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Förord 
 

När jag påbörjade detta uppsatsarbete var det i huvudsak för att själv få möjlighet att sätta mig 

in i ett ämnesområde som varit i hetluften under en längre period, och som jag upplevde var 

väldigt svårt att få en klar bild av från tidningarnas artiklar. Jag har samtidigt också velat ge en 

bild av den omfattande spännvidd som denna fråga sträcker sig över, vilket i sig är ett 

fascinerande exempel på hur tydliga kopplingar som kan finnas mellan kommunpolitik i ett 

avlägset hörn av Sverige och de internationella humanitära åtaganden som FN representerar.  

Jag vill också tacka alla de som ställt upp på intervjuer och som med sin hjälpsamhet och 

sitt engagemang övertygat mig om att det bakom dysfunktionella system ofta finns ytterst 

välvilliga medmänniskor.  

 

 

 

”[FN-stadgans] grundsatser är någonting vida större än 
den organisation i vilken de förkroppsligas, och de ändamål 
dessa grundsatser skall skydda är heligare än någon 
enstaka nations eller något enstaka folks politik.” 

 

– Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare 1953-1961,  

tal inför FN:s säkerhetsråd den 31 oktober 1956  
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1  Inledning 

Under senare år har rubriker och artiklar i Sveriges kvälls- och morgontidningar allt oftare 

kommit att handla om ”de ensamkommande”, syftandes på de minderåriga flyktingar som 

kommit till Sverige utan någon vuxen med sig. Fenomenet med ensamkommande flyktingbarn 

är inte unikt vare sig för Sverige eller för tvåtusentalet. Det speciella i den nuvarande kontexten 

är snarare hur Sverige som modern välfärdsstat väljer att hantera denna process. De utmärkande 

dragen kan sägas vara tvåsidiga. Å ena sidan har Sverige en i internationell jämförelse bred 

organisering av offentligt administrerade sociala skyddsnät, och har fått en viss status som 

föregångsland både när det gäller mottagande av flyktingar och i arbetet med barns rättigheter1. 

Å andra sidan innebär dagens organisering av relativt omfattande välfärdstjänster också att det 

finns en rad aktörer med olika mandat, uppdrag och organisationsform som alla har ett finger 

med i organiserandet av en viss verksamhet. Ansvars- och uppdragsfördelningen mellan 

kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter kan i sig utgöra en utmaning att förstå. 

Därtill börjar den privata sektorn i form av olika vårdföretag att få en alltmer framträdande roll 

i olika typer av social, vårdande och fostrande verksamhet. Sammantaget ger detta goda skäl att 

börja ställa frågor om det rationella i de organisatoriska linjer som delar upp och definierar ett 

verksamhetsområde, för att inte nämna vad som händer med det övergripande ansvaret. 

Studieområde och problemformulering 
Enligt internationell rätt ligger ansvaret för mottagandet av flyktingar, utan åtskillnad mellan 

vuxna och barn, på staten2. År 2006 trädde dock en ny lag ikraft i Sverige, som just när det 

gäller ensamkommande barn gjorde klart att det inte längre var staten, genom Migrationsverket, 

som skulle sköta den dagliga vårdnaden av dessa barn under asylprövningstiden. Det skulle bli 

en uppgift för kommunerna, i hopp om att de var förmögna att utföra detta uppdrag på ett mer 

tillfredsställande vis (prop. 2005/06:46). Ett resultat av den konflikt mellan ansvar och 

utförande som uppstod i och med detta blev svårigheten för Migrationsverket att upprätta avtal 

med kommuner om att ta emot de ensamkommande barnen. Detta blev ett systemfel med stora 

konsekvenser för de kommuner där barnen först kommer till myndigheternas kännedom, då 

dessa enligt den nya lagen blev ansvariga för barnens omvårdnad i väntan på att en plats skulle 

anvisas av Migrationsverket. Malmö Stad, som är en av de största så kallade 

”ankomstkommunerna”, har till exempel det senaste dryga halvåret öppnat inte mindre än elva 

                                                
1 Se exempelvis UNICEF:s rapport från 2009 The State of the World´s Children, sid 72 
2 Se Genèvekonventionen (1951) angående flyktingars rättsliga status. Även Barnkonventionen (1989) art. 22 
understryker statens ansvar i mottagandet av ensamkommande barn. 
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nya boenden för att de barn som kommer ska ha någonstans att bo i väntan på en 

anvisningsplats. För att klara av den snabba utveckling har Malmö Stad vänt sig till privata 

vårdföretag som efter avtal med kommunen upprättar boenden för sex månader åt gången. I 

dessa fall tycks det alltså som att vi fått en situation där privat drivna företag anlitas för 

utförandet av vad som enligt svensk lag är ett kommunalt uppdrag, och som enligt 

internationell rätt är ett statligt ansvar. Vad gör då staten för att ta detta ansvar? Hur gör 

kommunen för att se till att deras uppdrag fullföljs? Och hur påverkas utförandet, det sociala 

arbetets praktik, av att uppdraget tas över av en tredje aktör och av en alltmer komplexa 

ansvarsuppdelning? 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta uppsatsarbete är att undersöka vad uppdelningen mellan ansvar, uppdrag och 

utförande på de tre aktörerna stat, kommun och privat företag får för konsekvenser för hur det 

sociala arbetet i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn bedrivs. Tillvägagångssättet är 

att jämföra arbetet på ett kommunalt respektive ett privat boende i Malmö, där det kommunala 

boendet ingår i ett system med två huvudsakliga aktörer (stat och kommun) medan det privata 

boendet ingår i ett system där företaget utgör en tredje aktör. Analysen av innebörden av dessa 

ändrade organisatoriska förhållanden görs utifrån följande frågeställningar; 

• Hur påverkas de organisatoriska förutsättningarna för verksamheten när ansvaret, 

uppdraget och utförandet är uppdelat mellan stat, kommun och privat företag? 

• Vilken påverkan har dessa ändrade organisatoriska förutsättningar på det sociala arbetets 

praktik och barnens möjligheter att få sina behov tillgodosedda? 

Definitioner 
I en rapport från FN:s generalsekreterare år 2001 ges följande definition av ensamkommande 

barn (SOU 2003:51); 

”Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar 

eller från en person som enlig lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet.” 

De som bor på de boenden jag har besökt är alla pojkar mellan tretton och sjutton år, varav de 

flesta är runt femton och sexton år gamla. Av den anledningen, och med utgångspunkt i 

barnkonventionens definition av barn som alla under arton år, används begreppen ”pojke”, 

”barn” och ”ungdom” synonymt genom hela studien. 

Med det sociala arbetets praktik i mottagande av ensamkommande flyktingbarn menas de 

aktiviteter och insatser som görs tillgängliga för barnen, samt det personliga mötet mellan 
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barnen och de anställda inom verksamheten. Faktorer som boende och övergripande 

organisationsstruktur ses som förutsättningar för denna praktik. 

De tre begreppen ansvar, uppdrag och utförande används genomgående i detta arbete för 

belysa olika aktörers respektive roller inom mottagandesystemet som det ser ut idag. Ansvaret 

syftar på det övergripande ansvaret som enligt internationell rätt ligger på staten, att se till att 

Sverige har ett mottagandesystem som ligger i nivå med internationella åtaganden. Uppdraget 

syftar på den roll som den nationella lagstiftningen lägger på kommunerna att göra 

boendeplatser tillgängliga för de ensamkommande barnen och se till att barnen får sina behov 

tillgodosedda. Utförandet syftar på den faktiska driften av boendena för de ensamkommande 

och planerandet av denna. Distinktionen mellan uppdrag och utförande blir relevant i första 

hand när utförandet sker med en annan huvudman än kommunen. Begreppet 

ansvarsuppdelning används i fortsättningen för att referera till denna särskiljning av roller. 

