ansvarsfördelningen mellan stat och kommun i juli 2006, blev kommunerna 

ansvariga för de ensamkommande asylsökande barnens omsorg. Detta anses också vara det 

mest gynnsamma för barnen, då det innebär att de blir mottagna av en förvaltning som enbart 

är ansvariga för barnens omsorg och kan lägga alla resurser på att ge barnen det stöd och den 

hjälp som de behöver. Det ingår vidare i socialtjänstens kompetens att ta hand om barn som är 

föräldralösa och har farit illa, dessutom finns det en reguljär tillsynsmyndighet för sådan 

kommunal verksamhet105. Östersunds kommun startade upp sitt första asylboende, 

Fornborgen, i början på maj 2007, vilket innebär att verksamheten är relativt ny. 

Socialtjänsten i Östersunds kommun ansvarar för att utreda de ensamkommande barnen. Då 

ett asylsökande barn kommer till kommunen har de blivit anvisade en plats i kommunen av 

MIV. MIV och Östersunds kommun har ett avtal med varandra om hur många ungdomar som 

ska tas emot och hur många platser som ska vara beredda. På socialtjänsten intervjuades två 

socialsekreterare som har som uppgift att göra utredning om boende utifrån att ungdomen är 

asylsökande. Då asylboendet på Fornborgen är det boendet som finns idag är det i de flesta 

fall ett givet beslut. Sen är det som vanlig handläggning i barnavårdsärenden, vilket innebär 

att socialsekreterarna gör uppföljningar, har uppföljningsträffar, och gör en vårdplan, samt tar 

kontakt med gode män och särskilt förordnad vårdnadshavare.  

4.1.2 Fornborgen 
Ett asylhem är ett alternativ till ett familjehem106. Då Östersunds första boende för 

ensamkommande asylsökande barn öppnade i maj 2007, har det varit mycket praktiska saker 

som tagit upp tid och energi för personalen på boendet. På Fornborgen intervjuades Maria 

Karlsson, personal på boendet, som är fritidspedagog och utbildad stressterapeut. Hon 

förklarar att uppgifterna för personalen på Fornborgen består av den fysiska och psykiska 

omvårdnaden av barnen och ungdomarna, samt att se till att de har en trygg plats på boendet. 

När barnen kommer till asylboendet ska alla kontakter utåt knytas så att de kan börja skolan, 

få sina läkarundersökningar, vidare ska rekrytering och samarbete med gode mannen 

påbörjas. Vidare har även den tidigare team-ledaren på Fornborgen, Lars Olsson, intervjuats. 

                                                 
105 Brendler-Lindqvist, 2004. 
106 A.a. 
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Han var verksam under tiden maj 2007- november 2007 och hade då det övergripande 

ansvaret för Fornborgen och personalgruppen. 

4.1.3 Gode män 
Att vara gode man till ett ensamkommande barn handlar om mer än att bara ha ett ekonomiskt 

ansvar. Det innebär utöver det ett känslomässigt ansvar, där den gode mannen träder in i både 

vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och är ansvarig för barnets personliga 

förhållanden107. De brister som funnits kring de gode männens arbete är de oklarheter kring 

vad deras uppdrag och arbetsuppgifter kring barnens situation går ut på108. Gunnar Ståhl som 

är gode man har som uppgift att företräda sitt barn i kontakten med alla tänkbara myndigheter; 

såsom skolan, sjukhuset, asylhemmet och Migrationsverket. Han problematiserar dock att det 

kan vara svårt att få tillgång till de egentliga kraven på en gode man och hur mycket de ska 

introducera sig för sitt barn och dennes svåra förhållanden. Madelene Olsson som också är 

gode man förklarar att arbetsuppgifterna även innefattar att hennes huvudman får den vård 

och de läkemedel han vill ha eller behöver, samt det väsentliga runtomkring i hans 

asylprocess och mående. De gode män som har intervjuats är Gunnar Ståhl som är pensionär 

och engagerad i röda korset sedan många år tillbaka, samt Madelene Olsson som studerar vid 

det rehabiliteringsvetenskapliga programmet på Mittuniversitetet. 

 
4.2 BARNENS OMSORG  

4.2.1 Rehabilitering 

Socialsekreterare 1 beskriver hur barnen först genomgår en läkarundersökning för att få en 

uppfattning av hälsotillståndet, vilket blir både fysiskt och psykiskt. För skulle de då 

upptäcka att barnet har behov utav psykologkontakt, så skulle det bli en följd av 

undersökningen. De barn som uttryckligen vill ha Bup hjälp blir också prioriterade. L. Olsson 

berättar att asylboendet kontaktade Skellefteå kommun innan de startade och att den 

kommunen betonade vikten av att ha ett tydligt samarbete med Bup. Enligt socialsekreterare 

1 har asylboendet i dagsläget kontakt med Bup, där det finns en läkare och kurator som 

jobbar gentemot gruppen. Socialsekreterare 1 önskar dock att det fanns en mer upparbetad 

kontakt med Barnpsykiatrin så att de kunde finnas med när barnen anländer och göra en 

direkt bedömning, eftersom de flesta har traumatiska upplevelser bakom sig även om alla inte 

har uttalade behov av psykiatrikontakt. Båda socialsekreterarna är kritiska till att det inte 

                                                 
107 Brendler-Lindqvist, 2004. 
108 A.a. 
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finns en bättre uppbackning kring barnen och anser att det borde ha funnit redan innan 

kommunen tog beslutet att ta emot flyktingbarnen. L. Olsson menar dock att de inte kan 

spekulera att de barn som kommer hit behöver Bup hjälp. Men om de behöver det så ska de 

kunna kommunicera med varandra och hitta bra ingångar, så att Bup kan ta emot de som mår 

dåligt. Vidare poängterar han att de barn som är i behov av samtalskontakt ska få det vid 

sidan av boendet, då personalen inte har den utbildning som krävs för att gå in i behandling.  

Det är dock svårt att veta hur barnen uppfattar samtalen på Bup menar socialsekreterare 1. M. 

Olsson problematiserar också kontakten med läkare och kuratorer, då de inte alltid har 

förståelse för barnets kulturella uttryck. De finns där men kan inte alltid ge den hjälp som 

behövs. Det kan emellertid vara en bedömningsfråga beroende av vilket psykiskt skick barnen 

är i. Vidare påpekar socialsekreterare 1 problematiken med att man inte gärna går in i 

behandling medan de är asylsökande. Bup menar att barnet behöver befinna sig i en trygg 

omgivning för att en behandling ska vara verksam, vilket inte är fallet för de här ungdomarna 

som lever i en väldig känslomässig otrygghet. Då de inte vet hur deras framtid ska bli, de vet 

inte hur deras familj har det och många har även förlorat familjemedlemmar. Om man tittar på 

olika kristeorier så befinner sig de till viss del i de här akutfaserna, därför ser socialsekreterare 

1 det som att det är främst den omhändertagande nivån man kan ha under asyltiden.  

