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SAMMANFATTNING 

Avsikten med uppsatsen var att undersöka arbetet med ensamkommande asylsökande barn i 

Östersunds kommun med inriktning på hur de verksamhetsaktiva uppfattar insatserna. Hur, 

menar de verksamhetsaktiva, har barnen mottagits, vilka är deras behov och hur har dessa 

behov tillgodosetts? Undersökningen genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. 

Studiens informantgrupp bestod av en områdesansvarig, en pedagog, en vägledare, en särskild 

förordnad vårdnadshavare och en fritidspedagog som alla var verksamma i arbetet med de 

ensamkommande asylsökande barnen. Ett viktigt resultat handlar om att de verksamhetsaktiva 

omdefinierat målgruppen och att de inte längre betraktar de ensamkommande flyktingbarnen 

som en extremt utsatt grupp. Denna omdefiniering tycks ha haft konsekvenser för hur 

verksamheten inriktats och bland annat för tillämpningen av den kontroversiella 

ansvarspedagogiken.  
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Vi lever i en tid av global orättvisa. En del av världens befolkning lever i fred och välfärd, 

samtidigt som majoriteten av jordens befolkning drabbas av fattigdom och krig. Dagligen dör 

30 000 barn av svält och flera gränser till de rikare länderna är stängda (Elmeroth & Häge, 

2009). Av världens flyktingar är ungefär 39 procent barn och ungdomar som befinner sig i en 

utsatt situation (unhcr.se). Väntetider för uppehållstillstånd kan vara över ett år vilket gör det 

svårt att planera inför framtiden. Att bli utelämnad till ovisshet och andra människors 

bedömningar skapar lätt oro, ett faktum som kommer att diskuteras vidare i uppsatsen 

(Brendler-Lindqvist, 2004). 

Hessles (2009) doktorsavhandling om ensamkommande barn kan sammanfattas med att de 

ensamkommande barnen upplevde svårigheter och utmaningar, men även möjligheter. 

Avhandlingen visar på en positiv utveckling av barnens välmående. Anledningarna till att 

barnens välbefinnande har ökat varierar då det finns individuella upplevelser att övervinna 

hos dessa ungdomar. För att barnen ska må bra efter att ha fått uppehållstillstånd handlar det 

generellt om tillgång till personliga resurser, optimistisk inställning och drömmar om 

framtiden samt tillgång till sociala nätverk. Transnationella nätverk blir oerhört viktiga om 

familj och andra anhöriga lever i andra delar av världen. Även nätverk i form av vänner samt 

studie- och arbetskamrater är betydande för barnens välbefinnande. Hinder vid ankomsten och 

efter uppehållstillstånd är generellt att lära sig det svenska språket och att klara av skolgången 

(Hessle, 2009).  

Östersunds kommun har ett avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande 

asylsökande barn i åldrarna 14-18 år, vilket började i juni 2007. Ungdomarna kommer utan 

föräldrar och eftersom de inte är myndiga har kommunen ansvar att tillhandahålla boende och 

omvårdnad (ostersund.se). Enligt kapitel sex i Socialtjänstlagen (2001:453) ska socialtjänsten 

erbjuda barn och ungdomar boende i familjehem eller på HVB-hem, såvida inte barnen har 

någon annanstans att bo (Höjer & Magnusson, 2008). Arbetet med ensamkommande 

asylsökande barn bedrivs av olika statliga myndigheter och verk samt av flera 

frivilligorganisationer (se t.ex. Hessle, 2009). Socialtjänstens Ung integration är ett exempel 

på en sådan enhet och bidrar i Östersunds kommun med tre boenden: Härke, Fornborgen och 
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Reveljen. Gemensamt för dessa boenden är att verksamheterna där präglas av en 

konsekvenspedagogisk grundsyn.   

1.2.  Problemformulering 

Att bli utelämnad till ovisshet och andra människors bedömningar skapar lätt oro hos 

ensamkommande flyktingbarn. Eftersom de kommer utan föräldrar har kommunen det yttersta 

ansvaret att tillhandahålla boende och ställföreträdande föräldrar. Men hur uppfattar de 

kommunalt anställda verksamhetsaktiva barnen, deras behov och de bedrivna insatserna?  

1.3.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa de insatser som finns för ensamkommande flyktingbarn i 

Östersund och framför allt de verksamhetsaktivas syn på verksamheten och på barnens behov 

och möjligheter. Mera konkret kan frågeställningarna formuleras på följande sätt: 

1. Hur arbetar socialtjänstens avdelning Ung integration inom Östersunds kommun för att 

tillgodose ensamkommande asylsökande barns behov? 

a. Hur agerar Östersunds kommun vid nyanländandet av ensamkommande asylsökande 

barn?  

b. Vilka hinder respektive möjligheter finns det gällande ensamkommande barns rätt till 

boende, god man och tolk?  

2. Vilken syn har de verksamhetsaktiva på de ensamkommande barnens behov? 

 

a. Vilka behov anser informanterna att de ensamkommande asylsökande barnen har?  

 

b. Hur beskriver informanterna att de ensamkommande asylsökande barnens behov 

tillgodoses? 

 

 

2. Metod 

2.1. Kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer 

Kvalitativ metod syftar till att utvinna information angående den intervjuades 

verklighetsuppfattning, för att möjliggöra tolkning av de beskrivna företeelsernas innebörd 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004). Metoden kan enligt ovanstående anses 

vara relevant då arbetet ämnar utforska, tolka och öka förståelsen för mottagandet av de 

ensamkommande asylsökande barnen.  

För att samla in empiriskt underlag har halvstrukturerade intervjuer använts. Enligt Kvale 

(1997) möjliggör metoden struktur samtidigt som den ger utrymme för flexibilitet. Valet att 
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samla in kunskap på detta sätt ger plats för informanternas personliga erfarenheter. Denna 

flexibilitet visade sig nödvändig för att vid intervjutillfällena få en helhetsbild av hur insatser 

för ensamkommande barn är organiserade samt hur de anställda inom Ung integration 

upplever arbetets möjligheter och begränsningar. Kvale (1997) menar vidare att den 

halvstrukturerade intervjuformen innefattar olika teman och utkast till väsentliga frågor och 

att det samtidigt finns möjlighet till bearbetning av intervjufrågornas struktur och 

ordningsföljd. Att använda frågeområden har gett utrymme för uppföljningar av 

informanternas utsagor. Intervjuguiden innehållande teman sändes via e-post en tid innan 

intervjutillfället med syfte att informanterna skulle få möjlighet till förberedelse vilket visade 

sig vara ett bra tillvägagångssätt för att erhålla genomtänkta svar. Att inte strikt följa 

intervjuguiden medförde en möjlighet för informanten att visa sin personlighet och skapade i 

mötet ett ömsesidigt förtroende. Kvales (1997) definition av forskningsintervjun beskrivs som 

ett mellanmänskligt resonemang där kunskap framställas genom dialog.  

En kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer har bidragit med nyanser av situationer 

som annars inte skulle vara möjliga att nå. Framställningen och formulering av 

intervjufrågorna krävde noggrannhet för att svaren skulle bli användbara utifrån studiens 

syfte. Informanternas utsagor diskuteras med utgångspunkt i mottagandet av de 

ensamkommande asylsökande barnen utifrån sju huvudteman som redovisas närmare i början 

av resultat- och analyskapitlet. 

2.2. Insamlingsmetod och analysmetod  

Insamlingsmetoden har skett via Mittuniversitetets databaser Academic search elite och CSA, 

med sökordet unaccompanied refuge*. Då intentionen är att utforska arbetet med 

ensamkommande asylsökande barn i en svensk kommun har vissa av dessa vetenskapligt 

granskade artiklar avsiktligen valts bort av anledningen att resultaten knappast kan appliceras 

på ett svenskt system. Flertalet artiklar framställer dessutom barnens behov ur en rent 

medicinsk synvinkel, vilket har gjort dessa arbeten mindre relevanta i just detta sammanhang. 

Övrig litteratur har inhämtats från Mittuniversitetets bibliotekskatalog MIMA, med sökordet 

ensamkommande. 

Den analysmetod som använts i uppsatsen är meningskoncentrering, vilken medför 

bearbetning och förkortning av intervjupersonernas utsagor med fokus på huvudinnebörden 

av informanternas uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009). Att använda citat i uppsatsen har 

dock bidragit till att skildra det empiriska materialet utan att riskera att huvudinnebörden i 
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informanternas uttalanden ändras. I uppsatsen har informanternas utsagor återgetts utifrån 

teman i förhållande till relevant litteratur vilket försvårat sammanställningen av 

intervjupersonernas utsagor.  

2.3. Urval och avgränsningar 

För att erhålla en bredare syn gällande arbetet med ensamkommande asylsökande barn har ett 

strategiskt informanturval gjorts med hänsyn till deras olika verksamhetsområden och 

specifika kunskaper. Urvalet gav en insikt i informanternas enskilda uppdrag samt 

synliggjorde att arbetet med ensamkommande barn sträcker sig över olika strukturella nivåer. 

Efter att ha ringt eller via e-post sänt förfrågningar om informantdeltagande visade sig 

intresset vara stort. Uppsatsen bygger på information från fem informanter som intervjuades 

vid sammanlagt fyra tillfällen:  

- En områdesansvarig med uppgift sköta administrativa frågor.  

- En pedagog som undervisar i konsekvenspedagogiken. 

- En vägledare anställd på ett av kommunens boenden. Denne har bland annat hand om 

de ensamkommande barnens omvårdnad. 

- En före detta god man som idag har rollen som särskild förordnad vårdnadshavare. 

Förklaring på dennes arbetsuppgifter finns längre fram i uppsatsen.  

-  En fritidpedagog med uppgift att komplettera skolan och erbjuda meningsfulla 

fritidsaktiviteter och stöd i barnens utveckling.  

Fyra av informanterna arbetar inom socialförvaltningens enhet för Ung integration. Den 

särkilt förordnande vårdnadshavaren har ett tätt samarbete med individer verksamma inom 

samma enhet. Informant är den genomgående benämningen för intervjupersonerna av den 

anledning att de betraktas som uppgiftslämnande informanter kunniga inom sitt specifika 

område (Kvale, 1997). 

Urvalet har gjorts med syftet att söka individer och/eller beslutsfattare i barnens närhet. 

Utgångspunkten var att utforska mottagandet och arbetet med barnen vilket betyder att 

intervjuer med dem inte hade visat kommunens arbetssätt utan hade speglat deras personliga 

upplevelser. Avgränsning visade sig vara nödvändigt då ämnet möjliggör flera olika 

infallsvinklar, fokus kommer därför att ligga på kommunens arbete med barnen och de 

verksamhetsaktivas uppfattning av barnens behov. 
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2.4. Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Ytterligare aspekter som bör beaktas är arbetets giltighet och tillförlitlighet, där det 

förstnämnda klargör huruvida man undersöker det som man avser att undersöka – det vill säga 

arbetet med ensamkommande asylsökande barn. Tillförlitlighet innebär hur 

intervjupersonerna ändrar sina svar under en intervju och hur de ger olika svar till olika 

personer (Kvale & Brinkmann, 2009). Min roll som oerfaren intervjuare påverkar utfallet av 

informanternas yttranden, ett faktum som kan liknas vid ett metodproblem. Resultatet av en 

intervju varierar beroende på intervjuarens tidigare erfarenheter av att ställa följdfrågor och 

följa upp informanternas svar. Öppenhet i samtalet kan påverka informanten att delge kunskap 

de anser vara relevant. Hur mitt deltagande som samtalsledare påverkat informanternas 

utsagor kommer aldrig att bli helt besvarat. Förhoppningen är att de öppna frågorna, 

följdfrågorna och ett brinnande intresse av deras arbete bidrog till att de kände sig 

avslappande i situationen. Utgångspunkten är att informanterna är experter på sina specifika 

yrkesområden och de som bäst kan svara för hur de arbetar med de ensamkommande barnen. 