I studien används också termen boendestödjare istället för ”behandlingsassistent”, då 

denna term användes av intervjupersonerna för att markera att de inte bedrev någon behandling. 

Kunskapsläge och tidigare forskning 
Forskning och litteratur angående ensamkommande barn har i princip funnits tillgänglig i 

Sverige sedan fenomenet nådde dessa breddgrader. I en rapport från Socialstyrelsen utgiven 

1991 beskrivs ensamkommande flyktingbarn som en relativt ny företeelse, och rapporten i 

fråga var den första kartläggning som gjordes av alla de ensamkommande flyktingbarn som då 

vistades i landet. Det fanns då omkring 1300 ensamkommande barn i Sverige och man talade 

om en stor ökning som hade skett sedan de allra första barnen började komma under 80-talet. 

Barnkonventionen var fortfarande så ny att den i rapporten refereras till som ”FN-

konventionen” (Socialstyrelsen 1991). Tjugo år senare är det ungefär tio tusen barn som har 

kommit ensamma till Sverige, och de senaste tio åren har vi sett en ökning från omkring tre 

hundra barn per år till drygt 1500 barn 2008 och nästan 2500 under 2009 (Migrationsverket 

2010). I takt med att antalet ensamkommande barn till Sverige har ökat har även rapporteringen 

och litteraturen om dem ökat, både i Sverige och när det gäller titlar på engelska. Marie Hessle 

(2009) på Stockholms Universitet nämner titeln Ressler, Boothby & Steinbock: 

Unaccompanied children – care protection in wars, natural disasters and refugee movements 

utgiven 1988 som en av de första i sitt slag. Hon delar vidare in tidigare forskningslitteratur i 

tre kategorier; forskning om varför barn migrerar ensamma, forskning om barnens psykiska 

hälsa samt forskning om ensamkommande barns socialisation i exillandet. Av dessa tre 

kategorier behandlar åtminstone de senare två ”klassiska” studieämnen inom socialt arbete. Det 

bör dock tilläggas att det också finns ett påtagligt utbud av ”guideböcker” för socialarbetare och 
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andra som i sin yrkesroll eller i sitt frivilliga engagemang kommer i kontakt med 

ensamkommande flyktingbarn3. Det finns också uppföljningar och granskningar av 

mottagandets organisering som närmar sig ämnet för denna studie (se t.ex. Integrationsverkets 

rapportserie 2003:1). Dock är kunskapsläget och den kritiska granskningen av mottagande i 

olika driftsformer i stort sett outvecklad. 

Om man istället ser till det andra temat för denna studie, nämligen organisationsanalys, 

finns det en uppsjö av litteratur men fortfarande endast ett fåtal titlar som behandlar 

organisationsanalys av socialt arbete4. Som Christensen m.fl. (2005) konstaterar i boken 

Organisationsteori för offentlig sektor har organisationsteorin ofta hållit sig inom ramen för 

företagsekonomi med starka kopplingar till studier av privata företag och i regel med exempel 

från USA som utgångspunkt. Svenska exempel som bryter mot denna trend är till exempel 

Winais (1989) avhandling om organisationer i gränslandet mellan privat och offentlig sektor, 

samt Müllern & Östergrens (1995) intresseväckande studie av organisatoriskt lärande under 

olika institutionella betingelser, med utgångspunkt i tre svenska kommuner respektive tre 

tekniska konsultföretag. Ännu saknas dock en organisatorisk analysmodell som på allvar är 

anpassad för det socialt arbetes räckvidd över såväl offentlig som privat och även civil sektor, 

och som därför ställer höga krav på den analytiska modellen. Den teori som används för denna 

studie, Henry Mintzbergs ”Structure in Fives” (1983), lider till viss del av ovanstående problem 

men är ändå formulerad i tillräckligt generella termer för att med en viss anpassning fortfarande 

vara tillämpbar på socialt arbete och offentlig sektor. 

                                                
3 Bland dessa kan nämnas Rädda Barnen (2004) Att möta de ensamkommande barnen, Kohli (2007) Social Work 
with Unaccompanied Asylum Seeking Children, Kohli & Mitchell (2007) Working with Unaccompanied Asylum 
Seeking Children 
4 Här utgör Bybergs (2002) studie av organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet ett undantag. 
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2  Ensamkommande i lag och administration 
”Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn som söker 

flyktingstatus eller anses som flykting /…/ och oberoende av om det kommer ensamt eller är 

åtföljt av sina föräldrar eller någon annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt 

bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som anges i denna konvention och i andra 

internationella instrument rörande mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, som nämnda 

stater tillträtt.” – Barnkonventionen, artikel 22; 1 

Det statliga ansvaret; en internationellt rättslig kontext 
1951 års Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning, även känd som 

flyktingkonventionen, är det internationella avtal som utgör grunden för internationell såväl 

som svensk asylrätt. Konventionen slår fast statens centrala roll i skyddandet av flyktingar och 

att det är konventionens medlemsstater som är ansvarig för dess förverkligande. Endast i ett 

fåtal passager ges dock några riktlinjer för hur flyktingmottagandet ska se ut i praktiken och 

inte någon artikel i konventionen, eller för den delen i tilläggsprotokollet från 1967, görs någon 

uttrycklig referens till barns rättigheter i flyktingmottagandet (1951 års Genèvekonvention och 

protokoll). Andra internationella deklarationer och avtal, så som den allmänna deklarationen 

om de mänskliga rättigheterna från 1948 och dess två tillhörande konventioner från 1966, tillför 

en något större fokus på barns rättigheter men fortfarande i mestadels allmänna ordalag och 

utan uttrycklig referens till flyktingbarns särskilt utsatta situation.  

Det var inte förrän 1989 som konventionen om barnets rättigheter antogs, med den centrala 

principen att ”vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet” (art. 3; 1). Barnkonventionen innefattar även den 

artikel som detta kapitel inleds med, angående lämpligt skydd och humanitärt bistånd med den 

uttryckliga referensen till ensamkommande flyktingbarn. Styrkan i barnkonventionen ligger 

dock i att den omfattar ”varje människa under 18 år”, och ”utan åtskillnad av något slag” 

(Barnkonventionen, art. 1 & 2).  När det därför står i barnkonventionen att barnet har rätt till 

”bästa uppnåeliga hälsa” (art. 24) eller till att ”åtnjuta social trygghet” (art. 26) så omfattar det 

flyktingbarn i lika hög grad som alla andra. Och den som ansvaret faller på är staten (art. 2). 

Barnkonventionen är ratificerad av Sverige och trädde i kraft i september 1990. Med den 

följer även att en barnrättskommitté övervakar staternas framsteg och ger rekommendationer 

till ländernas vägledning. En rekommendation utfärdades 2005 beträffande ensamkommande 
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barn och konkretiserade några punkter om mottagandet (prop. 2005/06:46). Barnet ska alltid ha 

tillgång till en barnvänlig asylprocess, det ska aldrig återsändas till ett land eller område där det 

finns allvarliga risker för barnets liv och utveckling, och staterna ska anordna specialiserad 

utbildning för all personal som är involverad i mottagande och handläggningen gällande 

ensamkommande barn. Staterna ska även se till att det sker kvalificerad och periodisk tillsyn av 

barnets situation beträffande boende, hälsa, omsorg och skolgång. Även FN:s flyktingorgan 

UNHCR har kommit med riktlinjer5 för hur mottagandet av asylsökande ensamkommande barn 

bör se ut, men dessa är inte juridiskt bindande.  