Båda gode männen M. Olsson och Ståhl anser att personalen har en viktig roll för barnen. 

Ståhl menar att det är personalens uppgift att se till att barnen känner sig hemma i den 

situationen de befinner sig i. Han problematiserar dock att det är många unga kvinnor som 

jobbar med pojkarna. Eftersom många av pojkarna kommer från kulturer där man har en 

annan syn på kvinnor, menas att den enda kvinnan som många av pojkarna fullt ut accepterar 

bara är deras mamma eller mormor. Detta ses som problematiskt, då många av pojkarna bär 

med sig traumatiska upplevelser och kan behöva stöd av någon de kan betrakta som en 

förebild. Vidare ser Ståhl skolan som viktig för barnen och att de alla ska hjälpa till med att 

integrera pojkarna. Han ser dock en svårighet i att ungdomarna inte kommer i tillräckligt 

mycket kontakt med andra svenska ungdomar, då de ensamkommande ungdomarna har svårt 

att få kontakt med de svenska ungdomarna och därför har en tendens att sluta sig i egna 

grupperingar. Ståhl anser vidare att pojkarna får för lite insikt i hur vanliga svenska familjer 

lever och ser det som en uppgift för den gode mannen att bjuda hem barnen till den egna 

miljön.    
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Karlsson förklarar att de försöker ha de pedagogiska frågorna om barnens mående och 

utveckling i fokus, men eftersom boendet öppnade förra året så har det varit mycket praktiska 

saker som tagit upp tid och energi. Hon beskriver hur de har medarbetarmöten där de 

prioriterar den individuella pedagogiken samt gruppedagogiken. De har vidare individuella 

handlingsplaner för varje barn som de ständigt förnyar. Karlsson menar på att detta är till för 

att tillvarata barnets intresse, så att de kan följa upp vad som händer under resans gång. Det 

framhålls att personalgruppen har en önskan att räcka till mer individuellt till pojkarna. Vidare 

påpekar Karlsson svårigheterna med att ta emot flyktingar på ett tillfredställande sätt, då det är 

en stor och svår fråga. Hon ser det därför som viktigt att vara lyhörd så att man tar en sak i 

taget och har möjlighet att kunna skapa bra möten i vardagen. 

4.2.2 Barnens inflytande och delaktighet 

Ståhl förklarar hur de har möten som berör det enskilda barnet tillsammans med barnets 

kontaktperson, gode man samt en tolk. På mötet går de igenom olika ordningsfrågor kring 

barnets relationer med skolan, personalen och de andra pojkarna. Men Ståhl och respektive 

kontaktperson brukar även gå in på de lite mjukare värdena, såsom hur barnet mår, hur 

mycket det saknar sin familj och så vidare. Då blir samtalet allvarligare och det har visat sig 

att då tankarna inte är upptagna av skolan så finns de oftast hos familjen och hur de ska kunna 

komma hit. Då han har märkt en tendens till att barnet gärna vill vara tillags under mötena ser 

han det som nödvändigt att ha tolk, samt att kontaktpersonen och den gode mannen anstränger 

sig lite extra för att barnen ska kunna få ett reelt inflytande.  

M. Olsson ser det också som viktigt att föra en dialog med sitt barn och tycker att det är av 

vikt att se till individen i första hand och höra med dem för att de ska kunna påverka. Det ses 

vidare som relevant att föra en dialog kring vad som är rätt och fel, då exempelvis barnet kan 

ha en idé som inte går att genomföra. På asylboendet för de också en ständig dialog med 

pojkarna och Karlsson ser det som viktigt att vara lyhörd: 

Jag menar eftersom man kommer från helt olika länder så även om jag säger jag mår bra så kan 

ju den innebörden vara helt annorlunda. Så att man får vara lite intelligent i resonemangen. Man 

får vara väldigt lyhörd så man kan fånga upp signalerna. 

Vidare anser hon det vara av betydelse att pojkarna får vägledning i olika beslut, då de 

befinner sig i ett land som skiljer sig markant från vad de är vana vid. De måste således våga 

visa och vägleda pojkarna så att de kan komma in i samhället på ett bra sätt. Vidare nämns 
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även handlingsplanerna som de gör tillsammans med ungdomen och gode mannen, som ska 

vara en ömsesidig dialog och handlingsplan som leder till utveckling. Barnen ska också kunna 

finnas med i ett fritidssammanhang under asylutredningen och både L. Olsson och Karlsson 

betonar därför föreningslivet som en möjlighet för barnen att ha inflytande och bejaka sina 

intressen.  

Båda socialsekreterarna anser att barnen har inflytande. Socialsekreterare 1 ser dock 

svårigheter med att använda tolk då man inte får samma kontakt som med svenska ungdomar, 

vilket gör det svårt att veta hur mycket ungdomen har förstått. Därför blir det mycket viktigt att 

tolken översätter korrekt och inte färgar med egna känslor och tankar. Även M. Olsson har 

uppmärksammat att under den tiden hon har varit gode man så kommer det hon säger inte alltid 

fram, så som hon menar det via tolken. Därför är hon noga med att hela tiden försäkra och 

upprepa sig. 

Socialsekreterarna för vidare en diskussion direkt med barnen och förklarar för dem vilka 

möjligheter det finns. Barnen kommer också till tals i utredningarna, där syftet är att utreda 

vad det finns för behov. Men socialsekreterare 1 säger sig sakna förutsättningslösheten i 

vanliga utredningar, då de ensamkommande barnens utredningar kring boende är 

förutbestämda. Detta då det bara är asylboendet samt ett fåtal familjhem som finns att tillgå. 

Socialsekreterarna påpekar även att pojkarna haft önskemål kring boendet som de inte kunnat 

tillgodose på grund av resursbrist och att de i dessa fall inte har haft inflytande. 

4.2.3 Barnens egna tankar utifrån respondenterna109 
Det har varit mycket problem med de grundläggande behoven för ungdomarna inom 

verksamheten, såsom sömn och mat förklarar socialsekreterare 2. Detta då bland annat en stor 

del av pojkarna från mellanöstern är mjölkallergiker, vilket har orsakat problem som 

socialsekreteraren tror bottnar i brist på kunskap på boendet. Om inte det grundläggande 

fungerar, då fungerar man inte heller som människa menas det. Utöver det är det 

asylprocessen som påverkar ungdomarna i det mesta menar socialsekreterare 2. Även 

Karlsson betonar att barnen först och främst vill ha asyl. Socialsekreterare 1 menar på att det 

är individuellt vad barnen tänker, då några tycker det är hopplöst medan andra har en mer 

positiv framtidssyn. M. Olsson tror att det är en väldigt frustrerande situation för barnen, och 

menar på att den ovissheten kan knäcka de flesta. 
                                                 
109 Denna frågeställning besvarades enbart av Madelene Olsson, Maria Karlsson och Socialsekreterarna (2st).  
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4.2.4 Barnkonventionen  
Ingen av respondenterna har utbildning i barnkonventionen. Ståhl berättar dock att han genom 

sitt engagemang i röda korset har kommit i kontakt med både barnkonventionen och 

mänskliga rättigheter. Han förklarar att det är flera av gode männen i kommunen som har 

varit engagerade i olika frivilliga organisationer. Ståhl betonar vidare att den viktigaste 

egenskapen hos gode män inte behöver vara att man har mycket formell utbildning, utan att 

man i grunden är humanist och förmår att känna empati för de människor man ska hjälpa. 