Uppsatsskrivandet är tidsmässigt begränsat vilket påverkar slutresultatet samt tidpunkten för 

intervjuerna. Genom att låta tre av intervjupersonerna läsa och bekräfta de utvalda delarna 

från intervjutillfällena undveks missförstånd och tillförsäkrade även att deras budskap 

återgavs på ett korrekt sätt. Tidsbristen medförde att vissa informanter inte fått tillfälle att läsa 

en sammanfattning av intervjun för att kontrollerna svarens innebörd i sin kontext. Pedagogen 

har även läst igenom de fakta som insamlats om Östersund kommun som används i uppsatsen 

för att undvika faktafel. Alla informanter var väl insatta i verksamheten och har arbetat en 

längre tid med de ensamkommande asylsökande barnen vilket ökar studiens tillförlitlighet.  

Kvale (1997) menar att den analytiska generaliseringens innebörd är att tolka i vilken 

utsträckning upptäckterna från en forskning kan upplysa vad som kommer att inträffa i en 

annan situation. Studiens omfattning och storlek talar därmed emot ett generaliserbart resultat. 

Uppsatsen är min egen sammanfattande version av arbete med de ensamkommande 

asylsökande barnen i kommunen; ett utgångsläge som leder till författande av empiriska 

tolkningar och exemplifieringar. Generaliserbarheten kan därför anses vara låg eftersom 

studien endast innehåller medverkan från ett fåtal intervjupersoner och tolkningar av dessa i 

samband med tidigare forskning.  
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2.5. Etiska överväganden 

Valet att inte intervjua barnen gjordes för att inte utsätta dem för eventuella smärtsamma 

tankar och processer. Utan tillräcklig kunskap och erfarenhet hade troligen inte barnens 

historier bemötts på ett lämpligt sätt. Dessutom hade tolk troligen varit nödvändig vid 

samtalen, vilket hade gjort att en tredje person varit en potentiell påverkansfaktor.  

I denna uppsats har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som råder inom det 

samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsområdet, efterföljts. Informanterna blev i 

början av intervjutillfällena informerade om de grundläggande individskyddskravens fyra 

delar; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vr.se). 

Dessa innebär att medverkan är frivillig, att man när som helst får avbryta intervjun utan 

negativ påföljd och att de är lovade anonymitet samt att informationen de lämnar endast 

kommer att användas till denna uppsats (vr.se). I enlighet med konfidentialitetskravet valdes 

att inte namnge informanterna. Däremot anges det i vilken kommun de verkar och vilka 

positioner de besitter, detta för att vid tillfällen kunna jämföra deras svar och även för att veta 

vem som svarar för vilket frågeområde. Valet av att inte röja informanternas ålder eller kön är 

ännu ett beslut för att inte äventyra konfidentialiteten. Dessutom lämnar studien inte utrymme 

för ett genus- och/eller åldersperspektiv. Repstad (1999) menar dock att offentliga personer 

får räkna med att deras arbete kan blir föremål för undersökningar. En av mina informanter är 

en offentlig myndighetsperson och faller därför inte under samma konfidentialitetskrav som 

resterande intervjupersoner; ett faktum han enligt egen utsago är medveten om.  

3. Bakgrund  

I denna studie används växelvis begreppen barn och ungdomar. Som tidigare nämnt räknas 

alla individer under 18 år som barn. De ensamkommande flyktingbarn som kommer till 

Östersunds kommun är mellan 14-18 år, vilket är anledningen till varför benämningen 

ungdomar används i uppsatsen. I nedanstående avsnitt följer en redovisning av uppsatsens 

bakgrund utifrån fem områden: (1) Hur benämns barnen och varför flyr de sina hemländer?, 

(2) riktlinjer, (3) ansvarsområden, (4) ensamkommande barn i Östersund och (5) 

ensamkommande asylsökande barns behov. 

3.1. Hur benämns barnen och varför flyr de sina hemländer? 

Det finns olika benämningar för ensamkommande asylsökande barn: Ensamma minderåriga, 

ensamma flyktingbarn och ensamma asylbarn. Den gemensamma innebörden för dessa termer 
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är att barnen anländer utan sina föräldrar. UNHCR använder begreppet unaccompanied 

children om ensamkommande barn och flyktingbarn. Dessa barn är separerade från båda sina 

föräldrar och blir inte omhändertagna av någon annan vuxen eller lagen. Flera av de barn som 

kommer till ett nytt land är inte föräldralösa, vilka benämns separated children (Hessle 2009). 

Genom att definiera barnen som ekonomiska migranter får regeringen legitimitet att uppfatta 

dessa barn som mindre skyddsbehövande (Fekete, 2007). Ett annat begrepp är de så kallade 

”ankarbarnen” med innebörden att föräldrar skickar iväg sina barn till ett land i Europa för att 

söka skydd. Efter att barnen fått uppehållstillstånd ansöker de själva om anhöriginvandring för 

att kunna få hit föräldrarna och resterande familjemedlemmar (Elmeroth & Häge, 2009).  

Att genomföra en resa till Sverige kan se olika ut, resan görs ibland med en äldre släkting, ett 

syskon eller med helt okända vuxna som sedan lämnar dem vid gränsen (Angel & Hjern, 

2004). Hessle (2009) kompletterar ovanstående med att många av de ensamkommande barnen 

har kommit till Sverige med hjälp av människosmugglare eller via ett transitland. Hessles 

avhandling visar att de främsta orsakerna till flykt är krig, förföljelse och organiserat våld. 

Flykten till Sverige kan ta olika lång tid, gemensamt för de flesta är den ovisshet och 

osäkerhet som ungdomarna ställs inför. Det är ofta svårt att få reda på hur flykten har gått till 

eftersom flera av barnen är hotade av smugglare (Hessle, 2009). Elmeroth och Häge (2009) 

beskriver vidare ”push- faktorer” som arbetsbrist, hot, bristande tillgångar på råvaror och/eller 

överbefolkning som anledningar till varför man tvingas bort för att trygga sin överlevnad. 

”Pull-faktorer” kallas de skäl som gör att människor dras till ett annat land med förhoppningar 

om ett bättre liv. Dessa motiv kan exempelvis vara materiella villkor, fred, religionsfrihet, 

politisk frihet, utbildning, arbete samt gratis mark. Hessle (2009) redogör att utav de barn som 

kommer till Sverige är två tredjedelar pojkar mellan 13 och 17 år.  

Angel och Hjern (2004) beskriver ensamkommande flyktingbarn som en oerhört utsatt grupp 

då flera av dem bär med sig svåra upplevelser från hemlandet. Naturligtvis saknar barnen sina 

föräldrar, oberoende om de är vid liv eller inte. Asyltiden blir ännu en prövning med dess 

ovisshet och ofta är väntetiden lång trots att deras ärenden prioriteras. Ett eventuellt 

uppehållstillstånd kan medföra flera formella bekymmer i form av bland annat ytterligare 

bedömningar, överväganden, placeringar och utredningar (Angel & Hjern, 2004). Dessa barn 

befinner sig i ett underläge och därför har deras asylärenden hög prioritet. Beslut om asyl 

skall enligt Migrationsverket fattas inom tre månader. Väntetiden varierar dock beroende på 

hur komplicerat ärendet är (ostersund.se). En kort period av ovisshet är i detta sammanhang 

mindre än ett års tid (Hessle, 2009).  
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3.1.1. UNHCR, barnkonventionen och Utlänningslagen 

Den mest väsentliga uppgift FN:s flyktingorgan har är att ge skydd till världens utsatta 

grupper. Antal individer som flyr uppskattas vara runt 20 miljoner. Ett viktigt redskap för 

UNHCR är flyktingkonventionen som beskriver regler kring flyktingar. Flyktingorganet 

menar att mänskliga rättigheter ska respekteras för utsatta människor. Ingen flykting ska mot 

sin vilja tvingas att återvända till ett land där de riskerar förföljelse (unhcr.se). UNHCR 

arbetar även för flyktingars rätt att söka asyl i ett annat land, med möjligheten att återvända 

hem samt rätten till att integreras i det första asyllandet eller omplaceras till ett tredje land 

(migrationsverket.se).  

FN:s konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den ofta kallas tillämpas 

även vid flyktingarbete. Alla barn som bor i Sverige, även asylsökande och gömda barn 

omfattas av barnkonventionen. Olika artiklar berör viktiga områden som bland annat; icke 

diskriminering, barnets bästa i främsta rummet, familjeåterförening och barnets rätt att höras 

(barnombudsmannen.se). Barnkonventionen betyder inte att alla barn som kan få det bättre i 

Sverige får stanna utan snarare att det är en rättighet för ett barn att återförenas med sina 

föräldrar (migrationsverket.se). Om Migrationsverket finner barnens vårdnadshavare eller 

någon annan som kan ombesörja barnet i hemlandet avslås ansökan om uppehållstillstånd och 

barnet utvisas (Elmeroth & Häge, 2009). Korpskog (2010) refererar till Hessle som anser att 

om barnen har möjlighet att återförenas med sina föräldrar i framtiden så är det positivt. 

Sverige följer barnkonventionen som finns som en portalparagraf i Utlänningslagen. Den 

handlar om barnets bästa. Utlänningslagen menar bland annat att i de fall som rör ett barn ska 

barnets bästa beaktas. Detta innebär att barns bästa ska vägas in i varje del av asylprocessen 

(barnombudsmannen.se). 

3.1.2. Ansvarsområden 

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige ser Migrationsverket till att 

barnet får komma till en mottagningskommun. Dessa kommuner finns nära de stora 

inreseorterna Sigtuna, Solna, Malmö och Mölndal som vid behov tar emot barnen i tillfälliga 

boenden, så kallade transitboenden (migrationsverket.se). Migrationsverkets policy är att inte 

ha barnen boende i temporära transitboenden längre än en veckas tid. I praktiken har barnen 

ofta levt i dessa tillfälliga boenden i upp till två månaders tid (Fekete, 2007). Vid mottagandet 

av ensamkommande barn och ungdomar samarbetar Migrationsverket, kommuner, landsting 

och länsstyrelser (migrationsverket.se). Nedan beskrivs myndigheternas mest relevanta 

ansvarsområden.  

http://www.barnombudsmannen.se/
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Migrationsverket ansvarar bland annat för att ta emot och pröva ansökan om asyl samt att 

hantera frågor som rör ekonomiskt bistånd. De har också ansvar för återvändandet för de barn 

som inte beviljas uppehållstillstånd. Vidare uppdrag är att teckna överenskommelser med 

kommunerna om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats 

uppehållstillstånd (migrationsverket.se).  

I juli 2006 gjordes lagändringar för att förbättra mottagandet av ensamkommande barn. 

Förändringen innebar att Migrationsverket via socialtjänsten ska tillhandahålla boende då 

socialtjänsten besitter den kompetens, stöd och erfarenhet som krävs för att bäst bemöta 

barnen (Elmeroth & Häge, 2009). Migrationsverkets hemsida visar att det finns olika 

överenskommelser för mottagandet av ensamkommande barn vilket främst sker på två sätt. I 

boenden med ett bestämt antal platser som fortlöpande förnyas eller genom 

familjehemsplacering. Kommuner som har avtalat att erbjuda boendeplatser får bland annat 

ersättning för att täcka kostnader, vilket regleras i LMA (1994:137) 2 § andra stycket. 

Kommunen ansvarar för att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i 

lämpligt boende. Ansvaret gäller under tiden för asylprövning och tiden efter 

uppehållstillstånd. Utförandet av skötseln av barnet regleras utifrån föreskrifterna i 

Socialtjänstlagen. Vidare ansvarsområde är att tillhandahålla barnet skolundervisning 

(migrationsverket.se).  

Länsstyrelserna ansvarar för kommunernas mottagande av ensamkommande barn. De 

kontrollerar också att de mottagande kommunerna tar sitt ansvar och tillgodoser barnens 

behov (migrationsverket.se). Landstingen ansvarar för att asylsökande ensamkommande barn 

får samma hälso- och sjukvård inklusive barnpsykiatrisk vård samt tandvård som övriga barn 

bosatta i Sverige (migrationsverket.se).  

Det är flera organisationer och myndigheter, utöver ovan nämnda, som arbetar med 

ensamkommande asylsökande barn. Nätverket kring barnen omfattar flera aktörer där 

frivilligorganisationer som Röda Korset och Rädda barnen har ett stort engagemang i att 

främja insatser som är fördelaktiga för dessa barn (Hessle, 2009). 