När det gäller EU:s ramverk för mottagande av ensamkommande finns det en resolution 

från 1995 om minimigarantier vid handläggning av asylärenden och en resolution från 1997 om 

minimigarantier gällande mottagandet av ensamkommande barn (Prop. 2005/06:46). 

Ytterligare ett direktiv från ministerrådet kom 2003, vilket ledde till en utredning (SOU 

2003:89) om hur mottagandet i Sverige förhåller sig till detta direktiv. Slutsatsen var att ”det 

svenska mottagandet rent faktiskt förefaller väl uppfylla de krav som ställs i direktiven”, men 

att vissa lagregleringar behövde förtydligas (aa). I jämförelse med barnkonventionen kan man 

därför konstatera att EU:s ramverk för mottagandet av ensamkommande inte tillför mycket vad 

gäller ökat skydd och rättigheter för barnen. Det EU-direktiv som istället har störst inverkan på 

ensamkommande asylsökande barn i Sverige är Dublinförordningen, som är ett led i EU:s 

arbete med att utarbeta ett gemensamt europeiskt asylsystem (Tema asyl 2007-06-19). 

Dublinförordningen syftar till att avgöra vilket av EU:s medlemsländer som är ansvarigt för 

att utreda en persons asylansökan, och huvudregeln är att ansvaret faller på det land där 

personen först blivit känd för myndigheterna (Migrationsverket 2006). Kritik har framkommit 

mot att man enligt detta system skickar tillbaka barn till EU-länder som håller en grovt 

undermålig nivå på mottagandet, och man har också framhållit artikel 3:2 i Dublinförordningen 

som ger varje stat rätt att själva utreda en asylansökan även om det formella ansvaret enligt 

förordningen faller på en annan stat6 (Rapport 2010-02-17). 

                                                
5 Se ”Refugee Children: Guidelines on Protection and Care” (1994) och ”Guidelines on Policies and Procedures 
in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum”  (1997). 
6 Se också Rädda barnen & UNICEF (2010-02-22) Brev till Dan Eliasson; Angående konsekvenser av 
Dublinförordningen för ensamkommande barn samt UNICEF (2010-03-15) Barnets bästa måste väga tyngst. 
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Det kommunala uppdraget; lag och samordning i Sverige 
I svensk lagstiftning gäller en tydlig uppdelning mellan å ena sidan utlänningslagen (”UtlL”, 

2005:716) som reglerar invandring och asylprövning och å andra sidan de lagar som styr själva 

mottagandet7. Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. trädde i kraft den 1 juli 

1994, och slår fast att ”Migrationsverket skall ha huvudansvaret för mottagandet av 

[asylsökande] och för detta ändamål driva förläggningar” (LMA 2§). Då gjordes ingen 

skillnad i mottagandet om det var ett barn som kom ensamt utan vårdnadshavare. Detta visade 

sig senare vara problematiskt då Migrationsverket inte ansågs ha de förutsättningar som 

krävdes för att sköta mottagandet av ensamkommande barn på ett sätt som säkerställde en god 

omsorg av barnet (prop 2005/06:46). Istället föreslogs ett tillägg i LMA som innebar att även 

om Migrationsverket skulle behålla det övergripande ansvaret för mottagandet av alla 

asylsökande men att landets kommuner skulle få sköta det praktiska mottagandet av de 

ensamkommande barnen8. Lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2006 innebar att 

Migrationsverket vid barnets ankomst skulle anvisa en kommun där barnet kunde bo under 

asylprocessen. Uppdraget gällde i första hand boende och skolgång, men också övriga insatser 

från socialtjänsten som kommunen annars tillhandahåller. Vårduppdraget skulle ligga på 

landstingen. Efter att Migrationsverket beviljat barnet uppehållstillstånd anses denna kommun 

även i fortsättningen vara ansvarig för barnet och för de vidare insatser barnet är berättigat till 

enligt socialtjänstlagen (faktablad, 2010).  

Tills dess att Migrationsverket hittat en plats åt barnet i en anvisningskommun är det den 

kommun där barnet först gett sig till känna för myndigheterna som är ansvarig för 

mottagandeverksamheten. I teorin kan vilken kommun som helst bli en så kallad 

”ankomstkommun”, men i praktiken har barnens resvägar en avgörande betydelse och även var 

Migrationsverket väljer att placera sina ansökningsenheter. Till skillnad från i 

anvisningskommunernas fall blir ankomstkommunen alltså ansvarig för mottagandet under en 

viss tid, oavsett om de väljer att teckna något avtal med Migrationsverket eller inte. 

I samtliga fall där en kommun betraktas som barnets vistelsekommun, oavsett om det rör 

sig om ankomst eller anvisning, regleras kommunens uppdrag gentemot barnet av 

socialtjänstlagen. Detta innebär att kommunens skyldigheter gentemot barnet inte begränsas av 

fastställda normer, utan ska vara så omfattande som krävs för att barnet ska ” tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå” (SoL 4 kap 1§) och ”växa upp under trygga och goda förhållanden” (SoL 5 
                                                
7 T.ex. Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (”LMA”, 1994:137), Lagen (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn samt Förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Eftersom detta 
arbete endast omfattar mottagandet och inte asylbedömningen behandlas inte utlänningslagen närmare här 
8 Se regeringens proposition 2005/06:46 om mottagande av ensamkommande barn. 
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kap 1§). Eftersom Migrationsverket ”skall ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar” 

(LMA 2§) så är det dock fortfarande Migrationsverket som ansvarar för barnens ekonomiska 

ersättning och som i slutändan även ersätter kommunerna för deras utgifter, enligt de normer 

som fastställts i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 

(faktablad, 2010). Även om kommunen genom avtal skulle överlåta drivandet av boenden till 

privata aktörer, är det alltså i slutändan Migrationsverket som betalar kommunen för utgifterna 

enligt uppsatta normer. Socialtjänstlagen innefattar även allmänna bestämmelser om så kallad 

”hem för vård eller boende”, HVB-hem, som förtydligas i de föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2003:20) som har getts ut av Socialstyrelsen, den statliga myndighet som förutom 

Migrationsverket är inkopplad i mottagandet av ensamkommande. Där betonas bland annat att 

socialnämnden genom tillsyn minst en gång per år är ansvarig för verksamheten även på enskilt 

drivna HVB-hem. Sedan årsskiftet är det dock Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen) som 

beviljar tillstånd för enskilda aktörer att driva HVB-hem, och de utöver även tillsyn över dem. I 

faktabladet ”Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar”9 står också att; 

”Socialstyrelsen /…/ följer upp, analyserar och utvärderar utvecklingen i vård och omsorg. 

Socialstyrelsen tar också fram kunskap för att styra och vägleda verksamheten /…/ med hjälp 

av riktlinjer, vägledningar och andra rekommendationer för hur man ska arbeta” 

Det metoder som staten använder sig av för att bibehålla ansvaret i mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn, trots att uppdraget numera ligger på kommunerna, kan alltså 

sägas vara tvåfaldiga och fördelade på två skilda myndigheter. Först och främst har 

Migrationsverket fortfarande huvudansvaret för mottagandet, vilket bekräftas av att det är deras 

ansvar att teckna överenskommelser med kommuner och administrera ersättning till dessa. 

Därutöver har alltså Socialstyrelsen ansvaret för att bidra med riktlinjer och vägledning för den 

praktiska verksamhet samt ansvaret att utfärda tillstånd för boenden och att utföra regelbunden 

tillsyn av dem.  