Socialsekreterarna och M. Olsson har ett eget intresse av barnkonventionen och har på så vis 

skaffat sig kunskap på egen hand. M. Olsson betonar att hon har ambitionen att i sitt 

godmannaskap kunna bevaka sitt barns intressen. På asylboendet är tanken att personalen ska 

gå igenom barnkonventionen eftersom, Karlsson menar dock att många av dem har en del 

kunnande om det sen tidigare arbete med människor. Hon säger vidare att: 

 

Tanken när man tar emot barn såhär det är ju att det ska vara utifrån barnets bästa och det 

resonemanget har vi varenda dag. 

4.2.5 Kompetens och utbildning 
Det är ingen av intervjupersonerna som har någon specialkompetens för att möta de 

asylsökande barnen. Socialsekreterarna fick emellertid åka på ett par utbildningsdagar 

tillsammans med de handläggare som har arbetat med den här målgruppen i Skellefteå 

kommun. Skellefteå var även Östersunds föregångarmodell och man tittade mycket på hur de 

gjorde i sin verksamhet.  

Socialsekreterarna är mycket kritiska till att det inte var bättre förberett när man startade upp 

verksamheten, då det idag finns mycket förvirring och okunskap. Mycket har fått växa fram 

under vägen, hur man behöver lösa saker, vilka man behöver samarbeta med och så vidare. 

Vidare poängteras att asylboendet skulle ha varit bättre utrustat i form av personal med olika 

kompetenser. Socialsekreterare 1 anser också att det behövs mer kompetens i bemötandet av 

barn och ungdomar i kris, då det är under all kritik att det inte redan finns idag inom 

verksamheten. Även L. Olsson kan se att krisutbildning är något de behöver se över. För även 

om man har en utbildning i grunden så kan man behöva förnya den, då det här blir mer 

specifikt. Vidare vill socialsekreterare 1 se utökad kunskap om de länderna barnen kommer 

ifrån och vad konflikter där handlar om. Då det uppstår mycket konflikter mellan ungdomarna 

som handlar om det och det utformas grupperingar utifrån kulturell tillhörighet. Dessa 

konflikter hamnar då ofta på socialtjänstens bord.  
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Socialsekreterare 1 menar vidare att då ungdomarna befinner sig i asylprocess och dessutom 

är i tonåren, som är en form utav naturlig livskris, så ställer det stora krav på personalen och 

för att kunna bemöta det behöver man ha mycket olika kunskap. Det ses vidare av vikt att ha 

både vård- och omsorgspersonal och personal med kunskap om psykologi och psykiatri, samt 

att man har kontinuerlig handledning för att ta hand om de här situationerna som uppstår på 

boendet och därmed har möjlighet att växa och utvecklas i arbetet.  

Enligt L. Olsson gjorde de ett medvetet val vid rekryteringen av personalgruppen om att ha en 

bred arbetsgrupp, med inte bara en arbetsgrupps- eller yrkeskategori, utan med många olika 

inslag. Karlsson poängterar också att de är anställda utifrån de kompetenser de har till det här 

jobbet. Det är mycket skiftningar i arbetslaget i utbildning och kompetens och de försöker så 

gott som det går att gå in med det som de kan. Karlsson problematiserar dock att det är väldigt 

nytt, vilket innebär att det är mer praktiska saker som ska komma på plats och rutiner som ska 

börja fungera för att de ska få mer utrymme till det andra också. Vidare säger hon: 

Och det är ju människor, det är ju inte något speciellt. Jag menar man lever i olika länder, men 

man är ju människa från vilket land man än kommer från. Så det är mycket baskunskaper när det 

gäller det där som naturligtvis är lika användbara här som på andra ställen där man jobbar med 

människor. 

 

Socialsekreterare 1 skulle dock vilja se en tydligare inriktning och tydligare riktlinjer för hur 

man ska arbeta på exempelvis boendet. Tanken är att boendet ska arbeta utifrån det salutogena 

förhållningssättet110, därför anser hon att det också måste finnas handledning så att man kan 

tillämpa det. L. Olsson förklarar att asylboendet även arbetar efter konsekvenspedagogiken 

som grundar sig på att du har en god människosyn, han kan dock se att de behöver utöka 

kompetensen och förståelsen även för den.   

4.2.6 Samarbete mellan parterna111 
Socialsekreterarna uttrycker att det finns brister i samarbetet mellan dem och personalen på 

boendena, då de har olika arbetsuppgifter kan det leda till missförstånd. Detta leder till att det 

blir ett sämre samarbete, som de ensamkommande barnen far illa i. De har emellertid 

kontinuerliga träffar för att arbeta för ett bättre samarbete. Karlsson menar på att det finns en 

                                                 
110 Denna målbeskrivning utgår från en föreställning om vikten att av att se hela individen med tonvikt på hans 
resurser och att han ska få hjälp att använda sina inneboende resurser om han inte gör det. 
111 Denna frågeställning besvarades enbart av Madelene Olsson, Maria Karlsson och Socialsekreterarna (2st).  
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vilja att samarbetet mellan olika parter ska fungera, men då det är nytt för alla så vet man 

ännu inte vilka resurser som behövs. Hon menar på att det är en omöjlighet att ha en stab som 

står färdig för allt, det utvecklas istället eftersom behoven kommer. Hon anser vidare att 

samarbetet samverkar till barnets bästa. 

 

Socialsekreterare 1 påpekar att det blir en krock då de som handläggare ser på varje individs 

behov, medan man på asylboendet främst arbetar utifrån gruppen som helhet och då kan det 

vara svårt att göra speciallösningar för den enskilda. Det blir då ett dilemma för 

socialsekreteraren som handläggare. Då de ska föreslå att motiveringen till beslutet att 

ungdomen kan bo på Fornborgen, det är att boendet kan tillgodose ungdomens behov. Det blir 

svårt då ungdomarna kan visa upp att de har behov av ett större omhändertagande än vad man 

kan tillgodose på boendet. Men det finns inget annat alternativ och då har man inte uppfyllt 

barnets bästa anser socialsekreterare 1. 