3.2. Ensamkommande barn i Östersund 

3.2.1 God man och särskild förordnad vårdnadshavare  

Enligt Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429) tillsätts goda män av 

överförmyndaren i kommunen (migrationsverket.se). Höjer och Magnusson (2008) skriver att 
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uppdraget som god man eller särskild förordnad vårdnadshavare innebär att företräda barnet i 

personliga, ekonomiska och juridiska sammanhang. Om barnet får uppehållstillstånd ska den 

gode mannen ersättas med en särskild förordnad vårdnadshavare, vilket socialförvaltningen 

utser. Fördelaktigt för barnet är om den som varit god man övergår till att få/ha uppdraget som 

särskild förordnad vårdnadshavare (Höjer & Magnusson, 2008).  

Rollen som god man blir att agera som vårdnadshavare och förmyndare, vilket innebär att 

ansvara för barnets personliga förhållanden och att arbeta för att ta tillvara dennes rättigheter. 

Den gode mannen skall även medverka i exempelvis träffar med Migrationsverket, skola och 

sjukvård (Höjer & Magnusson, 2008). Denna person förväntas vara insatt i grundläggande 

regler kring exempelvis skolgång och sjukvård samt ha förståelse för de underårigas behov 

och bakgrund. Andra fördelaktiga kunskaper att ha kan vara kulturell kännedom och att kunna 

ge barnet en inblick i hur det svenska samhället fungerar. Därför är det önskvärt att barnet 

inbjuds till den gode mannens hem vid tillfälle. Tidigare erfarenheter och barnets eventuella 

språksvårigheter leder ofta till att barnet inte uppfattar de förutsättningarna som finns i 

asylprocessen. Den gode mannen har därför tillgång till tolk och denna används ofta i början 

vid samtal med barnet (ostersund.se). 

3.2.2. Socialförvaltningens enhet Ung integration 

Som tidigare nämnts började Östersunds kommun år 2007 mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn i åldern 14-18 år (Höjer & Magnusson, 2008). Kommunen tillhandhåller tre 

boenden som är likvärdiga med HVB-hem. Vid Härke asylhem sker mottagande och 

introduktion som ett första steg inom enheten Ung integration. Introduktionen visar de 

möjligheter som finns i det svenska samhället. När det ensamkommande barnet har anlänt 

sker en första presentation av den tilltänkte gode mannen tillsammans med personal från 

boendet. Den gode mannen bör sträva efter en bra relation med barnet och samtidigt arbeta för 

en kontinuerlig kommunikation med boendet. Det är önskvärt att barnet upplever gemenskap 

och är delaktiga i aktiviteter som sker på boendet. Boendet erbjuder barnet en betydelsefull 

fritid som delvis kan tillgodoses genom aktiviteter med den gode mannen (ostersund.se). 

Fornborgen och Reveljen är blandboenden för både asylsökande ungdomar och de ungdomar 

som redan beviljats uppehållstillstånd men det är även ett boende för ungdomar med avslag 

som väntar på avvisning. Att bo på Fornborgen och Reveljen räknas som steg två inom 

enheten Ung integration. Dessa tre boenden tillhandahåller totalt 39 platser. Vägledarna som 

är verksamma på boendena ansvarar för den dagliga omvårdnaden av barnen samt att stödja 
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de asylsökande i deras väntan på besked om bland annat uppehållstillstånd. Vägledarna utför 

vardagssysslor och sköter boendet tillsammans med barnen.  Rollen som vägledare innebär 

även att vara en vuxen förebild och finnas där som ett stöd i barnens vardag. Barnen skall 

också få kännedom om normer, traditioner, lagar och myndigheters roll i det svenska 

samhället samt tydliggöra konsekvenser som kan uppstå om barnen inte har kunskap gällande 

dessa områden. En ungdom har två vägledande kontaktpersoner som ansvarar för att det 

enskilda barnets specifika behov tillgodoses (ostersund.se).  

Steg tre av integrationen sker i lägenheter som finns anknutna till boendena vilka används vid 

övergången till ett eget boende för de ungdomar som blivit beviljade uppehållstillstånd. Detta 

innebär ett mer självständigt boende med möjlighet till stöd från personalen. Det fjärde och 

sista steget i Ung integration utgörs av integrationsservice vilket innebär att ungdomen slussas 

ut i samhället för att bli egensörjande i eget boende. Barnen går i skolan på dagtid, de som är 

äldre än 16 år går på en gymnasieskola i Östersund. Skolan anses vara en viktig faktor för 

barnens integration i samhället (ostersund.se). 

3.2.3. Konsekvenspedagogiken 

Som tidigare nämnts tillämpas ett konsekvenspedagogiskt synsätt i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn i Östersunds kommun. Men vad är då innebörden av ett sådant 

synsätt? Konsekvenspedagogiken har utvecklats i Danmark av Jens Bay. Pedagogiken tar sin 

utgångspunkt i existentialismens inställning att varje individ ansvarar för sina handlingar och 

konsekvenser. Inom enheten Ung integration används konsekvenspedagogikens grundsyn och 

det centrala inom pedagogiken är utvecklingen av barnens förmåga att ta eget ansvar för sina 

handlingar och dess konsekvenser. Att utforma handlingsplaner och efterfölja dessa är ett 

aktivt sätt att sörja för barnets behov med fokus på framtiden, där stor vikt läggs vid den 

sociala handlingskompetensen. Den sociala handlingskompetensen utgörs av sju punkter; 

självbestämmande, självhjälpande, ansvar, trovärdighet, respekt, samarbetsvilja och 

mottaglighet (ostersund.se). 

Inom konsekvenspedagogiken är åsikten att varje individ både tillhör och är medansvarig för 

det samhälle vi lever i. Individer utvecklas genom socialt samspel med andra människor. 

Förespråkare för pedagogiken menar vidare att människan är en tänkande, handlande individ 

med egen vilja. Det är friheten att välja handlingsalternativ som skapar grunden för den 

enskildes eget ansvar och även att ha inflytande över sin egen tillvaro där han eller hon alltid 

är tvingad att välja och ta på sig ansvaret för sina val i form av dess konsekvenser. 
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Konsekvenspedagogiken använder sig av hållningar i samband med den sociala 

handlingsplanen, ett urval redovisas nedan.  

 framtid framför dåtid 

 gemenskap framför individualism.  

 konsekvenser framför straff 

 utbildning framför behandling (ostersund.se) 

 

3.3. Ensamkommande asylsökande barns behov 

3.3.1.  Sammanförandet med ett nytt land 

En del av landsflykten är sammanförandet med ett nytt land, ett främmande språk och en ny 

kultur. Perioden vid nyanländandet med tidigare erfarenheter och krav på att upprätta en 

nutida vardag kan bli en kulturkrock. Den psykiska hälsan i form av sorg och konfrontation 

med nya landet kan leda till kris. Det är av stor vikt att mottagarlandet erbjuder stöd och 

krisarbete vid anländandet (Angel & Hjern, 2004). Hessles (2009) studie visar att flera av 

ungdomarna är aktiva i sin diaspora, etniska gruppers ofta ofrivilliga bosättning utomlands, i 

Sverige. Wallin och Ahlström (2005) skriver i sin uppföljningsstudie att de barn som idag 

blivit vuxna hade sociala nätverk bestående av vänner från samma etniska grupp som de 

själva och deras svenska kontakter bestod mest av arbetskamrater. Uppföljningsstudien menar 

även att barnen under uppväxttiden och i dagsläget ville skaffa sig fler svenska kontakter för 

att utveckla och hålla igång språket.  

Sveriges roll som mottagarland och omgivningens stöd bör inte förringas (Angel & Hjern, 

2004).  Wallins och Ahlströms (2005) studie visar att socialt stöd i form av stöttande personer 

är viktigt för de ensamkommande barnen eftersom stödet påverkar deras mentala och 

psykiska hälsa i positiv inriktning. Ensamkommande barn är inte alltid övergivna, om deras 

föräldrar lever vill de bibehålla en stadig och stabil relation med sina barn, studien visar att 

barnen eftersträvar detsamma. Ungdomarna skickar ofta hem pengar till sin familj, trots att de 

själva har knappa resurser i Sverige. Avhandlingen visar att dessa globala familjers nätverk 

skapar en trygghet som gör att barnen kan utveckla den resiliens som de behöver för att göra 

positiva framsteg i en vardag i Sverige (Hessle 2009). Dock känner en del av barnen press att 

skicka hem pengar eftersom de upplevde förväntningar på ekonomisk assistans från familjen i 

ursprungslandet (Wallin & Ahlström, 2005). Angel och Hjern (2004) menar att det är lätt att 

beskriva flyktingar som dom som har bekymmer. Hur flyktingar har det och hur de kommer 
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att få det avgörs i stor utsträckning av det samhället som de kommer till och hur människorna, 

i detta fall i Sverige, bemöter dem. Språkbarriären och flyktingars första utmaning att lära sig 

svenska tar ibland lång tid samt att beroendet av tolk kan vara svårt.  

3.3.2. Hälsotillstånd 

Ett flertal av de ensamkommande barnen har uppvisat psykiska symptom som bland annat 

sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, depressioner och självmordsförsök. Därför har 

flera aktualiserats inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin (Brendler-Lindqvist, 2004). 

Den uppföljningsstudie som Wallin och Ahlström (2005) genomfört visar att en del kände sig 

ensamma och uttryckte förtvivlan och depression. Enligt Angel och Hjern (2004) bär de 

ensamkommande barnen ofta på trauman på grund av krig och/eller andra smärtfyllda 

erfarenheter. Även separationen från familj och vänner har en stor påverkan på deras mående. 

De ensamkommande barnen tvingas anlända utan sin egen familj som stöd och ställs snabbt 

inför nya val och bestämmelser kring framtiden som troligen ser helt annorlunda ut än vad 

barnet hade kunnat förutspå. Migration, adaption och bearbetning av tidigare erfarenheter är 

inte alltid en enkel balansgång mellan dåtiden, framtiden och nuet. 

Barnens fysiska hälsa kan även påverka deras psykiska mående. Näringsbrister, tandhälsa 

med mera är sådant elevvården och eller barnhälsovården bör ha ett aktivt engagemang i 

(Angel & Hjern, 2004). Hessle (2009) menar att uppväxtsituationen i hemlandet kan ha 

betydelse av olika skäl, främst i frågan kring varför de ska lämna sitt hemland. Men även 

gällande vad de har med sig från tidigare i livet. Det finns de individer som tillhört den 

kategori som varit tillräckligt trygga för att klara av vad ett vuxet liv innebär och det finns de 

som haft en traumatisk barndom med ansträngningar som kan sätta spår i deras framtida liv. 

Det finns barn från olika familjeförhållanden med olika förmåga till motståndskraft.  

4. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas informanternas svar på intervjuguidens frågor kopplade till 

uppsatsens bakgrund följt av analys. Utsagorna följer sju huvudrubriker: (1) Ung integrations 

förhållningssätt till lagstiftning, (2) hur benämns barnen och varför flyr de sina hemländer, (3) 

vad händer vid nyanländandet, (4) de ensamkommande barnens behov, (5) fler insatser för att 

tillgodose barnens behov, (6) konsekvenspedagogiken, och (7) integration. Det bör beaktas 

vid läsningen att rubrikerna är svåra att särskilja då de är sammanlänkade.  
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4.1. Informanternas förhållningssätt till lagstiftning  

Avsnittet behandlar frågan angående intervjupersonernas utbildning i asylprocessen samt 

viktiga lagar och konventioner rörande arbetet med ungdomarna. Den områdesansvarige 

berättar att ”ungdomarna ställer många frågor som personalen inte alltid har kompetens att 

svara på”. Han menar vidare att Ung integration inte har utbildat personalen när det gäller 

barnkonventionen, lagen om mottagande av asylsökande och andra lagar. Den 

områdesansvarige understryker att alla har olika ansvarsområden och roller. Han anser att han 

själv tillsammans med teamcheferna och socialsekreterarna måste ha kunskap om lagar som 

berör arbetet med de ensamkommande barnen. Vidare motiverar vägledaren varför de inte 

utbildats:   

 

Vi som personal på boendet får aldrig bli den parten som driver deras asylprocess. Vi 

står för boendet,  den sociala gemenskapen och alla de bitarna.  (Vägledare)  

 

Rörande informanternas förhållningssätt till lagstiftning tydliggör fritidspedagogen att han 

inte diskuterar asylärenden med barnen eftersom det inte är hans ansvar eller 

påverkansområde. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren anser att man exempelvis som 

förälder alltid behöver veta vilka lagar det finns att rätta sig efter i en vardag, hon uppger att 

hon i sin roll inte har behövt ingående kunskap kring de lagar omnämnda bakgrunden. 