                                                
9 Faktablad (2010) utgett av Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting & Socialstyrelsen 
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Det föränderliga utförandet; en översikt över mottagandet i Malmö10 
När ändringen i Lagen om mottagande av asylsökande trädde i kraft den första juli 2006, var 

Malmö Stads utgångspunkt till en början att sköta mottagandet av ensamkommande med 

befintliga resurser. De barn och ungdomar som anlände efter den första juli placerades därmed i 

familjehem på det vis som barnaärenden inom socialtjänsten hanterats tidigare. Snart insåg man 

dock att dessa familjehemsplatser inte skulle räcka till, så under hösten 2006 började man 

planera för att öppna ett så kallat ”transitboende”. Malmö Stad hade inte skrivit på något avtal 

med Migrationsverket om anvisningsplatser, utan boendet som öppnade var till följd av att 

Malmö blev en vanlig ankomstkommun. 

Boendet ”Duvan”, med ca 20 platser, öppnades av Malmö Stad i december i en före detta 

vårdavdelning på det gamla sjukhusområdet Sege Park i stadsdelen Kirseberg i utkanten av 

Malmö. Det visade sig också snart i Malmö att det nya systemet inte fungerade riktigt som det 

var tänkt. Migrationsverket hade svårt att hitta anvisningsplatser åt barnen ute i landets 

kommuner och redan när det första transitboendet hade öppnat fick man börja fundera på att 

öppna flera. En andra avdelning, Tempo, öppnade så i mars och en tredje, Humania, i juli 2007. 

Båda var i samma byggnad och med samma antal platser som den första, men under sina egna 

sektionschefer. Men inte heller med tre avdelningar kunde Malmö täcka upp för den brist på 

anvisningsplatser som rådde runt om i landet. När de tre avdelningarna i Kirseberg hade öppnat 

under första halvan av 2007 bodde där omkring sjuttiofem ungdomar. Därtill fanns det ännu 

fler som Malmö Stad fick lov att placera på hotell utanför stan i brist på andra lösningar, 

berättar den sektionschef som jobbat på Duvan sedan boendet öppnade. 

På hösten 2007 förändrades läget, då många av ungdomarna bott på Malmös 

transitboenden under så lång tid att Migrationsverket hann avsluta deras asylärenden och 

många blev beviljade permanent uppehållstillstånd, ”PUT”. Vid det laget hade 

Migrationsverkets arbete med att ordna fram anvisningsplatser också börjat ge resultat och 

under en period verkade systemet vara i fas. Två av avdelningarna i Kirseberg fick göras om till 

så kallade ”PUT-boenden” för de ungdomar som hann beviljas uppehållstillstånd medan de var 

kvar i Malmö, medan den tredje förblev transitboende. Under ungefär ett år bestod denna 

konstellation, tills behovet av transitplatser återigen började öka i rask takt. Under 2008 hade 

391 ensamkommande barn kommit till Malmö, en siffra som under 2009 skulle komma att 

stiga till 701 barn (Malmö Stads årsredovisning 2009). Åt de ungdomar som hade 

                                                
10 På grund av bristen på sammanställt material och snabba förändringar i verksamheten är detta avsnitt, där ingen 
annan källa uppges, baserat på intervjuer med Anna Andersson Franov, utvecklingssekreterare på Sociala 
Resursförvaltningen och Stefan Berseus, sektionschef på boendet Duvan. 
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uppehållstillstånd ordnade man då lägenheter, och alla de tre avdelningarna återgick till att vara 

transitboenden. ”På den tiden så var det ungefär en om dagen som kom” berättar 

sektionschefen på Duvan, ”och för precis ett år sedan så satt vi alltså med huset fullt igen här, 

med någonstans runt ett sextiotal ungdomar”.  

Under sommaren 2009 öppnade man så ytterligare två transitboenden i några baracker i 

området Västra Hamnen som tidigare varit studentbostäder. I augusti hade också antalet 

ensamkommande barn i Malmö ökat till ungefär etthundratrettio, och bristen på 

anvisningsplatser runt om i Sverige var påtaglig. Under hösten kom besked från 

Migrationsverket att antalet ensamkommande i Malmö väntades stiga ytterligare, upp till 

etthundrasjuttio barn enligt deras bedömning. I detta skede var det svårt för Malmö Stad att 

hitta flera lokaler till att på egen hand upprätta fler transitboenden. För att inte riskera att 

behöva placera barn på slitna hotell, vilket man tycktes ha dåliga erfarenheter från sedan 

tidigare, bestämda man sig istället för att kontakta vårdföretag som kunde tänka sig att genom 

avtal med Malmö Stad upprätta transitboenden i privat regi. Migrationsverkets prognos visade 

sig dock vara i underkant, och vid tiden för denna studie var det omkring trehundra barn som 

Malmö Stad hade ansvar för, varav ca femtio var beviljade uppehållstillstånd. Under en period 

innebar det en ökning med i genomsnitt etthundra nya barn i månaden. 

Det första privatdrivna transitboendet i Malmö öppnades av Attendo Care AB i oktober 

2009 och åtföljdes snart av flera liknande privata boenden i och runtomkring Malmö. Det skäl 

som i första hand uppges för att man vände sig till privata företag var svårigheterna för 

kommunen att hitta lämpliga lokaler, någonting som var lättare för företagen som också hade 

möjlighet att leta utanför Malmö. I och med att företagen kunde upprätta boenden i Malmös 

grannkommuner kunde trycket på skolplatser också fördelas jämnare och man kunde minska 

väntetiderna för barnen att börja skolan. I april 2010, alltså på drygt ett halvår, hade Malmö 

Stad skrivit avtal med fyra olika företag om totalt elva boenden runt om i Skåne som redan 

hade dragit igång sin verksamhet. Av dessa drivs sju av Attendo. Av Egen Kraft driver två 

boenden och Aleris samt VoB Syd driver varsitt. I skrivandets stund finns det därmed totalt 

sexton boenden som Malmö Stad ansvarar för. Fem av dessa är kommunala, varav två idag 

fungerar som PUT-boende. En verksamhetsplan har upprättats för 2010 som omfattar de 

kommunala boendena. Att ingen verksamhetsplan funnits tidigare förklaras med att 

verksamheten fortfarande ses som tillfällig, trots att den pågått i snart fyra år och nu är uppe i 

sexton boenden. Enligt uppgift från sektionschefen på Duvan är det ca två tusen ungdomar som 

bott i något av Malmös transitboenden under denna tid.  
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3  Metodologiska överväganden 
Vid planeringen av denna studie var utgångspunkten från början att göra kvalitativa intervjuer. 

Genom att jämföra intervjuer på ett privat boende med intervjuer på samma teman med ett 

kommunalt boende var tanken att se om det gick att hitta några skillnader i hur man arbetade 

med barnen. Syftet var också att se om dessa eventuella skillnader kunde härledas till 

ansvarsuppdelningen som uppstått mellan stat, kommun och företag i termer av ansvar, 

uppdrag och utförande. Eftersom de privata boendena endast omfattar transitboenden, 

åtminstone vad gäller de avtal som Malmö Stad har skrivit, blev det naturligt att även rikta in 

sig på ett kommunalt transitboende. Eftersom de tre kommunala transitboendena var likvärdiga 

på många sätt valde jag att besöka den avdelning, Duvan, som hade startat upp först och vars 

chef hade varit med från början.  

När det gällde val av privat boende var detta mindre självklart. De flesta av de privata 

boendena ligger idag utspridda i Malmös kranskommuner, och av detta skäl hade det kanske 

gett en mer representativ bild att besöka ett sådant boende. Det finns också fyra olika 

vårdföretag som Malmö Stad har avtal med. För att fånga upp de variationer som kan tänkas 

råda mellan boenden i stad och i glesbyggd samt mellan olika företag hade det egentligen varit 

önskvärt att kunna besöka åtminstone ytterliga två boenden. Med de tidsramar som 

uppsatskursen gav var detta dock en omöjlighet. Det som istället prioriterades i val av privat 

boende var likvärdighet i omgivningsförhållande jämfört med det kommunala boendet. Detta 

innebar ett boende som hade ungefär lika många platser, som hade varit igång så länge som 

möjligt och som också låg inne i Malmö.  