Socialsekreterare 1 anser vidare att det har varit väldigt lite underbyggt organisatoriskt och att 

det är en stor brist som de dagligen lider av. Det kan hänga ihop med att det blev ett hastigt 

beslut utifrån påtryckningar från regeringen att kommuner skulle gå in och teckna de här 

avtalen. Kommunen får även hög ersättning för de här barnen, vilket kan ha påverkat det 

snabba beslutet. Det är på bekostnad av de här pojkarna menar socialsekreterare 2, då de inte 

fått det mottagande de är värda. När kommunstyrelsen tog det här beslutet då skulle man 

istället ha förankrat det och tagit tid på sig att utforma hur det skulle se ut och vilka resurser 

som behövdes.  

M. Olsson är mest kritiskt till sitt samarbete med Migrationsverket, då de ofta fallerar att 

tillgodose de behov som hennes huvudman har, såsom vid val av tolk. I övrigt är det boendet 

hon har mest kontakt med och där tycker hon att det fungerar bra. Utöver det så är de en 

grupp med gode män som träffas. Dessa nätverksträffar går ut på att utbyta erfarenheter och 

även socialtjänsten och personalen från boendet har varit med någon gång. M. Olsson har inte 

haft möjlighet att delta ännu, men hon har utifrån att ha läst protokollen fått uppfattningen att 

de går igenom det som är mest akut eller väsentligt på agendan just nu.  

4.2.7 Tankar kring barnets bästa 
Grundtanken med barnets bästa menar Ståhl är att verkligen försöka ha barnet i centrum. Men 

det kan lätt bli som ett mantra man bara upprepar. Det är svårt, men barnet måste vara i 

centrum menar han på. Både Ståhl och L. Olsson påpekar betydelsen av att personalen och 
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gode männen talar samma språk så till vida att man inte utsätter barnen för motstridiga 

budskap. Det ska i varje fall vara en huvudfåra sen uttrycker de sig på lite olika sätt. Ståhl vill 

även att det ska vara mycket tydligare när det gäller det här vad det är de behöver för hjälp 

och stöd. För han kan inte ge dem allt som gode man, utan får lov att använda sitt nätverk.  

 

M. Olsson ser barnets bästa som något individuellt. Hon tycker att de på boendet gör ett 

jättebra jobb, men då den här verksamheten inte har funnits i Östersund tidigare så har de 

heller inget jämförelsematerial. Det kan säkert förbättras menar hon, så även för gode männen 

och deras kompetens. L. Olsson menar på att Barnkonventionen handlar om att barnen ska få 

ett självständigt liv och det är en lång process som de är en del av i ett asylboende. Han 

påpekar att om man inte tar sitt ansvar så har man ett bekymmer i Sverige idag. Det är viktigt 

att vara trovärdig i det man säger och gör och att man utvisar respekt. Ståhl menar vidare att 

barnets bästa också handlar om att försöka lyfta blicken och försöka få barnen att förstå 

konsekvenserna av att inte anstränga sig i skolan, då skolan är frivillig för dem. De behöver 

förstå att om de går ut skolan och är duktiga på svenska, så finns det massor av 

jobbmöjligheter för dem.  

 

Gällande barnets bästa menar socialsekreterare 2 att många resonerar att de ska behandlas och 

betraktas som vilka barn som helst. Socialsekreterare 2 är dock tveksam till det, då de inte 

kommer hit med samma förutsättningar som våra svenska barn. Vidare kritiseras att man har 

svårt att se den enskildes behov inom verksamheten. Det kan bland annat bli problematiskt 

om det kommer någon som är handikappad menar socialsekreterare 2, då det barnet inte kan 

behandlas på samma sätt som de andra.  

4.2.8 Möjliga förbättringar 
Mer tid för mänsklig värme och närhet är en förbättring Karlsson skulle vilja se. I övrigt 

tycker hon att alla jobbar så gott de kan med sina områden; såsom Bup, skolan, socialtjänsten 

och personalen på boendet. Hon saknar dock just tiden för att inte göra något speciellt, att 

finnas och ha tid för reflektioner och funderingar som kommer fram när man är bara är 

tillsammans. Socialsekreterare 1 önskar att de hade möjlighet till jourplatser, till exempel om 

en ungdom är aggressiv och agerar ut. Då skulle socialsekreterarna hinna utreda och få en 

helhetsbild av situationen innan man behövde byta till en annan boendeform. Vidare önskas 

att det fanns fler familjehem och kontaktpersoner.  
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5. ANALYS 
 
5.1 Rehabilitering 
Barnen som kommer till Sverige utan vårdnadshavare tillhör en av de mest oskyddade 

grupperna i samhället. Därför är det av stor betydelse hur dessa barn och ungdomar tas emot 

under den första tiden i Sverige112. Socialsekreterarna är mycket kritiska till hur kommunen 

har hanterat den här målgruppen. Då det inte finns de resurser som skulle behöva finnas för att 

ta hand om barnen på ett bra sätt, såsom ett färdigt team på Bup. Karlsson beskriver hur 

barnens situation är en av en utav de mest stressande situationer man kan befinna sig i. Att 

komma till ett nytt land när deras eget land håller på att förstöras och de blir av med anhöriga, 

vilket är mer än vad kroppen kan hantera och då utvecklas stressen. Då barnen har skilts från 

sina föräldrar förlorar de också de skyddande faktorer som innefattas av närvaron av en familj 

och anhöriga113. Det har visat sig att många av de ensamkommande barnen lider av svåra 

psykiska symtom såsom; sömnsvårigheter, aggressionsutbrott, depressioner, 

psykosgenombrott och självmordsförsök. Det man ännu inte vet är om dessa symptom har att 

göra med de trauman som många av dem erfarit innan de kom till Sverige eller om den långa 

asylprocessen är så belastande att de utvecklar dessa symtom på grund utav den114.  

Enligt artikel 39 i Barnkonventionen så skall konventionsstaterna ”… vidta alla lämpliga 

åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn 

som utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan 

form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning; eller väpnade 

konflikter…115.” Den svenska staten är således skyldig att efterleva konventionen på ett 

lämpligt sätt. Hur väl barnkonventionens intentioner efterlevs visar sig främst på lokal nivå116. 

Sedan den 1 juli 2006 är kommunerna i Sverige ansvariga för de ensamkommande barnens 

omsorg. Det är vidare socialnämnden som har det yttersta ansvaret för de personer som vistas 

i kommunen enligt 2 kap. 2§ SoL. Kommunerna ska därför (enligt 11. kap 1 och 2 §§ SoL) 

utreda barnets behov av insatser och fatta beslut om var barnet ska bo117.  