Barnombudsmannen menar att barnkonventionen är användbar vid arbetet med bland annat 

ensamkommande asylsökande barn (barnombudsmannen.se). Slutsatsen utifrån 

informanternas utsagor är att enheten Ung integration inte efterföljer konventionen på 

gräsrotsnivå och att de inte besitter kunskap gällande andra lagar, betydelsefulla i 

sammanhanget. Som den områdesansvarige nämner har barnen flera frågor som de inte kan få 

svar på, de måste vända sig till exempelvis myndighetspersoner för att få det behovet 

tillgodosett. I kontrast till detta skall nämnas att deras arbete med de ensamkommande 

asylsökande barnen i praktiken kan vara i enlighet med konventionen utan att de eventuellt 

reflekterat över det.  

4.2. Vilka är barnen och varför flyr de sina hemländer? 

Beträffande vilka barnen är menar den områdesansvarige att begreppet ensamkommande 

asylsökande barn är en passande benämning. Den områdesansvarige betonar vidare att 

flyktingbarn är de barn som anländer med sina föräldrar. Hessle (2009) redovisar olika termer 

för ensamkommande asylsökande barn. Min tolkning är att områdeschefens uppfattning emot 
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det som Hessle anser. Att områdeschefen betonar vikten av rätt benämning kan tolkas som att 

han anser att detta har betydelse i arbetet med barnen.  

Angående vilka barnen är menar vägledaren att ensamkommande barn inte är ”trasiga” 

eftersom de haft pengar till att exempelvis köpa flygbiljett. Vägledaren berättar vidare att 

vissa betalar även människosmugglare för att kunna komma till Sverige, vilket gör att de 

någonstans delvis har valt att komma hit. Hessle (2009) skriver att flera ensamkommande 

barn har kommit till Sverige med hjälp av människosmugglare eller via ett transitland. Hessle 

menar vidare att främsta orsakerna till flykt är krig, förföljelse och organiserat våld. Slutsatser 

utifrån ovanstående är att forskningen bekräftar vägledarens erfarenheter av att barnen oftast 

kommer med smugglare. Vägledarens uppfattning om att barnen i sin flykt haft ett val kan 

däremot ställas mot de bakomliggande faktorer till flykt som Hessle anger. Det är rimligt att 

anta att barnens fria val har begränsats av den kontext som de flyr ifrån. Informantens utsaga 

om att barnen skulle valt att komma till Sverige kan tolkas som att de inte är i nöd och inte 

heller har samma behov av vård eftersom de kunnat fly ett krisdrabbat område. Andra 

slusatser utifrån ovanstående kan vara att barnen har undgått flera traumatiska upplevelser i 

hemlandet och därför upplevs vara mindre ”trasiga”. Det traumatiska för dessa barn kan 

istället bli anländandet till Sverige eftersom de blir separerade från sina anhöriga och ställs 

inför en ny vardag. Tolkningen blir vidare att rådande grundsyn kring huruvida barnen är 

”trasiga” påverkar Östersunds kommuns agerande vid nyanländandet och i vilken 

utsträckning barnen uppfattas vara i behov av hjälp. 

Nedan följer ett citat från vägledaren angående, vilka barnen är och varför de flyr sina 

hemländer: 

Det kanske finns en föreställning om att barnen är trasiga när de kommer hit, både 

fysiskt och psykiskt, men det är inte det vi ser, vi ser andra ungdomar. […] Jag tror det 

beror på att de till största delen är ekonomiska flyktingar och som kanske i vissa fall 

har haft det bättre än vad de får när de kommer hit till oss. (Vägledare) 

Fekete (2007) menar att definitionen av ekonomiska migranter legitimerar uppfattningen om 

att dessa barn inte har samma skyddsbehov som andra ensamkommande barn, vilket kan 

knytas till Feketes redogörelse angående uppfattningar om ekonomiska flyktingar. Ur 

ovanstående utsaga kan det utläsas att vägledaren ser en koppling mellan ”trasighet” och 

anledning till flykt. Att boendet upplever att de möter friska barn kan tolkas som positivt om 

grundsynen varit att barnen skulle representera trasiga barn.   
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I en fortsatt diskussion om vilka barnen är och varför de flyr sina hemländer berättar 

vägledaren att det även finns de familjer som varit oerhört utsatta och har fått sälja hem och 

hus för att kunna få iväg sitt barn till en tryggare miljö. Hon menar att tiden innan och under 

exilen kan se väldigt olika ut för olika barn och att personalen sällan får reda på hur 

landsflykten har gått till. Hessle (2009) menar att det ofta är svårt att exakt veta hur flykten 

har sett ut eftersom flera barn är hotade av smugglare att inte berätta om hur landsflykten gått 

till. Ovanstående tyder på en överensstämmelse mellan teori och praktik. Barnens tystnad 

beror troligen på att de har kommit hit med smugglares hjälp, vilket kan kopplas till att barnen 

eventuellt har behov av att bearbeta att de blivit hotade samtidigt som det kan påverka deras 

syn på tillit till människor de möter vid nyanländandet och senare i livet. 

4.3. Vad händer vid nyanländandet? 

Här redogörs för mottagandet av de ensamkommande asylsökande barnen, och pedagogen 

berättar att Östersunds kommun i början bara tog emot pojkar. Han berättar även att 

kommunen fattade beslut om att istället ta emot både pojkar och flickor, med motiveringen att 

dagens samhälle inte bara består av enkönade boenden. Hessle (2009) skriver att utav de barn 

som kommer till Sverige är två tredjedelar pojkar mellan 13 och 17 år och flickorna utgör en 

tredjedel. Det kan tolkas som att pedagogen indirekt menar att beslutet om tvåkönade boenden 

tillgodoser barnens behov av att möta både tjejer och killar. 

Vägledaren berättar att de vid barnens nyanländande har ett tätt samarbete med socialtjänsten. 

Hon upplyser vidare att det finns anställda socialsekreterare inom Ung integration vilka 

specifikt handlägger de ensamkommande asylsökande barnens ärenden. Ärendet drivs 

tillsammans med den gode mannen, vägledaren och barnet själv som alltid ska närvara vid 

dessa tillfällen. Socialsekreterarnas utredningar görs i enlighet med BBIC. Månadsvis uträttas 

en vårdplan till varje barn som efterföljs av en genomförandeplan utarbetad tillsammans med 

socialtjänsten. Hon berättar att detta görs för att gemensamt vidta insatser för att tillgodose de 

behov som barnet har. Vägledaren upplyser vidare om vikten av uppföljning eftersom nya 

önskemål och/eller behov kan framkomma. Genom att göra kontinuerliga uppföljningar 

försäkras att de insatser som behöver göras blir gjorda. Migrationsverket menar att kommunen 

ansvarar för att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser (migrationsverket.se). 

Elmeroth och Häge (2009) skriver att kompetensen, stödet och erfarenheten för att möta dessa 

ungdomar finns hos kommunernas socialtjänst. Information på kommunens hemsida redovisar 

att efterfölja handlingsplaner är ett aktivt sätt att sörja för barnens behov med fokus på 

framtiden, där stor vikt läggs vid den sociala handlingskompetensen (ostersund.se). Slutsatser 
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utifrån ovanstående redogörelser och informanternas utsagor visar att kommunen utformar 

insatserna för barnen i förhållande till barnens behov som kan vara föränderliga. En slutsats är 

att arbetet med att tillgodose barnens behov kvalitetssäkras genom uppföljning. Detta visar 

även på att de asylsökande barnen inte betraktas som en grupp eftersom intervjupersonerna 

menar att individuella insatser uträttas utifrån varje individs behov. Tillgång till ansvariga 

socialsekreterare inriktade specifikt på dessa barn möjliggör troligen mer effektiva 

uppdateringar när det gäller barnens aktuella situation. Föregående kan ses som en insats för 

att tillgodose barnens behov utifrån vad BBIC och socialtjänstlagen menar att barnen har för 

behov. Det kan även anses utifrån informanternas utsagor att kommunens fokus på framtiden 

är det som bäst tillgodoser barnens behov eftersom det är i framtiden som kommunens 

insatser kan vara betydande för barnet. 

När det gäller kommunens agerande vid mottagandet av de ensamkommande asylsökande 

barnen berättar den områdesansvariga att Härke är det asylboende dit alla nyanlända kommer. 

Där följer de en checklista för basala vardagssysslor. Fritidspedagogen upplyser att 

ungdomarna boende på Härke är beroende av personalen eftersom de inte kan språket. Han 

säger att ”Det kan hända mycket på kort tid” för en ungdom som anländer vid en ålder av 

sexton sjutton år. Ungdomen börjar på Härke och flyttar därefter till Fornborgen eller 

Reveljen för att sedan vid arton års ålder kategoriseras som vuxen och behöver därmed finna 

en egen bostad. Fritidspedagogen berättar även att personalen sätter barnen i bostadskö redan 

vid nyanländandet. Han menar att en flytt förknippas med framsteg eftersom de ger utrymme 

till mer frihet och eget ansvarstagande. Fornborgen och Reveljen har även egna lägenheter 

istället för eget rum. Vid Härke asylhem sker mottagande och introduktion som ett första steg 

inom enheten Ung integration (ostersund.se). Slusatser utifrån ovanstående utsagor är att 

asylhemmet är tydliga med vad som sker vid nyanländandet eftersom de metodiskt följer en 

checklista och en stegmodell för att barnen ska komma vidare till ett mer självständigt liv. Att 

ungdomarna tvingas flytta vid arton års ålder kan anses vara betungande på grund av flera 

orsaker som exempelvis brist på ekonomiska tillgångar och bostadsbristen i kommunen. Även 

att möta svårigheter kring att få kontrakt på grund av barnens ursprung vilket troligen leder till 

att bostadssituationen löser sig genom att barnen bor hos någon som har lyckats få bostad. 

Allt detta sker under deras gymnasiala utbildning. Efter arton års ålder upphör den särskilt 

förordnade vårdnadshavarens uppdrag samt kommunens ansvar att tillhandahålla boende. 

Barnet får därför klara sig självt oberoende av uppnådd mognad och vistelsetid i Sverige. 

Svenska barn blir också myndiga vid arton års ålder men ofta har de sina föräldrar att vända 
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sig till vid behov samt en förförståelse kring hur saker och ting fungerar i Sverige, vilket kan 

ses som en skillnad i eventuella behov utifrån en tolkning av intervjupersonernas berättelser. 

4.3.1. De ensamkommande asylsökande barnens rätt till boende 

Den områdesansvarige säger att kommunens uppdrag under asylprocessen är att erbjuda bra 

boende för barnen tills det fattas beslut om eventuellt uppehållstillstånd. Kommunerna har i 

enlighet med den områdesansvariges utsaga i uppdrag att tillhandahålla boende 

(migrationsverket.se). Slutsatsen är att informanternas utsagor redogör för möjliggörandet av 

de ensamkommande barnens rätt till bostad samt att kommunens arbete utvecklas kring detta 

ansvarsområde med utgångspunkt i teorin om att de vid starten inte hade lika mycket kunskap 

som i dagsläget.  

När det gäller de ensamkommande barnens rätt till boende berättar den områdesansvariga att 

boendena Fornborgen, Härke och Reveljen erbjuder en typ av boendeform. Han menar vidare 

att det finns familjehemsboende för de barn som inte hanterar att bo kollektivt. Vägledaren 

uttrycker önskningar gällande ökad tillgång till familjehem: 

Vi kan se att vissa egentligen skulle behövt ett familjehem. Barnen som bor på våra 

boenden är ibland i behov av mer struktur; av att bo i en familj, helt enkelt.  

(Vägledare)  

Migrationsverket tecknar avtal med kommunerna gällande tillhandahållande av olika 

boendeformer (migrationsverket.se). Slutsatser är att citatet kan tolkas som ett exempel på 

begränsningar i de ensamkommande barnens rätt till ett lämpligt boende utifrån barnets 

individuella behov. Utifrån denna upplysning kan man fundera kring eventuella åtgärder som 

bör vidtas. Eventuellt bör antalet avtalsplatser utökas eller bör ett troligt bristande 

engagemang hos familjer och familjehem motsättas. Ovanstående kan utifrån informanternas 

utsagor tolkas som att boendet är inkonsekvent med framförandet av barnens behov. 