Genom att få så små skillnader som möjligt i omgivande förhållanden var förhoppningen 

att de skillnader som eventuellt fanns som ett resultat av ansvarsuppdelningen skulle framstå 

desto tydligare. Av de två privata boendena som var belägna i Malmö var det ett, Erikslust, som 

också hade ungefär tjugo platser och som dessutom var det privata boende som hade varit igång 

längst, sedan den första oktober 2009. I fråga om vårdföretag så drevs detta också av Attendo, 

som är det företag som driver överlägset flest boenden för ensamkommande i Malmö och 

Skåne. De har även omfattande verksamhet inom vård och omsorg i resten av landet samt 

Norge, Danmark och Finland. Med det faktum att det inte fanns tid att besöka flera boenden 

som drevs av olika företag gjorde detta att åtminstone det största, och därmed det mest 

relevanta, företaget kunde ingå i denna studie. 
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Besök och intervjuer 
Studien påbörjades med att leta upp material från Migrationsverket, Socialstyrelsen, Malmö 

Stad, regeringspropositioner, utredningar och lagtexter om det aktuella området (se referenser). 

En genomgång av tidningsartiklar11 och pressmeddelanden samt en intervju med 

utvecklingssekreteraren inom området Ensamkommande barn på Sociala Resursförvaltning gav 

den introduktion till fältet som behövdes för att kunna gå vidare med besöken på boendena. 

Besöken innefattade två intervjuer, en med en ordinarie personal (en s.k. ”boendestödjare”) och 

en inom ledningen, samt att även få spendera lite tid på boendet i samband med intervjuerna för 

att få möjlighet att bilda mig en egen uppfattning om stämningen på boendet. Då studien var 

inriktad på verksamheten snarare än på barnens berättelser, och för att undvika etiska 

dilemman, inkluderas inga intervjuer med barnen själva i studien. Ett sätt att ändå få med 

barnens perspektiv på verksamheten blev istället just möjligheten att genom egna observationer 

få en bild av samspelet mellan barn och personal. Intervjumaterialet har även kompletterats 

med dokument från de två boendena angående regler och rutiner, samt att jag från företags- och 

förvaltningsnivå tagit del av verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och årsredovisningar samt 

den mall som ligger till grund för avtalet mellan Malmö Stad och Attendo Care AB. 

De intervjuer som genomfördes var som utgångspunkt strukturerade i relativt hög grad, 

med tanken att det därmed skulle bli lättare att på ett mer direkt sätt jämföra den ena personens 

svar på en fråga med den andres. Eftersom varje intervjusituation dock är unik, och den empiri 

man får fram under en intervju är ett resultat av det personliga mötet under de just då rådande 

förutsättningarna, kan generaliserbarheten av en sådan metod överskattas. I praktiken fick 

intervjupersonerna prata betydligt mera fritt än vad frågemallen (se bilaga) antyder. 

Frågeordningen och frågornas formulering anpassades även efter vad som föll sig naturligt vid 

varje intervju. När det gäller intervjun med en person ur ledningen så uppstod dock ett 

metodologiskt problem. På det privata boendet var platschefen väldigt upptagen, vilket 

resulterade i att en mer omfattande intervju gjordes med samordnaren och sedan 

kompletterades med en kortare intervju med platschefen som inriktades mer på de frågor som 

samordnaren inte kunnat ge tillräckliga svar på.  

Teori och analys 
Den teori som använts som utgångspunkt för analysen av studiematerialet är Henry Mintzbergs 

modell för organisationsanalys ”Structure in Fives”, som den framställs i boken med samma 

namn från 1983. Genom att göra en organisationsanalys av de två boendena och deras 
                                                
11 Se Skånska Dagbladet (2010-03-17) Nytt flyktingboende i Anderslöv m.fl. 
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kringliggande organisationsstrukturer är förhoppningen att kunna identifiera kopplingar mellan 

verksamhetens organisering och det sociala arbetets praktik. Utgångspunkten är här en syn på 

socialt arbete som fokuserar på mötet mellan professionella socialarbetare och klienter, men 

också tar i beaktande tillgången till insatser som kan verka främjande för barnet. 

I likhet med många andra organisationsteorier ger Mintzbergs idéer intryck av att anamma 

en grundsyn på organisationer som närmast tycks hämtad från den produktionsinriktade 

företagsvärlden. Detta kan visserligen tänkas medföra vissa svårigheter i tillämpning på 

offentlig, tjänstebaserad verksamhet, men den kan också innebära fördelar på så vis att en 

renodlad och något förenklad analysmodell med lite tur kan bringa viss klarhet i en komplex 

organisation. För att göra analysen så relevant som möjligt har teorin dock fokuserats till de 

delar som är tillämpliga för studiens syfte. Utöver detta har Mintzbergs (1983:128) tankar om 

arbetsprocess här istället använts som grund för en analys av förhållningssätt och 

arbetsplatskultur. Då exemplena i boken är starkt fokuserad på varuproduktion, har samma 

idéer här omsatts till den kanske något mer komplexa ”produktionen” av social omsorg. Då 

Mintzberg har sett arbetsprocessen som en situationsfaktor som påverkar hur verksamheten på 

ett lämpligt vis bör organiseras, vänds den analytiska följden här i motsatt riktning för att 

istället kunna studera hur val av arbetsprocess anpassas efter organisatoriska betingelser. Hur 

man ska betrakta de boendes egen roll i organisationen ger Mintzbergs modell tyvärr inte någon 

fingervisning om, vilket får anses vara en brist i teorin som uppmanar till vidare utveckling. 

Metodens styrkor och begränsningar 
Så, vilka risker finns med den metod jag som här har använts? Widerberg (2002) skriver om 

kvalitativ metod att om inte ens egen roll som forskare och om själva forskningsrelationen inte 

synliggörs, problematiseras och utforskas gör det att kvaliteten blir dålig och 

kunskapsanspråken svaga. ”Att man väljer kvalitativa metoder är således ingen garanti för 

kvalitativ forskning” (Widerberg 2002:29). Hon beskriver också den komplexitet som 

kvalitativ metod innebär. Eftersom forskningsrelationer och –kontexter är ständigt föränderliga 

ställer det höga krav på medvetenhet hos forskaren för att på goda grunder kunna föra fram sina 

resultat. Att försöka kontrollera forskningsprocessen efter de normer som ofta gäller för 

kvantitativ metod är dock någonting hon avråder ifrån då detta lätt leder till en positivistisk syn 

på kunskapsbildning (Widerberg 2002:30).  

När det gäller poängen med kvalitativ forskning sammanfattas den väl i den inledande 

retoriska frågan i Kvales (1997) bok Den kvalitativa forskningsintervjun; ”Om man vill veta 

hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” Att låta människor 

tala för sig själva, och att genom lyhördhet och utan fördefinierade svarsalternativ undersöka 
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människors tankar kring ämnet har alltid varit den kvalitativa forskningsmetodens riktmärken 

och styrka. Denna metod innebär dock också en tydlig koncentration av fokus från det breda 

forskningsfältet till det specifika, vilket ställer andra krav både på avgränsningar av 

studieområdet och på tolkningen av det insamlade materialet.  