I Östersunds kommun handlägger socialsekreterarna dessa ärenden precis som andra 

barnavårdsärenden. Det är dock relativt förutsägbart var barnen ska bo, då det idag bara finns 

                                                 
112 Brendler-Lindqvist, 2004. 
113 Wallin, 2002. Ensamkommande unga vuxna flyktingars upplevelse av sin livssituation och välbefinnande. 
114 Brendler-Lindqvist, 2004. 
115 Artikel 39 Barnkonventionen.  
116 Barnombudsmannens hemsida. 
117 Juhlén, 2001 
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ett asylboende och ett fåtal familjehem att tillgå. De ensamkommande asylsökande barnen ska 

behandlas på samma villkor som barn med svenskt medborgarskap. De har således rätt till den 

hälso- och sjukvård samt barnpsykiatrisk vård och tandvård som de är i behov av118. 

Landstingen får också ersättning av staten för att ge barnen den psykiska och fysiska vård som 

de behöver119. När de ensamkommande barnen kommer hit genomgår de först en 

läkarundersökning för att de ska få en uppfattning av hälsotillståndet, vilket blir både fysiskt 

och psykiskt. För om det visar sig då att barnet har behov utav en psykologkontakt, så blir det 

en följd av undersökningen. Alla respondenter betonar att de barn som ger uttryck för att de 

vill ha psykologkontakt också får det.  

Socialsekreterare 1 beskriver dock svårigheten i att Bup inte gärna går in i traumabehandling i 

de fall barnet befinner sig i otrygga förhållanden, då barnen behöver ha det tryggt 

runtomkring sig för att kunna tillgodogöra sig en traumabehandling. Det blir problematiskt då 

de ensamkommande barnen lever i en väldig känslomässig otrygghet, samtidigt som många 

av dem kan vara i stort behov av barnpsykiatriska insatser120. Socialsekreterare 1 

problematiserar även att det kan vara svårt att tillgodogöra sig en behandling när man brottas 

med så svåra känslomässiga saker såsom; separationer, förluster, sorg. Det är också svårt att 

veta hur barnet uppfattar samtalen på Bup. M. Olsson ifrågasätter vidare om läkarna och 

kuratorerna på Bup har förståelse för barnens olika kulturella uttryck. Då det finns många 

olika synsätt på hur man ska behandla trauman och återkommande minnesbilder från bland 

annat krigsupplevelser, kan det i framförallt terapeutiska sammanhang vara av vikt att ha 

kunskap om kulturspecifika uttryck för smärta och psykisk ohälsa121.  

I artikel 39 i Barnkonventionen om rehabilitering står vidare att ”…Sådan rehabilitering och 

sådan återanpassning skall äga rum i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och 

värdighet122.” Karlsson beskriver hur det i första hand handlar om att få barnen att landa i det 

här nya och även naturligtvis hjälpa dem. Hon och den övriga personalgruppen önskar 

framförallt att de hade mer tid till att vara tillsammans. Man behöver inte göra så jättestora 

saker menar hon, men mänsklig värme är någonting som alla människor som är i svåra 

stunder och främst såhär i nya miljöer behöver. Det är hela tiden en balansgång i att vara 

lyhörd för hur mycket ungdomarna orkar ta in. Karlsson fortsätter med att säga: 

                                                 
118 Regeringens hemsida. 
119 Migrationsverkets hemsida. 
120 Wallin, 2002. Ensamkommande unga vuxna flyktingars upplevelse av sin livssituation och välbefinnande.  
121 Angel & Hjern, 2004.  
122 Artikel 39 Barnkonventionen. 
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För de är ju i en väldigt speciell situation. Det de har i tankarna är ju att få uppehållstillstånd och 

ha någonstans att bo och då gäller det att man inte försöker knöka in allt för mycket. För att det 

är svårt att ta emot det när man är mitt uppe i en tankeverksamhet att basen ska fungera på något 

sätt. 

Om man ser på olika kristeorier så de befinner sig till viss del i de här akutfaserna menar 

socialsekreterare 1. Både socialsekreteraren och Karlsson menar på att det främst är den 

omhändertagande nivån man kan ha under asyltiden. Karlsson säger vidare att det inte går att 

skynda på läkningen av tidigare trauman, längtan efter familjen samt omställningen i ett nytt 

land. Man måste ge det den tid det tar. Karlsson menar vidare att: 

  
För det går inte att knäppa med fingrarna och behandla och mena att nu är det klart, utan många 

gånger just det här att det finns mänsklig värme runt omkring under tiden när såren läker 

litegrann  

 
Hon betonar att hennes uppgift är att barnen ska känna att de har en trygg punkt på boendet. 

Även M. Olsson och Ståhl betonar att personalen har en viktig roll i att se till att barnen 

känner sig hemma i den situationen de befinner sig i. De signifikanta personerna kring de 

ensamkommande barnen består främst av gode män, kamrater, lärare och 

behandlingspersonal123. Socialsekreterare 2 ser den gode mannen som den viktigaste personen 

för ungdomarna. Den gode mannen har också en särskild ställning att tillvarata barnets 

rättigheter124. Det sociala nätverket kan således utgöra en kompensation för brist på stöd och 

närhet till föräldrar och anhöriga, vilket betyder att de nya signifikanta personerna i barnens 

sociala nätverk blir barnens omgivande psykologiska stöd125. Därför innebär ett välfungerande 

socialt nätverk med sin stödjande funktion en möjlighet för barnen att läka tidigare 

traumatiska erfarenheter. Ståhl ser dock svårigheter i att det är många unga kvinnor som 

arbetar på boendet, då pojkarna kommer från en kultur där man har en annan syn på kvinnor. 

Han är tveksam till om pojkarna kan betrakta dem som förebilder där de kan få stöd och hjälp.  

 
5.2 Inflytande och delaktighet 

Samtliga respondenter tycker att barnen i viss mån har inflytande och delaktighet. 

Socialsekreterare 1 och Ståhl problematiserar dock att det kan vara svårt att veta vilket reelt 

inflytande barnen faktiskt har. I utlänningslagen understryks vikten av att artikel 12 i 

barnkonventionen efterlevs: ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 

                                                 
123 Brendler-Lindqvist, 2004. Se även Malmström, 2003. 
124 Brendler-Lindqvist, 2004. 
125 Brendler-Lindqvist, 2004. Se även Angel & Hjern, 2004.    
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bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”126  

Artikel 12:2 säger vidare att: …”För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att 

höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är 

förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 

administrativa förfaranden som rör barnet.127” Ståhl förklarar att de har möten som berör det 

enskilda barnet tillsammans med barnets kontaktperson, gode man och en tolk. Där går de 

igenom olika förutbestämda ordningsfrågor kring barnets relationer. Han betonar dock vikten 

av att även gå in på mer känslomässiga grunder kring barnets mående, separationen från 

familjen med mera. Han ser det som oumbärligt att använda tolk och då barnen kan ha en 

tendens att vilja vara gode mannen och kontaktpersonen tillags, är det viktigt att de själva är 

måna om att barnet får ett faktiskt inflytande. Ståhl menar att:  

  Jag tycker att de har nog ett rätt så hyggligt inflytande, men det vill till att man har tolk. Därför 

att om jag frågar en fråga som jag egentligen gärna vill ha ett svar ja på, då får jag det.  