Samtidigt som den särskilt förordnade vårdnadshavaren har ett ansvar i att tillgodose barnets 

behov. Troligen är arbetet med att på bästa sätt kunna uppfylla barnens behov ett gemensamt 

ansvar.  

4.3.2. De ensamkommande asylsökande barnens rätt till god man 

Pedagogen berättar om de ensamkommande barnens rätt till ett juridiskt ombud, där den gode 

mannens uppgift är att se till att barnets behov tillgodoses. Uppdraget som god man uppfattas 

på olika sätt, en del ser det strikt juridiskt och andra väljer att se det med ett vidare perspektiv. 
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Han menar vidare att Ung integration vill att gode män ska hjälpa barnen med integreringen 

men att det inte är ett krav de kan ställa. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren upplevde 

att uppdraget innebar flera telefonsamtal, samt att hon blev involverad i flera processer. Hon 

berättar vidare att hon var lite naiv och trodde att det gick att följa en mall vid avslag eller 

inte. Hon upplevde istället att barnet hade sin egen unika historia, som gör att behoven blir 

specifika.  

Vi kan konstatera att det är en helt annan sak att vara god man för den här 

målgruppen än att sköta ekonomi åt en äldre dam. (Pedagog)  

När det gäller barnens rätt till god man skriver Höjer och Magnusson (2008) att den gode 

mannen skall företräda barnet i alla frågor som rör den omyndige samt att tillsammans med 

ungdomen medverka i träffar med exempelvis Migrationsverket, skolan, det rättsliga ombudet 

och sjukvården. Slutsatsen utifrån informanternas utsagor är att barnet kan bli tilldelad en god 

man som ser snävt på sitt uppdrag lika väl som att den gode mannen bidrar med insatser 

utöver ett strikt uppdrag. Uppenbarligen existerar en minimigräns för vad uppdraget minst ska 

bistå med, men troligen finns ingen uttalad gräns åt andra hållet. Som vi tidigare vet har de 

flesta barnen föräldrar i hemlandet och gode män får rollen som en ställföreträdande förälder. 

Barnen hamnar i en beroendeställning till den gode mannen vilket gör att det är extra viktigt 

att den gode mannen inser vikten av sitt uppdrag. Ovanstående stycke visar på, enligt 

intervjupersonerna att kommunen möjliggör barnets rätt till god man, vilket alla får, 

oberoende av hur engagerade de är. Brister kan tänkas vara i vilken utsträckning de gode 

männen finns tillgängliga samt när de tillsätts. Råder det brist på gode män som antar 

uppdraget kan det antas att barnet för ett tag får vara utan. 

Rörande de ensamkommandes rätt till god man berättar den särskilt förordnade 

vårdnadshavaren att de ibland träffas i hennes hem men oftast på boendet eller på stan 

eftersom ungdomen prioriterar att exempelvis träffa kompisar. Hon berättar att hennes 

ungdom har bott på Härke samt att hon haft gott samarbete med boendet. Hon understryker att 

hennes uppdrag är att se till att barnets rättigheter tillvaratas, att barnet mår bra både fysiskt 

och psykiskt. Hon tycker att det är flera saker som indirekt ingår i uppdraget och uppger flera 

nödvändiga telefonsamtal som ett exempel. Vägledaren berättar att ”samarbetet varierar 

naturligtvis väldigt mycket beroende på vem som är god man, hur man ser på sitt uppdrag 

och vem man är som person”. På kommunens hemsida, som i denna uppsats anses vara en 

teoretisk utgångspunkt, redogörs för vad den gode mannen bör göra. Vilket är att vara insatt i 
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allmänna regler rörande exempelvis skola och sjukvård samt ha förståelse för de underårigas 

behov och bakgrund. Det är önskvärt att den gode mannen ger barnet inblick i svenska 

samhället därför kan ett exempel vara att inbjuda barnet till sitt hem. Den gode mannen bör 

sträva efter en bra relation med barnet och en kontinuerlig kontakt till kontaktpersonerna på 

asylhemmet (ostersund.se). En tolkning och slutsats utifrån detta stycke är att det i praktiken 

innebär en balansgång mellan att företräda barnet och samtidigt se helheten då barnet bor på 

boendet. För att kunna veta vilka behov barnet har krävs därför dialog med boendepersonalen 

som har hand om vårdnaden. Detta kan liknas med att agera ställföreträdande förälder utan att 

ha hand om hela omvårdnaden. Ovanstående tydliggör rollfördelningen i arbetet med de 

ensamkommande asylsökande barnen vilket intervjupersonerna menar att det visar på 

möjliggörandet av barnets rätt till god man.  

4.3.3. De ensamkommande asylsökande barnens rätt till tolk 

Angående ungdomarnas rätt till tolk berättar vägledaren att de inte har tolk på boendet, utan 

att de istället har tillgång till tolksamtal via telefon. Personalen upplever att barnen lär sig 

svenska snabbare om de inte har tolk på plats även om de i många situationer upplever ett 

behov av tolk. Barnen och personalen har tillgång till tolksamtal dygnet runt via en tolkjour i 

Gävle dit de kan ringa. Väntetiden är runt en halvtimme beroende på vilket språk. 

Fritidspedagogen berättar att det finns personal på skolan som tolkar för de nyligen anlända, 

för de barn som har kommit lite längre finns det flerspråkiga lärare. Fritidspedagogen berättar 

vidare att skolan tyvärr inte har tillgång till tolkande personal varje vardag eller i den 

utsträckning barnen har behov av. Angel och Hjern (2004) skriver att språkbarriären och 

flyktingars första utmaning att lära sig svenska ibland tar lång tid. Författarna påvisar även att 

det kan vara frustrerande att vara beroende av tolk, vilket bekräftar vikten av att tillhandahålla 

tolk dygnet runt på boendet. Brister kan tänkas vara väntetider hos tolkjouren eller exempelvis 

vid läxläsning efter skolan samt att de under skoltid inte har tolk alla dagar. Informantens 

utsaga tyder på att skolan inte kan tillgodose alla barns rätt till tolk beroende på språk. 

Tillgång till tolk kan vara en del i arbetet med att tillgodose barnens behov. Behovet av tolk är 

konstant när en individ inte kan språket samtidigt som detta ställs emot ovanstående 

informants uttalande om att barnen lär sig svenska snabbare utan tolk. Behovet av tillgång till 

tolk ställs i motsats till behovet av att barnet ska bli mer självständigt genom att snabbt lära 

sig att behärska språket.  

Rörande de ensamkommande barnens rätt till tolk berättar den särskilt förordnade 

vårdnadshavaren att hon i början av kontakten med barnet pratade via tolk. Barnet lärde sig 
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snart svenska och därför övergick de till att endast använda tolk som stöd vid viktiga möten 

för att säkerställa att barnet uppfattat budskapet. Vägledaren upplyser att det finns tillgång till 

tolk på akuten, vilket landstinget är skyldiga att ordna för de individer som inte behärskar 

svenska språket. Vägledaren menar vidare att de i sitt arbete med barnen inte alltid kan ordna 

tolk på en gång, en akut situation är ett sådant tillfälle. I en akut situation är det inte heller 

säkert att barnet kan sätta sig ned och prata, hon menar att det ibland räcker att sitta där och 

finnas till. Vägledaren berättar att det har löst situationer allt eftersom de har dykt upp. 

Kommunens hemsida (ostersund.se) upplyser om att tidigare erfarenheter och 

språksvårigheter ofta leder till att barnet inte uppfattat de förutsättningar som ges i 

asylprocessen, den gode mannen har därför tillgång till tolk. Slutsatsen är att 

intervjupersonernas utsagor tyder på ett möjliggörande av barnets rätt till tolk. Att deras 

behov av tolk mestadels tillgodoses samt att kommunen är mån om att verkligen säkerställa 

att barnet förstår viktiga budskap som ska framföras. Informanterna bekräftar att hinder i 

barnens rätt till tolk främst kan uppstå vid akuta situationer. Barnen bor oftast i kollektiv och 

pratar säkerligen svenska i olika utsträckning vilket gör att de troligen till viss del kan tolka åt 

varandra. 

4.4. De ensamkommande barnens behov  

Nedanstående citat skildrar en av informanternas inställning gentemot de ensamkommande 

asylsökande barnens behov: 

Vi hade en bild av att barnen skulle vara trasiga människor från oerhört utsatta 

områden. Vi kan konstatera att det inte är de fattigaste ungdomarna som kommer hit. 

En del har bott i slott och är oerhört resursstarka, både ekonomiskt och i sig själva. En 

del barn har fått utbildning och har haft råd att ta sig hit. Det existerar dock också en 

annan grupp. Det finns ingenting som säger att den som kommer från ett välsituerat 

hem mår bättre än andra. Ibland kan vi konstatera att de har det svårare, då de helt 

plötsligt blir mer avgränsade än vad de varit i sitt hemland. (Pedagog) 

Intervjucitatet är betecknande för en utbredd åsikt bland de verksamhetsaktiva. Det är 

naturligtvis omöjligt för mig – som inte intervjuat barnen – att ge en annan bild av barnens 

situation. Men det bör samtidigt noteras att den uppfattning de verksamhetsaktiva har om 

barnen knappast överensstämmer med den bild av ensamkommande flyktingbarnen som 

brukar ges i forskningssammanhang. Angel och Hjern (2004) menar till exempel att 

ensamkommande flyktingbarn är en grupp som är oerhört utsatta och flera av dem bär med sig 

svåra upplevelser från hemlandet.  
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De verksamhetsaktivas syn på vilka barnen är får rimligen konsekvenser för arbetet med dem. 

Den områdesansvarige säger: 

Fel, det är helt vanliga ungdomar, fast de har en annan hudfärg. Vi måste bemöta dem 

på samma sätt som vi bemöter svenska ungdomar. De har internet i Afghanistan också, 

lika mycket som man har i Sverige. I Irak har man det också, Somalia har internet, 

mobiltelefoner och hela den där biten. Kepsen bak och fram, hängbrallor. Det är inte 

stor skillnad. (Områdesansvarige) 

Pedagogen instämmer och uttrycker att ”de inte skiljer sig från svenska ungdomar”. Han 

menar vidare att det naturligtvis finns ungdomar som mår dåligt och då får de tillgång till den 

hjälp de behöver. Den särskilt förordnande vårdnadshavaren tror inte att de grundläggande 

behoven skiljer sig från barn till barn utan att de är samma för alla människor, oavsett var de 

kommer ifrån. Ovanstående informanters tankar pekar på en tydlig motsägelse till Angel och 

Hjern (2004) som menar att ensamkommande flyktingbarn är en grupp som är oerhört utsatta 

och flera av dem bär med sig svåra upplevelser från hemlandet. Slutsatsen är att 

informanterna från Socialtjänstens enhet Ung integration menar att det inte är någon skillnad 

mellan ensamkommande asylsökande barn och svenska barn. Det faktum att barnen anses 

vara välmående kan ses ur olika synvinklar, förhoppningsvis att det är ett gott tecken. Den nya 

utgångspunkten utifrån intervjupersonernas utsagor är att om dessa barn är välmående barn 

slår det troligen hål på fördomar. Beroende på förförståelse kan perspektivet kring barnens 

mående vidgas av vetskapen att en del barn bli mer avgränsade i Sverige och med det ändras 

synen på barnens behov precis som Ung integration uppger, att grundsynen gällande barnens 

behov idag är något annorlunda än vad den var från början.  

4.4.1. Barnens behov vid nyanländandet 

När det gäller barnens förhållningssätt till ovisshet tror pedagogen att barnen kan förhålla sig 

till ovissheten eftersom det delvis är flera andra i deras närhet som befinner sig i en likartad 

situation. Han tror även att barnen pratar med varandra gällande ovissheten. 

Ungdomarna som mår sämst är de som fått PUT. Det kan man inte tro, men då börjar 

livet. (Pedagogen) 

Angel och Hjern (2004) menar att asyltiden blir en prövning för barnen då livet präglas av 

ovisshet och ofta är väntetiden lång. Författarna uppger också att ett eventuellt 

uppehållstillstånd medför ytterligare bedömningar, överväganden, placeringar och 

utredningar. Detta kan ses som att informantens erfarenheter motsvarar litteraturen gällande 
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att barnets behov ökar efter ett uppehållstillstånd. Min tolkning blir utifrån ovanstående att 

barn innan eventuellt uppehållstillstånd har ett behov av att prata om ovissheten.  