De avgränsningar som gjorts i denna studie har av naturliga skäl också påverkat de resultat 

som presenteras. Till exempel har studien avgränsats till den del av mottagandet som är 

kopplad till boendeformen, vilket innebär att andra relaterade delar som skolans och 

Migrationsverkets del i mottagandet har lämnats utanför, liksom den verksamhet som 

flyktinghälsan bedriver. Motiveringen av detta är ett ökat fokus på boendeformen och den 

kvalitativa analysen av boendeformens konsekvenser för arbetet med barnen. I varje intervju 

har frågor om samverkan med andra aktörer inkluderats, men i efterhand har några av dessa 

använts i empirin medan andra har uteslutits. Beslutet att till exempel inte ta upp samverkan 

med Migrationsverket fattade jag av två anledningar. För det första är Migrationsverkets roll i 

mottagandet av de ensamkommande barnen strikt begränsad till bedömningen av barnens 

asylärenden och den ekonomiska ersättningen till barnen och till kommunerna. För det andra 

tycks det som att den samverkan som ändå finns flyter på utan anmärkningar. Det enda som jag 

har stött på i mina intervjuer är en önskan om större förståelse för Migrationsverkets beslut i 

vissa fall, framförallt när det gäller att avvisa barn till osäkra förhållanden.  

Istället har jag till exempel samverkan med Socialstyrelsen inkluderats i redovisningen av 

det empiriska materialet. Detta grundar sig dels i att Socialstyrelsen, enligt hur dagens system 

är utformat, har en uttalad och central roll för utformningen av det praktiska mottagandet, 

nämligen vägledning och tillsyn. Det grundar sig också i att den roll som det är tänkt att 

Socialstyrelsen ska ha visade sig stå i stark kontrast till den frånvaro de än så länge visade på. 

Andra delar av studiefältet fick också lämnas utanför på grund av de ramar som kursen gav i tid 

och omfång. Aspekter som hade kunnat berika studieresultatet hade till exempel varit de goda 

männens samt socialsekreterarnas upplevelser av hur arbetet på de respektive boendena 

fungerar. Möjligheten har inte heller funnits att till fullo granska hela organisationsstrukturen, 

utan fokus har fått läggas på den del som kretsar kring det praktiska mottagandet på boendena. 

Hade det funnits mer tid hade det också varit intressant att komplettera intervjuerna med mer 

omfattande observationer, samt att följa upp teman som framkom i intervjuerna. 
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4  Organisationsteori; ”Structure in Fives” 
Sedan organisationsteorins framväxt under slutet av 1800-talet har de som ägnat sig åt 

organisationsstudier allt som oftast sökt efter ett universellt recept för en effektiv 

organisation12. Det är först inom senare teoribildning, som t.ex. ”contingency-teorin”, som man 

hittar en större öppenhet för att olika sätt att organisera verksamheten kan fungera olika bra 

beroende på en rad omständigheter (Flaa 1998). Därför räcker det inte med att se 

organisationen som ett slutet system, utan en rad omgivningsfaktorer bör också tas med i 

beaktande (Byberg 2002). Henry Mintzbergs bok Structure in Fives; Designing Effective 

Organizations13 (1983) som jag utgår ifrån i denna studie kan sägas följa en sådan mer 

sammanhangsorienterad tradition. Den är resultatet av en litteraturstudie inom ämnet där han 

fokuserat på att kartlägga de olika beståndsdelar som olika organisationer tenderar att ha 

gemensamt (aa). Han identifierar också de olika koordineringsmekanismer som kan användas 

för att samordna verksamheten, samt en rad andra faktorer som på olika sätt samverkar för att 

ge varje organisation sin specifika karaktär. Genom hela boken är talet fem återkommande, 

med bland annat fem organisatoriska beståndsdelar och fem olika koordineringsmekanismer  

Organisationens fem beståndsdelar 
Som utgångspunkt för sin analysmodell utgår 

Mintzberg (aa) från att de flesta 

organisationer kan delas upp i huvudsakligen 

fem analytiska beståndsdelar. De olika 

delarna i organisationen drar ofta åt olika håll 

och gör att en organisations utformning i 

praktiken ofta blir ett resultat av vilken av 

dessa delar som är dominerande (aa). Bilden 

till höger visar dessa beståndsdelar i relation 

till varandra. 

Den strategiska ledningen utgör den yttersta ledningen i Mintzbergs modell. Det är de som 

styr verksamheten med idéer och strategiska mål. Deras huvudsakliga mål är att se till att 

verksamheten fungerar så väl som möjligt utifrån de ekonomiska ramar som finns. I modellen 

                                                
12 Max Webers byråkratiteori, Frederick W Taylors ”scientific management” samt ”human relations-teorin” var 
alla exempel på detta (Flaa 1998). 
13 Eftersom ingen av Mintzbergs böcker ännu finns tillgängliga på svenska har jag utgått ifrån Bybergs (2002) 
översättningar av hans teoretiska begrepp, och kompletterat med egna översättningar vid behov.  
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Stödkår 
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finns också en mellanlinje som består av den chef som ska se till att de riktlinjer som dragits 

upp av den strategiska ledningen också implementeras i praktiken. I större organisationer kan 

mellanlinjen vara uppdelad i olika nivåer med olika grader av ansvar.  

Den operativa kärnan är oftast den största och mest konkreta beståndsdelen i en 

organisation. I en produktionsindustri är det de som sköter maskinerna och som alltså står för 

själva produktionen. I en välfärdsorganisation i offentlig sektor är den operationella kärnan 

snarare de handläggare eller behandlingspersonal som, i likhet med på en fabrik, utför själva 

det jobb som hela organisationen syftar till. Som framgår av figuren ovan utgår Mintzberg från 

att det finns en rak linje mellan den strategiska ledningens verksamhetsmål, mellanlinjens 

implementeringsansvar och den operativa kärnans implementering av målen. 

Vid sidan av organisationens kärnverksamhet menar Mintzberg (aa) att organisationer i 

regel också har en teknologisk struktur som representeras av analytiker och specialister som gör 

vad de kan för att förbättra de tekniska förutsättningarna så att det arbete som den operativa 

kärnan utför kan bli så effektiv som möjligt. I en välfärdsorganisation kan den teknologiska 

strukturen till exempel syfta på de olika åtgärder som används för att effektivisera och öka 

kvalitén på verksamheten. Slutligen så är stödkåren också en viktig beståndsdel av de flesta 

verksamheter, och kortfattat så utgörs den av dem som verkar i bakgrunden för att den 

operativa kärnan ska kunna göra sitt jobb. Den kan innebära allt från städning och 

matleveranser till de administrativa uppgifter som inte kräver ledningens direkta insyn.  

Fem koordineringsmekanismer 
Koordineringsmekanismer behövs i varje organisation för att samordna verksamheten och se 

till att de uppställda målen uppnås och att arbetsuppgifterna utförs som ska. Ett sätt att sköta 

detta på är genom direkt övervakning av arbetet, antingen från den strategiska ledningen eller 

från mellanlinjen. Ett annat är genom ömsesidig anpassning som innebär att de anställda, 

medvetna om de arbetsuppgifter som behöver utföras och om de mål som behöver uppnås, 

genom inbördes kommunikation själva kommer fram till ett sätt att lägga upp verksamheten. 

Med denna metod är arbetssättet inte fastställt från början, men växer fram genom ad hoc-

beslut och att personalen får allt mer erfarenhet och själva skapar sina rutiner på arbetet. 

Det finns också tre olika typer av standardisering som kan användas för att samordna 

verksamheten. Arbetsstandardisering innebär att arbetsprocessen formaliseras i bestämda 

rutiner och mallar för hur man ska agera i vissa situationer. Detta ger en stor förutsägbarhet i 

arbetet, och innebär samtidigt en relativt stark kontroll av personalen. När man pratar om 

formalisering av en verksamhet, är det alltså i första hand arbetsstandardisering det handlar om. 