Tolken är således nödvändig för att barnen ska ha möjlighet att göra sin röst hörd menar Ståhl 

och socialsekreterare 1. Ståhl, M. Olsson och socialsekreterare 1 framhåller dock även 

svårigheter med att använda tolk. Då det kan uppstå situationer när översättningen inte blir 

korrekt, vilket försvårar barnets möjlighet till inflytande. Därför är det viktigt att kontinuerligt 

kontrollera och försäkra sig om att den egentliga innebörden framkommit. För att principen 

om rätten till att fritt uttrycka sin åsikt och bli hörd128 ska verkställas krävs det att såväl 

myndigheter, kommuner, landsting som domstolar aktivt arbetar för dess fullföljande129. 

Socialsekreterarna förklarar att barnen kommer till tals i utredningar som berör dem. Vidare 

försöker de vara väldigt noga med att förklara allt kring det formella och det juridiska på ett 

bra sätt för barnen, samt göra det ofta. Socialsekreterare 1 säger vidare: 

 Sen är det ju svårt eftersom en del har ju inte alls begrepp för våra svenska företeelser som finns 

inom socialtjänsten, så det är ju svårt att säga om de själva upplever att de har inflytande. Det 

kan ju inte jag svara på. 

                                                 
126 Barnkonventionen artikel 12:1. 
127 Barnkonventionen artikel 12:2. 
128 Artikel 12 barnkonventionen. 
129 Hammarberg, 2006. 
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M. Olsson tar hänsyn till allt vad hennes huvudman säger och för en ständig dialog med 

barnet så att denne ska ha möjlighet till inflytande. Även på asylboendet har de en fortlöpande 

dialog med ungdomarna. Både M. Olsson och Karlsson betonar också att barnen kan behöva 

vägledning, då de känner till det svenska samhället bättre än ungdomarna.  

5.3 Utbildning och kompetens 
Ingen av intervjupersonerna har utbildning i barnkonventionen. Socialsekreterarna, Ståhl och 

M. Olsson har dock ett egenintresse av barnkonventionen och har införskaffat sig kunskap på 

egen hand. Enligt artikel 42 i barnkonventionen ska konventionsstaterna åta sig ”…att genom 

lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända 

bland såväl vuxna som barn130.” På asylboendet menar Karlsson att de ständigt har barnets 

bästa i fokus i sitt arbete med barnen och att tanken är att de ska gå igenom barnkonventionen 

eftersom.  

Det är vidare ingen av respondenterna som har någon specialkompetens för att möta de 

asylsökande barnen. Socialsekreterarna är kritiska till att verksamheten inte var bättre 

förberedd för att ta emot barnen, och menar på att även personalen skulle ha varit bättre 

rustade med olika kompetenser. Som asylhem i kommunal regi kan man inte kompensera allt 

kring det ensamkommande barnet; såsom ungdomarnas trauman, separationen från 

familjemedlemmar samt den ofta utdragna asylprocessen. Ett asylhem behöver dock ha 

pedagogiska modeller och psykosociala metoder för att kunna ta hand om ungdomarna på ett 

kvalificerat sätt. Personalgruppen behöver även ha kunskap om krisernas förlopp, traumans 

påverkan på ungdomar samt insikt om olika sociala problem131.  Det framhålls av L. Olsson att 

de anställde personalen utifrån att de ville ha en bred arbetsgrupp med många olika 

kompetenser och yrkeskategorier. Karlsson betonar också att de består av en skiftande 

personalgrupp med olika kompetenser. Då verksamheten är relativt ny har det dock varit 

mycket praktiska saker på dagordningen, men hon tror att de allteftersom kommer att kunna 

gå in alltmer med sina specifika kompetenser i arbetet.  

I arbetet med flyktingar går det att urskilja tre grundläggande faser som behandlare går 

igenom. Dessa är de ”tre barriärerna”; språkbarriären, kulturbarriären och den psykologiska 

barriären. För att ha ett fruktbart arbete med flyktingbarn är det därför viktigt att reflektera 

över dessa, vilket också skapar en större förståelse för och ökad kapacitet för att arbeta med 

                                                 
130 Barnkonventionen artikel 42. 
131 Brendler-Lindqvist, 2004. 
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flyktingar från andra länder132. Gällande språkbarriären så förespråkas tolkhjälp av 

socialsekreterarna, Ståhl, M. Olsson och Karlsson, vilket också blir ett viktigt redskap för 

barnen till inflytande och delaktighet. Det är också av vikt att synliggöra det psykologiska 

motstånd som kan finnas hos behandlare gentemot att lyssna på och ta in de djupgående 

traumatiska erfarenheter som en stor del av de ensamkommande barnen har fått erfara133. 

Socialsekreterare 1 vill således se mer utbildning och kompetens i bemötandet av barn och 

ungdomar i kris. Då ungdomarna både är i en asylprocess och befinner sig i tonåren, som är 

en naturlig livskris, så ställer det höga krav på personalgruppen. Även L. Olsson anser att 

krisutbildning är något de behöver förbättra, då de vill utöka kompetensen utifrån det 

specifika. I artikel 3:3 Barnkonventionen förespråkas att: ”Konventionsstaterna skall 

säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn 

uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, 

personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn134.”  

 

I arbetet med flyktingbarn är det heller inte ovanligt att det uppstår förvirring i kulturella 

skillnader ibland annat matvanor, religion samt kulturella koder135. Socialsekreterare 1 vill 

därför också se utökad kunskap om de olika länder som barnen kommer ifrån, 

religionstillhörighet samt vad konflikterna där handlar om. Genom detta kan man bättre 

förebygga och förhindra att det uppstår konflikter mellan ungdomarna som har sin grund i 

detta. Kontinuerlig handledning skulle vara ett bra hjälpmedel för att ta hand om olika 

situationer som uppstår på boendet menar socialsekreterare 1. På så vis har man stöd och hjälp 

både som grupp och enskilt, vilket blir kompetenshöjande i arbetet med ungdomarna.  