Vägledaren menar att barnens behov vid nyanländandet varierar utifrån att barnen kan ha 

olika uppdrag i samband med nyanländandet till Sverige. Hon uttalar att ”om barnen har i 

uppdrag att skicka hem pengar så måste de på något vis försöka tjäna pengar i Sverige, vilket 

innebär att de måste säga ja till Sverige för att kunna göra det”. Elmeroth och Häge (2009) 

nämner ”ankarbarn” som en anledning till varför de ensamkommande barnen skickas till 

andra länder. Slutsatsen är att oavsett motiv till varför de ensamkommande asylsökande 

barnen kommer till Sverige behandlas alla lika inom Ung integration vid nyanländandet. 

Enligt norm får alla asylsökande barn samma ekonomiska stöd och det är därför barnets val 

att exempelvis spara och skicka hem pengar. Alla barnen genomgår en introduktion utifrån 

deras egna förutsättningar. Detta visar på ett kollektivt arbetssätt för att på individuell nivå 

arbeta med att tillgodose barnens behov.  

Rörande barnens psykiska behoven vid nyanländandet berättar den områdesansvarige att de 

har en verksamhet som heter kris och trauma som innehar speciell kompetens. Han anser att 

det finns barn som på ett eller annat sätt mår dåligt, som är ledset och/eller längtar efter sina 

föräldrar. Han menar att de sköter vardagssamtal på boendet och uttrycker att ”vi går aldrig in 

i någon behandlingsroll. Det sköter ungdomspsykiatrin eller kris- och traumacenter”, vilka de 

har ett bra samarbete med. Vägledaren säger att barnen får berätta för dem om de vill eftersom 

de alltid kan lyssna men att de hänvisar till kris och trauma eller BUP för att barnen ska få 

sina psykiska behov tillgodosedda. Hon tror att barnen bär med sig väldigt mycket och väldigt 

olika traumatiska upplevelser:  

Jag tror att det också kan finnas en poäng med att inte gräva i det [barnens bakgrund] 

i början när de kommit hit, då man kanske inte är mogen att ta itu med det förflutna 

förrän det har gått några år. (Vägledare)  

Det är ingen skillnad mellan de ensamkommande barnen och andra barn. De har samma 

elementära behov; kärlek, respekt, omvårdnad och grundläggande omsorg (Pedagogen)  

Fritidspedagogen menar att skolan tillhandahåller kurator och en sjuksköterska som barnen 

kan prata med. Brendler-Lindqvist (2004) skriver att en mångfald av de ensamkommande 

barnen har uppvisat psykiska symptom som bland annat sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, depressioner och självmordsförsök. Författarna uppger att flera har 

aktualiserats inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin. Uppföljningsstudien (Wallin & 
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Ahlström, 2005) visar att en del kände sig ensamma och uttryckte förtvivlan och depression. 

Den psykiska hälsan i form av sorg och konfrontation kan leda till en kris. Författarna skriver 

att det därför är av vikt att anländandet till Sverige erbjuder ett stödjande krisarbete med 

åtanke att varje individ har sin alldeles egna unika historia och egen personlighet. Slutsatser är 

att pedagogens ord motsäger litteraturens tankar gällande de ensamkommande asylsökande 

barnens psykiska behov. Informanternas svar visar på att det finns skillnader i barnens 

mående utifrån vad de bär med sig i bagaget. Ung integration visar tydligt hur arbetet med 

barnen är uppdelat mellan olika instanser innehavande olika roller, samt att insatser och 

resurser som barn- och ungdomspsykiatrin finns för att tillgodose barnens behov. 

Angående barnens fysiska behov vid nyanländandet berättar vägledaren att barnen alltid får 

en grundlig hälsoundersökning när de kommer till Östersund. De bokar en tid direkt men 

ibland har de fått en grundlig hälsoundersökning redan när de har varit på transitboendet. Hon 

upplyser vidare om att ”ett behov hos de flesta är att få komma iväg till tandläkaren”. Angel 

och Hjern (2004) skriver att det bör finnas insatser för att tillgodose de ensamkommande 

barnens fysiska hälsa eftersom flera har behov av exempelvis tandvård eller lider av 

näringsbrister. Slutsatsen är att informanternas utsagor tyder på att Östersunds kommun är 

måna om att tillgodose barnens fysiska behov eftersom de redan vid nyanländandet kollar upp 

om det finns skäl till insatser som de bör bistå med. 

Vägledaren berättar att barnen upplever och tydligt uttrycker att det är besvärligt att komma in 

svenska samhället och lära känna svenska ungdomar. Vägledaren menar att det generella 

behovet att tillgodose hos alla barn är att de inte ska känna sig utanför vilket flera gör. Hon 

menar att viljan att lära känna svenska ungdomar finns hos de ungdomar hon arbetar med. 

Den särskilt förordnande vårdnadshavaren berättar att ungdomarna mest umgås flyktingar 

tillsammans vilket hon anser vara ett stort problem när det kommer till integrationen. Wallin 

och Ahlström (2005) skriver att de ensamkommande asylsökande barnens sociala nätverk 

bestod mest av vänner från samma etniska grupp men att de ville skaffa sig flera svenska 

kontakter. Slutsatsen är att detta bekräftar att informantens ord överensstämmer med 

forskningen om att barnen har ett behov av att inte känna sig utanför samhället. Behovet 

uppges vara generellt vilket kan tolkas som att viljan och efterfrågan finns men att tillgodose 

behovet i praktiken verkar inte vara helt lätt.  
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4.4.2. Barnens behov av socialt stöd 

Nedanstående citat skildrar en av informanternas tankar kring de ensamkommande 

asylsökande barnens behov av socialt stöd, där lärarnas roll blir betydelsefull: 

Lärarna är mer än lärare på IVIK. Väldigt många engagerar sig mycket. Ibland lite för 

mycket.  (Fritidspedagog) 

Angel och Hjern (2004) skriver att Sveriges roll som mottagarland och omgivningens stöd bör 

inte förringas. Studien (Wallin & Ahlström, 2005) visar att socialt stöd är viktigt för både 

mental och psykisk hälsa. Att lärarna agerar som mer än lärare kan tolkas som att barnen har 

behovet av att lärarna är stöttande. Barnen bor i kollektiv på boenden med vägledande 

personal som har rollen som en vuxen förebild och stöd i vardagen vilket kan vara ett exempel 

utifrån informanternas utsagor om att barnen har tillgång till en stöttande omgivning.  

Vägledaren beskriver vidare barnens behov av socialt stöd i form av ställföreträdande 

föräldrar: 

Vi fyller till viss del en föräldrafunktion även här på boendet; vuxna förebilder som får 

vara lite morsa och farsa ibland. (Vägledare) 

Kommunens hemsida (ostersund.se) beskriver att vägledarna som är verksamma på boendena 

ansvarar för den dagliga omvårdnaden av barnen samt att rollen som vägledaren även innebär 

att vara en vuxen förebild och finnas där som ett stöd i barnens vardag. Min tolkning är att 

informanternas utsagor redogör för att barnen har behov av ställföreträdande vuxna eftersom 

de tillåter personalen att spela den rollen. Slutsatsen kan vara att vägledaren möjliggör 

tillgång till flera ställföreträdande föräldrar på en individuell nivå eftersom det finns mer 

personal verksamma på boendena. Det olyckliga kan vara att de eventuellt inte kan finnas till 

hands för ungdomarna när de fyllt arton och flyttat, eftersom det då kommer nya ungdomar att 

ta hand om.  

Vägledaren berättar att de flesta barnen har kontakt med sina anhöriga. Om barnen inte har 

nära anhöriga har de ofta någon annan anhörig i deras hemland eller kan det vara någon som 

bor i en annan del av Sverige. Boendet uppmuntrar att barnen vidhåller kontakten med 

anhöriga. Vägledaren ger ett exempel när hon berättar att ”de asylsökande får ett telefonkort i 

månaden att ringa billigare utomlands för. Vi vill på så vis främja kontakten med anhöriga”. 

Hessle (2009) styrker att ensamkommande barn inte alltid är övergivna barn. Slutsatsen är att 

barnen har behov av att ha kontakt med sina föräldrar, vilket enligt intervjupersonerna 
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tillgodoses på ett tillmötesgående sätt av kommunen. Behoven tillgodoses på individuell nivå 

för att främja att deras nationella och transnationella nätverk ska bestå. 

Om de ungdomar som är äldre berättar fritidspedagogen att ”de [barnen] har kommit 

fantastiskt långt, de jobbar extra och är noga med att skicka hem pengar till anhöriga och 

familj. De är väldigt måna om sin familj och sina landsmän”. Vägledaren berättar att barnen 

har en viss summa under en månad som är uträknad av socialtjänsten, det är en norm, de har 

runt nitton hundra och då ingår hygien, städ, tvättmedel och mat. Hessle (2009) menar att 

ensamkommande barn inte alltid är övergivna, flera skickar hem pengar till sin familj och 

anhöriga, trots att de själva har knappa resurser i Sverige. Informanternas utsagor tyder på att 

barnen har ett behov av att skicka pengar till sina anhöriga. Om det beror på att familjen 

verkligen behöver pengar eller om ungdomarna gör det för att visa på sina framgångar är 

ovisst.  

4.5. Fler insatser för att tillgodose de ensamkommande barnens behov 

Uppsatsen vill belysa de insatser som görs inom Östersunds kommun för de ensamkommande 

asylsökande barnen. Vägledaren berättar utifrån detta att Rädda barnen har läxläsning med 

barnen en gång i veckan samt en aktivitet på söndagar. Röda korset finns för dem som vill 

eftersöka anhöriga och/eller de som vill försöka få hit sina föräldrar. Vägledaren upplever att 

samarbetet med Rädda barnen fungerar bra och ibland har frivilligorganisationen 

uppmärksammat saker som fallit mellan stolarna. Fritidspedagogen berättar om 

Navigatorcenter där bland annat försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialsekreterare, 

lärcentra är samlande under samma tak för att lotsa barnen efter studierna. Fritidspedagogen 

berättar att skolan brukar göra studiebesök där. Hessle (2009) beskriver att flera 

organisationer och myndigheter samarbetar för ensamkommande asylsökande barns situation. 

Slutsatsen är intervjupersonernas uttalanden tydligt visar på betydelsen av 

frivilligorganisationers insatser för de ensamkommande asylsökande barnen i Östersunds 

kommun. Strukturellt visar det att när kommunens ansvar upphör tar organisationer som Röda 

Korset och Rädda barnen vid. Frivilligorganisationernas verksamheter kan anses vara 

väsentliga för barnens framtid på individuell nivå gällande utbildning, integration samt att 

eventuellt stilla deras ovisshet genom att bedriva efterforskning med förhoppningen om ett 

gynnsamt resultat. Allt detta visar på hur olika organisationer i kommunen arbetar för att 

tillgodose ensamkommande asylsökande barns behov. 
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4.6. Konsekvenspedagogiken  

Angående metoder som används för att tillgodose ungdomarnas behov berättar den 

områdesansvarige att man arbetar utifrån konsekvenspedagogiken, men att han inte vet om det 

är rätt pedagogik. Han berättar vidare att konsekvenspedagogiken inte är en metod utan ett 

förhållningssätt där människosynen är det centrala. Han säger att ”Ung integration ska visa på 

olika alternativ som finns i samhället och vilka konsekvenser de kan få. Konsekvenserna ska 

vara kända på förhand. Straff är inte känt på förhand, då det är någon annan som dömer ut 

dem. Detta  är inget vi använder oss av”. Pedagogen säger att de arbetar mycket med den 

sociala handlingskompetensen och att alla måste tänka först och handla därefter. På 

kommunens hemsida (ostersund.se) går det att utläsa att en av konsekvenspedagogikens 

hållningar är konsekvenser framför straff och den sociala handlingskompetensen utgörs av sju 

punkter att agera utifrån. Pedagogiken menar vidare att människan är en tänkande individ med 

friheten att välja handlingsalternativ som ger utrymme att välja och ta på sig ansvaret för sina 

val i form av dess konsekvenser (ostersund.se). Slutsatsen är att ovanstående utifrån 

intervjupersonernas utsagor kan ses som att det gemensamma förhållningssättet är bra för 

struktur och stabilitet i en verksamhet och för att vägledarna och andra som arbetar i barnens 

närhet ska kunna vara konsekventa med gemensamma regler. Att förhållningssättet inte har en 

metod kan tolkas som en metodfrihet att välja lämplig metod vilket kan komplettera 

konsekvenspedagogiken. Informanternas utsagor visar på ett kollektivt förhållningssätt som 

ger utrymmer för individuella insatser utifrån barnens olika förutsättningar. 