Målstandardisering innebär att man istället bestämmer vilka mål som verksamheten ska uppnå, 
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och sedan följer upp och utvärderar dem i efterhand. Slutligen kan en organisation också 

använda sig av färdighetsstandardisering, vilket innebär att man på olika sätt försöker se till att 

de anställda har samma kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att på så sätt uppnå en 

likvärdig arbetsprocess eller ärendehantering. Detta görs vanligen genom anställa personal med 

viss utbildning, eller att genom fortbildning ge personalen en gemensam kunskapsbas och ett 

gemensamt förhållningssätt.  

Tillämpade parametrar och faktorer 
Här presenteras ett urval av de parametrar och faktorer som Mintzberg använder sig av för att 

beskriva de olika karaktärsdragen i en organisation. Först och främst används begreppet 

jobbspecialisering, som kan ske horisontellt och/eller vertikalt. Horisontell jobbspecialisering 

syftar på bredden av arbetsuppgifter som tillfaller varje personal inom den operativa kärnan, 

d.v.s. hur varierade dessa är. Vertikal specialisering syftar å andra sidan på huruvida en och 

samma person både har i uppgift att administrera eller styra över arbetsprocessen i en uppgift 

och att också själv utföra den. Denna möjlighet kan därmed ses som ett sätt att ge en anställd 

mer kontroll och inflytande över sina egna arbetsuppgifter. Har man denna kompetens stämmer 

det in i Mintzbergs (aa) definition av en professionell yrkesroll.  

En annan mycket central aspekt av hur en organisation struktureras är på vilket sätt enheter, 

eller arbetslag, bildas inom organisationen för att nå olika fördelar. Enhetsstorleken har till 

exempel visat sig ha stor påverkan på vilka koordineringsmekanismer som blir möjliga att 

använda. Ju större enheter, desto svårare blir det för den som administrerar denna enhet, d.v.s. 

mellanlinjen, Mindre enhetsgrupperingar ökar enligt Mintzberg (aa) möjligheterna både för 

direkt övervakning och för ömsesidig anpassning. Hur enheten är utformad är också någonting 

som påverkar den kultur som växer fram på arbetsplatser. I mindre enheter, särskilt om de är 

avskilda eller behandlar känsliga arbetsuppgifter, tenderar arbetsplatskulturen att bli starkare. 

Detta blir tydligast för ny personal som både ska skolas in i jobbet och i de värderingar och den 

gemenskap som råder på arbetsplatsen – det som Mintzberg (1983:42) kallar för indoktrinering. 

Mintzberg (aa) menar dock även att om personalstyrkan har en övervägande professionell 

yrkesroll med gedigen utbildning bakom sig, kan det också leda till att personalen har en 

lojalitet kopplad till yrkesrollen på bekostnad av den arbetsplatskultur och –lojalitet som kan 

utvecklas inom och gentemot den specifika arbetsplatsen. 

Varje organisation verkar också i en specifik omgivning som organisationen själv oftast har 

mycket liten, om någon alls, kontroll över. Omgivningen kan oftast karaktäriseras i termer av 

stabilitet, komplexitet och i förekommande fall fientlighet. Stabila omgivningsförhållanden 

leder ofta till att organisationen blir mer centraliserad och verksamheten mer formaliserad, 
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medan snabbt föränderliga och komplexa omgivningsförhållanden generellt kräver en mer 

flexibel organisation. Detta visar sig då i ett mer decentraliserat beslutsfattande och i en svagare 

formalisering av arbetet med större öppenhet för improvisation och ad hoc-beslut. 

Hur organisationen arbetar för att omvandla ”input” till ”output” är enligt Mintzberg 

(1983:128) också en viktig situationsfaktor med långtgående kopplingar till organisationens 

struktur och koordinering. Mintzberg använder termen teknologiskt system för att benämna de 

verktyg, eller i vissa falla det maskineri, som de anställda använder sig av i arbetsprocessen för 

att göra den effektivare än om allting hade gjorts ”för hand”. Om organisationen till exempel är 

inriktad på att avhandla många ärenden under kort tid kan detta jämföras med beskrivningarna 

av en massproduktionsindustri, där man genom effektiviseringar av arbetsprocessen minskar 

behovet av antal anställda i relation till produktionsmängd. Observera här att begreppet 

”produktion” bör förstås i en vidare mening, och lika gärna kan handla om produktionen av 

social omsorg. Om arbetsprocessen å andra sidan inte går att automatisera, utan behöver noga 

övervägning från fall till fall, kan man istället prata om en individuellt anpassad produktion. 

Denna kan liknas vid ett hantverksarbete där arbetet måste utvärderas successivt och där 

koordinering främst sker genom ömsesidig anpassning kollegor emellan, alternativt genom 

direkt styrning från en överordnad. Om massproduktionen ger stort utrymme för 

standardisering av arbetet, ställer hantverksarbetet istället högre krav på de anställdas 

kunskaper och förmåga att själva utvärdera arbetsprocessen och anpassa den därefter.  

En viktig situationsfaktor är också externt inflytande på organisationen, någonting som kan 

komma från många olika håll (Mintzberg 1983:146). Ett flertal studier (aa) visar till exempel 

att ett stort inflytande utifrån, genom exempelvis politiska direktiv eller från strategiskt viktiga 

kunder, tenderar att resultera i en betydande formalisering av arbetet. Med formella beslut och 

nedskrivna regler kan man säkerställa en lika behandling och även ha någonting att luta sig 

emot när man rättfärdigar arbetet utåt.  
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5  Empiri 

En organisatorisk överblick 
Sociala resursförvaltningen i Malmö Stad har sedan i juli 2008 det övergripande ansvaret för all 

social verksamhet inom kommunen som inte bedrivs inom respektive stadsdels 

stadsdelsförvaltning (Malmö Stad 2010). Förvaltningen har omkring åtta hundra anställda 

(personalredovisning 2008) och verksamheterna är fördelade i tre avdelningar utifrån 

målgrupp, nämligen Personer med funktionsnedsättning, Barn och Familj, samt Vuxna. Överst 

i ledningen sitter en förvaltningsdirektör som har tillgång till en administrativ avdelning, och 

sedan följer respektive verksamhetsavdelning. Avdelningen för Barn och Familj har en 

avdelningschef som även hon har tillgång till administrativ personal i form av samordnare och 

metodutvecklare. Under avdelningsledningen för Barn och Familj följer sedan avdelningens tre 

olika enheter, varav verksamhetsområdet ”Ensamkommande flyktingbarn” återfinns under 

Enheten för Institution och Boende (Malmö Stad; organisationsskiss).  

I ledningen för verksamhetsområdet Ensamkommande barn befinner sig enhetschefen för 

Institution och Boende, som har i uppgift att samordna hela verksamheten med kommunala så 

väl som privata boenden. Under enhetschefen i den kommunala organisationen finns de 

sektionschefer som leder arbetet på respektive boende. På de kommunala boendena finns 

förutom sektionschefen också ett antal boendestödjare, en socialsekreterare samt tillgång till 

administrativ personal. Medan boendestödjarna är de som står för merparten av det vardagliga 

arbetet med ungdomarna, är det socialsekreteraren som utreder ungdomarnas behov och 

beslutar om insatser. Detta innebär att det är socialsekreterarna som står för 

myndighetsutövningen i organisation, även om sektionschefen har det yttersta 

myndighetsansvaret för de utredningar och beslut som socialsekreteraren tar.  