 
5.4 Samarbete mellan parter 

För M. Olsson är samarbetet med Migrationsverket det som är mest problematiskt, då de inte 

alltid kan tillgodose hennes huvudmans behov. Utöver det har hon mest kontakt med boendet 

och det tycker hon fungerar bra. Hon berättar vidare att det är en grupp med gode männen 

som har nätverksträffar för att utbyta erfarenheter, där även socialtjänsten och personalen har 

varit med. Det är av stor betydelse att asylhemmet har ett välfungerade samarbete med alla 

                                                 
132 Brendler-Lindqvist, 2004. Se även Brendler-Lindqvist, M. & Palm, T. 1998. 
133 A.a. 
134 Barnkonventionen artikel 3:3 
135 Brendler-Lindqvist, 2004. Se även Brendler-Lindqvist, M. & Palm, T. 1998. 
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signifikanta personer i barnens kontaktnät. Genom detta finns möjligheten att få och ge stöd i 

både akuta kriser och i det långsiktiga arbetet med de ensamkommande barnen136.  

Socialsekreterarna beskriver emellertid båda att de har vissa svårigheter i samarbetet med 

personalgruppen. Då det bland annat uppstår svårigheter då de som handläggare ser på varje 

individs behov, medan man på asylboendet till stor del arbetar utifrån ett grupperspektiv. 

Karlsson menar dock på att de prioriterar både den individuella pedagogiken samt 

gruppedagogiken på boendet, men påpekar vidare att de har en önskan att räcka till mer för 

det enskilda barnet. Både socialsekreterare 2 och Karlsson menar att det finns en vilja att 

samarbetet mellan olika parter ska fungera. Då detta är en ny verksamhet för alla parter menar 

dock Karlsson att det ännu inte är klart vilka resurser som behövs, utan att det istället 

utvecklas eftersom behoven uppstår. Enligt henne samverkar samarbetet mellan parterna till 

barnets bästa.  

Barnets bästa är konventionens grundpelare och vad som är barnets bästa ska bedömas i varje 

enskilt fall137. Artikel 3 i barnkonventionen stiftar att: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare 

sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet138.”  

Socialsekreterare 1 beskriver hur det inbegriper svårigheter då det ska förordas att 

motiveringen till beslutet att ungdomen kan bo på Fornborgen är att boendet kan tillgodose 

ungdomens behov. I en del fall kan ungdomarna dock visa upp att de har ett större behov av 

omhändertagande än vad man kan tillgodose på boendet, vilket blir svårt då det inte finns 

något annat alternativ att tillgå och då har man inte uppfyllt barnets bästa anser 

socialsekreteraren.  

Artikel 3:2 i barnkonventionen säger vidare att konventionsstaterna ska åta sig …”att 

tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med 

hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 

vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta 

ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder139.” Verksamheten 

kring de ensamkommande barnen är emellertid dåligt underbyggd organisatoriskt menar 

socialsekreterare 1. Detta kan ha sin grund i att Östersunds kommun tog ett hastigt beslut att 

                                                 
136 A.a. 
137 Hammarberg, 2006. 
138 Barnkonventionen artikel 3. 
139 A.a. 
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ta emot de här barnen, som i sin tur kan bero på påtryckningar från regeringen samt att 

kommunen får hög ersättning för de här barnen. Det är dock något som de ensamkommande 

barnen får lida för menar socialsekreterare 1. Socialsekreterare 1 säger vidare att: 

 

Men de här första ungdomarna som kommer det är ju de som betalar priset för vår läroprocess. 

 

5.5 Tankar kring barnets bästa 
Genom barnkonventionen ges en universell definition av vilka rättigheter som ska gälla för 

alla barn i världen, oavsett ursprung, religion, kultur eller ekonomiska förutsättningar140. 

Socialsekreterare 2 problematiserar dock synsättet att de ensamkommande barnen ska 

behandlas som alla andra barn. Då det inbegriper svårigheter i att de inte kommer hit med 

samma förutsättningar som våra svenska barn. Socialsekreterare 2 är kritisk till de brister som 

finns i att se till den enskildes behov: 

 

Jag tror ju visst de ska behandlas lika, de har ju lika mycket värde som våra ungdomar har. Men 

de har särskilda behov. Om man hade beaktat det då tror jag att det hade varit bättre, att de hade 

haft bättre förutsättningar.  

 

Att behöva fly från sitt eget land är stor påfrestning för den egna identiteten. Vidare innefattar 

det en förlust av den tidigare identifikationen och tryggheten. Därför är det av stor betydelse 

hur flyktingar med traumatiska erfarenheter blir bemötta141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
140 Bo, 2001. 
141 Angel & Hjern, 2004.  
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6. DISKUSSION 
 

Gällande rehabilitering så har det visat sig vara ett problematiskt begrepp, då det inte alltid är 

uppenbart vad som är för barnets bästa. Barnen kan ofta vara i behov av psykiatrisk hjälp och 

stöd, men då de befinner sig i en asylprocess kan det bli för påfrestande att påbörja en 

behandling. Flertalet av respondenterna påpekar dock att barnen ska ha möjligheten att få 

psykiatrisk hjälp, men det ifrågasätts huruvida det är den bästa metoden. Precis som Karlsson 

nämner så är de i processen att få ordning på det grundläggande i sina liv. Man kan då fråga 

sig om det är för barnets bästa att påbörja en rehabilitering, med risk för att barnet får avslag 

under tiden. En ytterligare svårighet ligger i definitionen av rehabilitering, då syftet är att hitta 

ett optimalt sätt för personen att kunna återvända till ett dagligt liv efter exempelvis svåra 

sociala förhållanden, medicinsk skada eller brottslighet142. Begreppet rehabilitering syftar 

således på att en person i någon mån är sjuk och behöver rehabiliteras, vilket också kan bli 

kränkande för den person som antas behöva behandling.  

Då det gäller barnens möjlighet till delaktighet och inflytande så problematiseras barnens 

möjlighet till verkligt inflytande eftersom det till viss del kan vara svårt att veta hur mycket de 

faktiskt är delaktiga. Vidare är det svårt att veta om tolken översätter korrekt, så att den 

verkliga meningen kommer fram. Det finns således en intention och vilja till att barnen ska 

kunna få sin röst hörd, samtidigt som det är svårt att veta om det i praktiken faktiskt blir så. 

Därför är det viktigt, precis som Ståhl tar upp, att alla parter anstränger sig för att barnen ska 

få ett reellt inflytande. Då barnen är i en sådan utsatt situation kan det också finnas en risk för 

att de vill vara tillags och då svarar på ett sätt som de tror att exempelvis myndigheter eller 

behandlingspersonal förväntar sig. Vidare är det ibland så som socialsekreterarna nämnde att 

barnen kan ha önskemål som de inte kan tillgodose. Detta då det framkom att det bland annat 

är brist på alternativa boenden för ungdomarna inom kommunen, vilket leder till att 

socialtjänsten inte alltid kan tillgodose barnens önskningar. Det finns en stark kritik gentemot 

kommunens agerande i beslutet att ta emot de ensamkommande barnen, då det inte fanns de 

resurser och den förberedelse som hade krävts för att barnets bästa skulle kunna efterlevas. 