Den områdesansvariga anser att de har en spetskompetens gällande konsekvenspedagogiken. 

Vägledaren ger ett exempel på en konsekvensorientering med en ungdom som inte vill städa 

denna vecka. 

[…] då gör jag en konsekvensorientering. Jag berättar att ”du vad som gäller: om du 

inte har städat senast på söndag kväll så ringer vi städfirman på måndag morgon, och du 

får betala 312 kronor”. Detta är en konsekvensorientering. (Vägledare) 

Om vi samlar alla på skolan och talar om att dörrarna låses fem minuter efter 

lektionsstart spelar det ingen roll om du vart hos skolsköterskan eller missat bussen om 

du inte har talat om det. Efter fem minuter så är det låst, då missar du lektionen eller får 

frånvaro. Det är en konsekvens. Reglerna måste dock följas av alla för att det ska 

fungera. (Fritidspedagog) 
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Pedagogikens grundsyner används inom Ung integration med dess centrala delar att barnet 

ska utvecklas och ta personligt ansvar för sina handlingar och dess konsekvenser 

(ostersund.se). Ovanstående två citat utgör konkreta exempel på hur konsekvenspedagogiken 

användes. Slutsatser utifrån dessa citat kan vara att konsekvenspedagogiken fungerar om 

barnet är väl medveten och insatt kring de regler som finns att förhålla sig till. Samt att 

pedagogiken, enligt informanterna, kan lämpa sig som ett pedagogiskt verktyg för att 

möjliggöra barnens behov av att bli självhjälpta.  

Vägledaren upplyser att konsekvenspedagogikens motto är att inte titta bakåt utan se vad 

barnet kan göra framåt men säger att ”naturligtvis är jag av den inställningen att dåtiden 

ibland kan komma ifatt oss, men då är det inte vi som ska jobba med det, utan personer med  

rätt kompetens”. 

 

Vi jobbar inte med dåtid, utan framförallt med framtiden. Dåtiden har varit och den 

kan man inte göra om. Sen är det klart att det finns ett fåtal [barn] i behov av extra 

stöttning. (Områdesansvarig)  

 

Två av konsekvenspedagogikens hållningar är utbildning framför behandling och framtid 

framför dåtid (ostersund.se). Angel och Hjern (2004) menar att migration, adaption och 

bearbetning av tidigare erfarenheter inte alltid är en enkel balansgång mellan dåtiden, 

framtiden och nuet. Informanternas utsagor kan tolkas som att det självklart är viktigt att ta 

hänsyn till barnens individuella behov. Att ha fokus på framtiden kan ses som ett salutogent 

perspektiv. 

Pedagogen menar att pedagogiken är positiv eftersom det är ett individuellt lärande som tar 

hänsyn till att alla befinner sig på olika ställen i livet. Han menar att pedagogiken inte 

behandlar alla lika utan likvärdigt, vilket han poängterar att personalen haft svårigheter att 

skilja mellan. Vägledaren anser att pedagogiken är lämplig så länge barnen är friska och har 

ett framtidsperspektiv. Hon menar vidare att det inte handlar om att tänka bort dåtiden 

eftersom den formar oss till de personer vi är men att pedagogiken är positiv eftersom den inte 

alltid tillåter att fastna i en offerroll utan istället ger möjligheter till val. Fritidspedagogen 

menar att konsekvenspedagogiken är ett bra redskap om alla är införstådda med de 

gemensamma regler som gäller för alla. Hon säger även att det är viktigt att alla barnen och 

vägledare är införstådda med vilka regler som gäller och utifrån dem har individen flera 

valmöjligheter. Kommunens hemsida redogör för att konsekvenspedagogikens människosyn 

är att människan är en tänkande, viljestark och handlande individ som har friheten att välja 
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handlingsalternativ vilket automatiskt medför ett enskilt ansvar. En av 

konsekvenspedagogikens hållningar är framtid framför dåtiden (ostersund.se). Informanternas 

utsagor kan tyda på att vägledarna, för att tillgodose barnens individuella behov, måste ta 

hänsyn och förhålla sig till kollektivets regler, vilket kan bli en balansgång i 

tillvägagångssättet för att göra det bästa för individen. Vägledarens utsaga visar på vikten av 

att kunna anpassa reglerna utifrån individens mående och vara lyhörd för barnets specifika 

behov för att kollektivets regler inte ska väga tyngre än barnets enskilda behövligheter.  

Vägledaren berättar att konsekvenspedagogiken inte fungerar när en individ mår dåligt och 

därför är de lyhörda gällande barnens medvetenhet och när det lämpar sig att använda 

pedagogiken. Vägledaren uppger att ett ytterligare exempel på när pedagogiken inte är 

användbar är när någon ungdom är arg, då avvaktar de tills ungdomen är nåbar och mottagliga 

för deras budskap. Kommunens hemsida visar på att det centrala inom 

konsekvenspedagogiken är utvecklingen av barnens förmåga att ta personligt ansvar för sina 

handlingar och konsekvenser och en av de sociala handlingskompetenserna är just 

mottaglighet (ostersund.se). Detta kan tolkas som att individen inte är förmögen att ta 

personligt ansvar då de inte mår bra och inte heller är mottagliga för att kunna förstå vad en 

händelse kan få för konsekvenser, vilket tyder på att barnens föränderliga sinnesstämningar är 

avgörande för om konsekvenspedagogiken blir ett lämpligt förhållningssätt. Informanternas 

uttalanden förmedlar även att det är svårt att försäkra sig om att barnet verkligen har förstått 

det budskap man vill förmedla och i vilket utsträckning de är mottagliga. 

Vägledaren menar att konsekvenspedagogiken är enkel i den bemärkelsen att alla individer 

har en social gemenskap och att vi i relation till varandra ser oss själva i andra och kan 

reflektera över våra handlingar och identitet. Hon berättar att det ibland blir kulturella krockar 

och att de därför få vara extra tydliga. På boendet lever barnen kollektivt och får därför lära 

sig att visa respekt för andra samt att ta ansvar för sin del. Hon menar vidare att alla drabbas 

om en ungdom missköter sig eftersom de bor och lever i en social gemenskap. Vägledaren är 

tydlig med att de absolut inte vill arbeta med kollektiv bestraffning även att de ibland hamnar 

i situationer som att de exempelvis låser tv-rummet. Hon berättar om sin upplevelse av att 

svenska samhället till viss del fungerar på liknanden sätt, att alla drabbas om någon 

exempelvis vandaliserat men att det oundvikligen märks mycket tydligare i ett mindre 

kollektiv. Konsekvenspedagogiken innebär att varje individ både tillhör och är medansvarig 

för det samhälle vi lever i och att individer utvecklas genom socialt samspel med andra 

människor. En av konsekvenspedagogikens hållningar är gemenskap framför individualism 
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(ostersund.se).  Ovanstående kan tolkas som ytterligare exempel på att kollektivets regler kan 

påverka barnets individuella behov. Vägledarna verkar inte vilja hamna i situationer liknande 

kollektiv bestraffning men konsekvenspedagogikens gemensamma förhållningssätt ger 

utrymme för moraliska övervägningar. 

4.7.  Integration  

Angående nyanländandet till Sverige i förhållande till integration menar vägledaren att barnen 

söker tryggheten hos sina landsmän som pratar samma språk och har samma kultur. 

Vägledaren berättar vidare att personalen i ett tidigt skede vill försöka bryta den gängbildning 

som lätt uppstår. Vägledarna vill att barnen naturligtvis ska få umgås med sina landsmän men 

att… 

 […] En av våra uppgifter är att försöka få ut ungdomarna i det svenska samhället. Då 

kanske de måste försöka säga ja till landet på något sätt. Vårt tänk att de till viss del, 

inte helt och fullt, har valt att komma till ett annat land. (Vägledare) 

 

Det som också händer är att ungdomarna söker sig till sina landsmän, vilket är fullt 

förståeligt. (Vägledare)  

 

När det gäller barnens möjligheter till att lära sig svenska i förhållande till integration menar 

fritidspedagogen att barnen är medvetna om att svenska språket är en isbrytare för att komma 

in. Att lära sig svenska snabbt och medverka i föreningsliv gynnar integreringen. Angel och 

Hjern (2004) menar att efter en landsflykt är det viktigt att nyanländandet i Sverige utvecklar 

livsinnehållet som formas av de nya dagliga mötena. Det kan tolkas som att fritidspedagogen 

indirekt menar att ungdomarna har ett behov av att bli integrerade och att både kommunen 

och barnen anser att svenska språket behövs för att komma in i samhället. Slutsatsen blir med 

utgångspunkt i ovanstående resonemang att det uppstår svårigheter att balansera delaktighet i 

sin diaspora och samtidigt vara delaktig i samhället. Vilket är något kommunen är införstådda 

med och arbetar med vid nyanländandet samt under den tiden kommunen tillhandahåller 

insatser för dessa barn. 

 

Pedagogen menar att i integrationsarbetet försöker de även tänka på och utgå från svenska 

barn. Vägledaren menar att integration är ömsesidigt, ansvaret ligger inte bara hos de 

människor som kommer hit, utan också att samhället och dess invånare måste bjuda in. 

Projektet ”Kompis på stan” drivs av Ung integration med syftet att de ensamkommande 

barnen ska ha möjlighet att komma i kontakt med svenska barn. Angel och Hjern (2004) 
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menar att hur flyktingar har det avgörs i stor utsträckning av samhällets bemötande. Slutsatsen 

är utifrån informanternas utsagor att kommunen tillhandahåller konkreta insatser för 

ensamkommande asylsökande barn. Detta bekräftar likheten mellan forskningens åsikter om 

att integration är ett ömsesidigt samspel, vilket kommunen styrker genom deras 

förhållningssätt i arbetet med barnen. Integrationsarbetet är förhoppningsvis gynnsamt på 

både individuell, kollektiv och strukturell nivå. 

 

Vägledaren uttalar sig vidare angående integration och säger att: 

I vissa samtal har det framkommit att ungdomarna kan ha haft tjänare hemma. Då kan 

man förstå att det blir en kulturkrock att komma hit. Här har de 744 kr i månaden att 

leva på, och i början är det många som vill ha, vill ha, vill ha. Vi har därför varit 

snabba med att sätta gränser, för att de inte ska bli socialbidragstagare. (Vägledare)  

Vägledaren berättar att de märker om barnet har tagit ansvar i hemmet, om de är vana vid 

landsbygd eller stadsmiljö. Hessle (2009) menar att uppväxtsituationen i hemlandet påverkar 

barnens förberedelser inför ett vuxenliv. En tolkning av informantens uppfattning om barnens 

vägledningsbehov kan därmed vara att det varierar beroende på hur deras tidigare liv sett ut. 

Eftersom Ung integration arbetar individuellt med barnet och verkar för varje enskild individs 

behov får de tillgång till insatser utifrån sina egna behov oavsett bakgrund.  

Angående integration berättar vägledaren att Ung integration eftersträvar att alla barn ska 

studera, ha en fritidsaktivitet och gärna komma ut i praktik för att sedan bli självförsörjande 

och självhjälpande individer. Vägledaren menar att de ”jobbar väldigt aktivt med att motivera 

kring vinsterna av fritidsaktiviteter”. Detta överrensstämmer med vad kommunens hemsida 

(ostersund.se) skriver gällande att boendet är noga med att ge barnen en betydelsefull fritid 

sida vid sida av de aktiviteter barnen gör med sin gode man. Min tolkning är att kommunen 

anser att fritidsaktiviteter är en del av barnens behov för att delvis kunna bli integrerade i en 

framtid i Sverige. Deras tankar kring att de ensamkommande ska bli självförsörjande och 

självhjälpande individer är en bra utgångspunkt att skapa liknande insatser utifrån. 

5. Sammanfattande reflektion 

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste upptäckterna i punktform:  

 Informanternas syn på ensamkommande barn som friska och/eller ekonomiskt 

tryggade påverkar säkerligen grundsynen om vilka behov de anser att barnen har. 

Informanterna menar att barnen kommer från varierande miljöer och att det ofta är 
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svårt att exakt veta hur flykten sett ut. De som arbetar med ungdomarna har en tät 

kontakt med socialtjänsten, som i sin tur arbetar utifrån BBIC. Vid nyanländandet 

utformas en vård- och en genomförandeplan för att tillgodose de behov som barnet 

har, och kommunen kvalitetssäkrar arbetet genom uppföljningar. De tillhandahåller 

individuella insatser med fokus på framtiden i förhållande till utsagorna om att 

behoven är föränderliga. Vid anländandet till Härke får barnen, enligt informanterna, 

följa en checklista med basala vardagssysslor och är på grund av språkmässiga 

svårigheter beroende av personalen.  

 Kommunerna tillhandahåller två olika boendeformer tills dess att barnet fyllt 18 år, där 

HVB-hem eller familjehem är det som finns att tillgå i Östersunds kommun.  

 Ensamkommande barn har rätt till en god man som verkar som ett juridiskt ombud. 

Uppdraget som god man uppfattas på olika sätt, en del ser det strikt juridiskt och andra 

väljer att se det med ett vidare perspektiv. 

 Informanterna uppger att boendena inte har tolk på plats. Istället möjliggörs tillgång 

till tolksamtal via en tolkjour i Gävle dit personalen och barnen kan ringa dygnet runt. 

Brister i barnens rätt till tolk kan vara vid akuta tillfällen eller vid väntetider hos 

tolkjouren. Enligt informanterna ställs behovet av och tillgång till tolk i relation till att 

barnet ska bli självständigt, genom att så snart som möjligt lära sig att behärska 

svenska språket.  

 Uppfattningen hos de verksamma inom Ung integration om vilka de ensamkommande 

flyktingbarnen är har förändrats och de menar idag att barnen inte representerar en 

starkt utsatt grupp. Pedagogen uttrycker att barnens behov av samhälleligt stöd ökar 

efter beviljat uppehållstillstånd. Rörande barnens behov menar vägledaren att behoven 

varierar utifrån att de kan ha olika uppdrag i samband med anländandet till Sverige. 

Vardagssamtalen med barnen sköter vägledarna på boendet men de går aldrig in i 

någon behandlingsroll utan hänvisar till ungdomspsykiatrin eller kris och 

traumacenter.  

 Informanterna menar även att de ensamkommande barnen tydligt upplever och 

uttrycker att det är besvärligt att komma in i det svenska samhället och lära känna 

svenska ungdomar, vilket vägledaren menar är ett generellt behov att tillgodose hos 

alla de ensamkommande barnen. Lärare och vägledarna på boendet fungerar som 

stöttande i barnens vardag. Ung integration främjar barnens behov av att få bibehålla 

kontakten med sina föräldrar. Ett exempel är att de får telefonkort. När det gäller 
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barnens fysiska hälsa får de genomgå en grundlig hälsoundersökning när de kommer 

till Östersund för att se om åtgärder behöver vidtas. 

 Konsekvenspedagogiken som används inom Ung integration fungerar enligt 

informanterna om barnen är väl medvetna om reglerna de ska förhålla sig till. 

Pedagogiken kan enligt intervjupersonerna även fungera som ett pedagogiskt verktyg 

för att möjliggöra självhjälp. Det är enligt vägledaren viktigt att kollektivets regler inte 

väger tyngre än barnets enskilda behövligheter, även om det är ofrånkomligt att 

kollektivets regler påverkar barnets individuella behov. Vägledaren menar att de inte 

vill utöva kollektiv bestraffning. Konsekvenspedagogikens gemensamma 

förhållningssätt kräver enligt denne dock utrymme för moraliska övervägningar. 

 Barnen är ofta delaktiga i sin diaspora samtidigt som de försöker bli delaktiga i 

samhället. Vägledaren menar att integration är ömsesidigt, ansvaret ligger inte bara 

hos de människor som kommer hit, utan också att samhället och dess invånare måste 

bjuda in. Projektet ”Kompis på stan” drivs av Ung integration med syftet att de 

ensamkommande barnen ska ha möjlighet att komma i kontakt med svenska barn. 

 Barnens behov av att bli vägledda kan enligt informanterna variera oerhört beroende 

på hur deras tidigare liv sett ut. Ung integration uppger att de verkar för varje enskild 

individs behov får de tillgång till insatser utifrån sina egna behov oavsett bakgrund. 

Vägledaren berättar att Ung integration eftersträvar att alla barn ska studera, att de ska 

ha en fritidsaktivitet och gärna komma ut i praktik för att sedan bli självförsörjande 

och självhjälpande individer. 

 

 

 

 

6. Avslutning  

Syftet med denna studie har varit att belysa de insatser som finns för ensamkommande 

flyktingbarn i Östersund och framför allt de verksamhetsaktivas syn på verksamheten och på 

barnens behov och möjligheter.  

Enligt informanternas utsagor är barnens behov oerhört varierande; de har bland annat har 

behov av tolk, boende, god man eller särskild förordnad vårdnadshavare och i vissa fall även 

ställföreträdande föräldrar. En del av barnen har, enligt intervjupersonerna, behov av att vända 

sig till BUP, de behöver insatser från sjuk- och tandvård, men framförallt, menar de 

verksamhetsaktiva, behöver de bli integrerade och lära känna svenska ungdomar. Andra 
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behov kan, enligt informanterna, handla om att kunna skicka hem pengar, upprätthålla 

transnationella nätverk och ha tillgång till stöttande nätverk.  

En genomgående uppfattning hos de verksamhetsaktiva är att betrakta de ensamkommande 

flyktingbarnen som ”vanliga” ungdomar. Som jag tidigare påpekat är det inte möjligt för mig, 

som inte självständigt intervjuat barnen, att tvärsäkert uttala mig om deras behov och 

problem. Men det bör samtidigt noteras att den uppfattning de verksamhetsaktiva har om 

barnen knappast överensstämmer med den bild av ensamkommande flyktingbarnen som 

brukar ges i forskningssammanhang. Det viktiga i sammanhanget är dock att bilden av barnen 

får betydande verksamhetskonsekvenser, framför allt pedagogiska konsekvenser. 

Verksamheterna i Östersund vilar på en konsekvenspedagogisk grund. Frågan blir dock om 

detta är ett rimligt arbetssätt om det – i likhet med vad forskningen pekat på – finns problem 

med traumatisering hos barnen. Detta är frågor som inte kan besvaras inom ramen för detta 

uppsatsarbete men som är angelägna att lyfta fram i en kommande diskussion och utvärdering 

av verksamheterna.  

 

6.1. Förslag på forskningsfrågor 

Nya intressanta undersökningsområden är exempelvis att intervjua barn- och 

ungdomspsykiatrin i Östersund gällande hur många av de ensamkommande asylsökande 

barnen som kontaktar dem samt om de ensamkommande barnen har någon form av förtur. 

Vad berättar de barn som kommer till Östersunds kommun om deras förflutna, uppger eller 

visar de tecken på sömnproblem, koncentrationssvårigheter och/eller PTSD? En annan 

intressant infallsvinkel är frivilligarbetet med de ensamkommande barnen. Hur bedrivs bland 

annat efterforskningen av barnens familjer? Att studera olika möjligheter till en bättre 

integrering av ungdomarna vore en intressant studie och i samband med den intervjua lärarna 

på IVIK, eftersom informanterna uppger att integreringen på skolan inte fungerar i den 

utsträckning som de önskat. Kanske är sommarskola en insats som kan göras för att öka 

kunskaper i svenska språket som i sin tur underlättar integreringen. Att undersöka attityder 

kring att Sverige som land har en lag som heter utlänningslagen vore ytterligare en intressant 

forskningsfråga. Upplevs lagens namn som neutralt? Ät utlänningslagen inbjudande och 

välkomnande?  
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Bilagor 

Bilaga 1 Förkortningar relevanta för förståelsen av uppsatsen  

BBIC, Barns behov i centrum 

 

BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin  

 

HVB-hem, Hem för vård och boende 

 

IVIK, Individuella programmet internationella klassen  

 

LMA, Lagen om mottagande av asylsökande (1994:137) 

 

MIV, Migrationsverket 

 

PUT, Permanent uppehållstillstånd 

 

SoL, Socialtjänstlagen (2001:453) 

 

UNHCR, United Nations High Comissioner for Refugees (Förenta Nationernas 

Flyktingkomissarie) 

 

UtlL, Utlänningslagen (2005:716) 
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Bilaga 2 Begreppsförklaringar 

Varje människa under 18 år räknas som barn om inte han eller hon myndighetsförklaras 

tidigare (barnombudsmannen.se). Migrationsverket beskriver asylsökande barn och ungdomar 

som kommer till Sverige utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare för att söka 

skydd som ensamkommande barn. Flykting är den utlänning som sökt asyl och fått tillstånd 

att bosätta sig i Sverige, vilket regleras i Genève-konventionen. En utländsk medborgare som 

begärt skydd och väntar på att få sin ansökan prövad av Migrationsverket och/eller 

migrationsdomstol är asylsökande (migrationsverket.se). Angel och Hjern (2004) skriver att 

permanent uppehållstillstånd innebär tillstånd att bosätta sig i Sverige på obestämd tid. 

Uppehållstillstånd ges i Sverige i huvudsak av tre anledningar: arbetsinvandring, 

anhöriginvandring samt asyl. Asyl kan i sin tur ges av fyra olika skäl: kvot, konvention, skydd 

och humanitära skäl. Regeringens hemsida visar att begreppet humanitära skäl i den nya 

utlänningslagen ersatts av begreppet synnerligen ömmande omständigheter (sweden.gov.se).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.migrationsverket.se/
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Bilaga 3 Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Elin Reinholdsson och jag läser till socionom på Mittuniversitetet i Östersund. 

För närvarande skriver jag min C-uppsats med syfte att utforska arbetet med ensamkommande 

asylsökande barn i Östersunds kommun. Jag skriver nu till dig i förhoppning om att genom en 

intervju få använda dig som informant i till denna uppsats. Om du skulle vilja ställa upp på en 

intervju mailar jag dig frågorna i förväg. Jag hoppas även på att det skulle kännas okej för dig 

om vi spelade in samtalet så att jag sedan kan skriva om det från talspråk till skriftspråk och 

använda informationen i min uppsats? Inspelningen vill jag göra för att slippa anteckna under 

intervjun. 

Min fråga är nu om du kan tänka dig att ställa upp som informant? 

Hälsningar  

Elin Reinholdsson XXX-XXXXXXX 

E-post:  
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Bilaga 4 Intervjuguide 

Presentera intervjuns upplägg med frågeområden.  

Beskriva syftet med intervjun. Uppsatsens följer vetenskapsrådets forskningsprinciper.   

Informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Beskrivning av intervjupersonen  

 

1. Kan du beskriva din befattning och vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

2. Har du fått utbildning i asylprocessen, barnkonventionen, UtlL, LMA, Lagen om god man, 

unhcrs rekommendationer och/eller andra viktiga lagar eller konventioner som rör barnen? 

 

Barnens behov och barnens bästa 

3. Vilka behov anser du att barnen har?  

 

4. Kan du berätta om de åtgärder som vidtas inom kommunen för att tillgodose de behov som 

barnen har? 

 

5. Vad är dina tankar kring barnets bästa? Kan du berätta mer om i vilken utsträckning ditt 

arbete uppfyller detta?  

Metoder och tillvägagångssätt 

6. Kan du berätta om mottagandet av de ensamkommande asylsökande barnen? 

7. Kan du berätta om hur ni konkret använder er av konsekvenspedagogik för att möta barnen 

på bästa sätt?  

8. Kan du berätta mer om när du anser att konsekvenspedagogiken är mer eller mindre 

lämplig? 

Reflekterande frågor 

9. Finns det några hinder i arbetet med barnen?  

10. Finns det några möjligheter till förbättringar i arbetet med barnen? 

11. Har du ytterligare synpunkter, viktiga kommentarer som du vill tillägga? 

 

Hur vill du ta del av intervjun?  
 