Det framkom även brister i samarbetet mellan framförallt socialsekreterarna och personalen 

på asylboendet och detta ansågs till viss del ha att göra med att boendet främst arbetar utifrån 

gruppen som helhet, medan socialsekreterarna istället arbetar utifrån det enskilda barnet i 

                                                 
142 Wikipedia- den fria encyklopedin. 
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ärenden. Karlsson framhåller att de har individuella handlingsplaner för varje barn på 

boendet, men att personalen även har en önskan att räcka till mer individuellt för barnen. Det 

är av stor vikt att samarbetet mellan de parter som arbetar med ensamkommande barn 

fungerar på ett bra sätt, för att de ska kunna ge och få stöd av varandra. Därför är det av stor 

betydelse att ha en öppen dialog sinsemellan och nätverksträffar där man exempelvis kan 

utbyta erfarenheter. M. Olsson berättade hur gode männen har gemensamma träffar för att 

diskutera aktuella händelser, vilket också kan vara av stor betydelse för att upprätthålla en 

kvalificerad kompetens i arbetet med barnen. Resultatet påvisade också att det kan finnas 

brister i kompetens och utbildning, då socialsekreterarna menade på att det behövdes mer 

krisutbildning samt utökad kompetens inom verksamheten. Enligt L. Olsson och Karlsson 

finns det dock redan en spridning av kompetenser inom organisationen. Vilka kompetenser 

som är relevanta för arbetet med de ensamkommande barnen kan också vara av subjektiv 

åsikt. Att utöka personalens krisutbildning behöver emellertid inte vara någon nackdel, då det 

stärker kvaliteten och kompetensen på arbetsplatsen. De ensamkommande barnen är vidare en 

svår målgrupp att arbeta med, då majoriteten av dessa barn är traumatiserade samtidigt som 

det också innebär en kraftig belastning för dem att befinna sig i en asylprocess. Utifrån denna 

verklighet ska således personalen på asylboendet försöka inge trygghet och upprätthålla en 

relativt normal vardag.   

Vad som är barnets bästa är också svårt att säga eftersom det många gånger är individuellt. 

Precis som socialsekreterare 2 tog upp så kanske det inte alltid är det bästa att behandla de 

ensamkommande barnen som vilka barn som helst. En stor del av barnen har upplevt krig och 

har behövt fly från sina egna länder, vissa har förlorat familjemedlemmar och en del har blivit 

utsatta för systematisk trakassering. De har således helt andra förutsättningar än vad svenska 

barn och ungdomar har. Det kan därför ibland vara bra att se utifrån deras specifika 

förutsättningar för att kunna tillmötesgå det enskilda barnets bästa.  

Den här studiens styrka är att den belyser ett område som det finns bristande forskning kring, 

samt bidrar till ny kunskap kring Östersunds kommuns omsorg av de ensamkommande 

barnen. Barnkonventionen är ett mycket viktigt rättsligt dokument, men det kan inbegripa 

svårigheter att förankra den på regional nivå. Därför har möjligheten att efterleva 

barnkonventionen på ett sätt som passar alla barn problematiserats. Studiens svaghet är att den 

inte beaktar barnens perspektiv och egna åsikter kring sin situation. För att kunna genomföra 

den typen av analys skulle det dock krävas ett utökat beaktande av etiska aspekter.  
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Bilaga 1. 

 
                                         INTERVJUMANUAL 

 
 

1. Kan du beskriva din sysselsättning och dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

2. Vilka åtgärder vidtas för att främja de ensamkommande barnens psykiska och fysiska 
rehabilitering?  

 
3. Har barnen inflytande och är delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör 

dem? På vilket sätt?  
 

4. Vad tänker barnen om deras egen situation? 
 

5. På vilket sätt och i vilken utsträckning tar ni hänsyn till deras åsikter? 
 

6. Har du/personalen fått utbildning i Barnkonventionen och har du/personalen 
specialkompetens för att möta de asylsökande?  

  
7. Hur tycker du att samarbetet fungerar mellan de parter som arbetar med 

ensamkommande barn (myndigheter och organisationer) och samverkar det till 
barnets bästa? 

       
8.  Vad är dina tankar kring barnets bästa och vilka förbättringar kan göras? 
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Bilaga 2. FN:s konvention om barnets rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter grundades av FN:s generalförsamling den 20 

november 1989. Själva grundtanken om barns rättigheter är att barn har rätt att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och diskriminering, att få 

uttrycka sin mening samt att bli respekterade och ha rätt till integritet143.  

Nedan följer ett utdrag ur barnkonventionen: 

 

Artikel 3 

 

1.”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet.”   

 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 

behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 

dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall 

för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar 

för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad 

gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig 

tillsyn. 

 

Artikel 12 

 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

  

                                                 
143 A.a. 
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2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. 

 

Artikel 20 

 

1. Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö eller som för sitt eget bästa 

inte kan tillåtas stanna kvar i denna miljö skall ha rätt till särskilt skydd och bistånd från 

statens sida. 

 

2. Konventionsstaterna skall i enlighet med sin nationella lagstiftning säkerställa alternativ 

omvårdnad för ett sådant barn. 

 

3. Sådan omvårdnad kan bl. a. innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption 

eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad om barn. Då lösningar 

övervägs skall vederbörlig hänsyn tas till önskvärdheten av kontinuitet i ett barns uppfostran 

och till barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund. 

 
Artikel 22 
 

9. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn som 

söker flyktingstatus eller anses som flykting i enlighet med tillämplig internationell eller 

nationell rätt och tillämpliga förfaranden och oberoende av om det kommer ensamt eller är 

åtföljt av sina föräldrar eller någon annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt 

bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som anges i denna konvention och i andra 

internationella instrument rörande mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, som nämnda 

stater tillträtt. 

 

2. För detta ändamål skall konventionsstaterna, på sätt de finner lämpligt, samarbeta i varje 

ansträngning som görs av Förenta nationerna och andra behöriga mellanstatliga organisationer 

eller ickestatliga organisationer, som samarbetar med Förenta nationerna, för att skydda och 

bistå ett sådant barn och för att spåra föräldrarna eller andra familjemedlemmar till ett 

flyktingbarn i syfte att erhålla den information som är nödvändig för att barnet skall kunna 

återförenas med sin familj. I så fall då föräldrar eller andra familjemedlemmar inte kan 
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påträffas, skall barnet ges samma skydd som varje annat barn som varaktigt eller tillfälligt 

berövats sin familjemiljö av något skäl, i enlighet med denna konvention. 

 

Artikel 39 

 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk 

rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon form av vanvård, 

utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning; eller väpnade konflikter. Sådan rehabilitering och 

sådan återanpassning skall äga rum i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt 

och värdighet. 

 

Artikel 42 

 

Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens 

bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