Om man istället tittar på den organisatoriska struktur som omger Attendo och boendet i 

Erikslust, finner man dels ett regionkontor i Malmö och en företagsledning i Stockholm. På 

regionkontoret finns bland annat en regionchef, en verksamhetschef samt den finansiella 

granskningen av boendets ekonomi. Jag har inte haft möjlighet att undersöka företagets 

organisatoriska struktur och funktioner närmare, men värt att notera är att det inte egentligen 

rör sig om ett företag utan ett flertal. Attendo Care AB14 ägs i själva verket av Attendo 

Holdings AB, som i sin tur ägs av Attendo Group AB och så vidare, tills vi som femte företag 
                                                
14 Attendo Care AB har ytterligare dotterbolag under sig genom vilka koncernen bedriver verksamhet i 80 av 
Sveriges kommuner samt även i Norge och Danmark med en omsättning på 4,3 miljarder kronor (Attendo 2008) 
(ETC 2010-04-19). Genom bolaget Attendo MedOne drivs sedan 2008 även vårdverksamhet i Finland. 
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högst upp i koncernen hittar Attendo AB med säte i Stockholm (121.nu 2010) (ratsit.se 2010). 

De fyra bolag högst upp i strukturen har docka alla samma person registrerad som VD för 

respektive bolag (ratsit.se 2010). Moderbolaget för Attendokoncernen, Attendo AB, ”sköter 

koncerngemensamma funktioner och driver vissa för koncernen gemensamma 

utvecklingsprojekt” enligt företagets årsredovisning för 2008. Attendokoncernen ägs i sin tur 

till 68 % av företaget Augustus International i Luxemburg, som slutligen ägs av Industri 

Kapitals fonder på skatteparadisön Jersey (ETC 2010-04-19) (Veckans Affär 2008-10-20). 

Den översta chefen på det privata boendet kallas för platschef. Där finns förutom 

boendestödjarna också en tjänst som samordnare vilket innebär vissa administrativa funktioner. 

När det gäller de privata boendena finns det inga socialsekreterare på plats. De sitter istället 

samlade centralt i Malmö Stad, där de också har en egen sektionschef med det övergripande 

myndighetsansvaret. Sammantaget hittar vi i den kommunala delen av verksamheten 79 

boendestödjare (fördelade på fem boenden), 15 socialsekreterare (fördelade på fem kommunala 

och elva privata boenden), sex sektionschefer, en utvecklingssekreterare, fyra assistenter, en 

deltidsvaktmästare samt en enhetschef (verksamhetsplan 2010). Skissen nedan visar 

organiseringen av den kommunala respektive den privata delen av verksamheten i grova drag. 

De bägge boendena med sina respektive interna organisationsstrukturer är inringade och 

befinner sig längst ner i respektive organisation. 
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Attendo Care AB:s boende i Erikslust 
Boendet, som öppnade den första oktober 2009, har totalt tjugotre platser och är beläget i 

stadsdelen Erikslust i centrala Malmö. Platserna är fördelade på ungefär 10 rum, varav några är 

singelrum. Förutom de egna rummen och kontorsrum finns en matsal med en soffgrupp och 

teve i ena änden av rummet, en hall där det är iordninggjort med sittplatser, samt ett mindre 

kök. Det är endast killar som bor på boendet, men av ledningen att döma verkar det inte ligga 

något formellt beslut bakom detta. De flesta av ungdomarna som placeras på boendet är över 

femton år, men får de ungdomar under femton år försöker de se till att de får tillgång till egna 

rum. Personalen på boendet, boendestödjarna, jobbar i 25-timmarsskift från klockan åtta på 

morgonen till klockan nio morgonen efter. Det är i regel tre boendestödjare som jobbar 

samtidigt, men om antalet belagda platser understiger femton går de ner till två. Det finns även 

en platschef och en samordnare som vanligtvis befinner sig på boendet under kontorstider. 

Boendet har åtta månadsanställda boendestödjare samt sju eller åtta vikarier.  

Vid anställning av personal är utbildningsbakgrund inte nödvändigtvis avgörande. Andra 

viktiga faktorer som platschefen nämner är stresstålighet, att vara lugn, och ”vad man får för 

typ av känsla” av personen. De som har högskoleutbildning bakom sig har ofta någon typ av 

pedagogisk utbildning, eller har läst på IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer) 

på Malmö Högskola. Ett plus är också om man har ”en etnisk bakgrund” eller om man pratar 

något av ungdomarnas aktuella modersmål. Fortbildning av i form av exempelvis föreläsningar 

om självskadebeteende samt hot och våld, men det bedrivs inte i någon större omfattning. 

Daglig verksamhet, aktiviteter och särskilda insatser 

Under vardagarna går ungdomarna i skolan, några på eftermiddagarna och de andra på 

förmiddagarna. En kväll i veckan är det karateträning, en annan kväll capoeira och en kväll 

kommer en grupp volontärer till boendet och erbjuder hjälp med språkträning. Det finns också 

en afghansk kvinnoförening i Malmö som bjuder in ungdomarna till att komma och laga mat 

ihop emellanåt. Alla nämnda aktiviteter sker på ideell basis, men ungdomarna har också ett 

gym att gå till som boendet betalar för då det var mycket billigt. Ungdomarna brukar också 

hitta på saker själva som att träffa vänner, spela fotboll och gå till fritidsgården. På 

lördagseftermiddagar brukar personalen även göra en extra aktivitet med ungdomarna, som att 

bowla eller gå på bio. På frågan om de har tillgång till mer individuellt anpassade insatser 

svarar samordnaren; 

”Vi vill ju helst inte särbehandla. När vi gör någonting så gör vi det för alla. Men vi har ju en 

pojke som är boxare. Så då har vi frågat en i personalen som känner en boxningsklubb /…/ 

om dom kan tänka sig att ta in bara honom då. /…/ Tyvärr kan vi inte betala för sånt.”  
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Om en ungdom mår dåligt och till exempel skadar sig själv så har personalen möjlighet att 

ringa BUP – Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken. Om de på BUP bedömer att läget är akut 

får de komma in till mottagningen. Om rör sig om andra problem, som exempelvis 

aggressioner, är det istället socialsekreteraren som avgör om det kan vara aktuellt med ett vård- 

eller behandlingshem för pojken. Att ordna en särskild samtalskontakt uttrycks vara 

problematiskt, eftersom ungdomarna är i Malmö endast tillfälligt. Det finns dock möjlighet att 

göra upp om en tillfällig samtalskontakt med antingen den kurator eller den psykolog som 

jobbar på flyktinghälsan. Boendestödjaren påpekar också att även om det är många som 

behöver träffa psykolog är det, liksom med extrahjälp i skolan, ofta svårt att ordna. Även 

platschefen nämner att det finns ett behov av extra stödinsatser, samtidigt som hon är glad att 

de inte har det på boendet då hon menar att det underlättar deras arbete betydligt. 

På boendet finns en rad regler både för ungdomar och personal, och dessa är samlade i ett 

dokument som refereras till som ”husets regler”. Dokumentet är på fyra sidor och innehåller 

tjugoåtta punkter. Dessa regler gås igenom i ett informationssamtal när ungdomarna först 

anländer till boendet, där ungdomen också får skriva på ett ”symboliskt kontrakt” att de har 

förstått reglerna. Detta kan senare användas om en pojke hävdar att han inte kände till en regel.  

Om skolan står till exempel att det är på ungdomarnas eget ansvar att komma i tid men att skolk 

är oacceptabelt. ”Om en pojke är sjuk ska han informera personal så vi kan sjukanmäla honom 

samma dag samt att dra in busskortet”. Om allergier står följande; 

Mat allergi: Om en ungdom påstår att han är allergisk mot viss mat produkter och inte vill 

eller kan äta maten som serveras, ska personal förklara att vi kan inte beställa specialkost utan 

måste först vända oss till Flykting Hälsan (FH) där en läkare måste konstatera att ungdomen 

är allergisk. Därefter beställer vi specialkost annars ska alla pojkar äta den mat som serveras. 

I ”husets regler” finns också en rad regler som främst tycks rikta sig till personalen. De handlar 

bl.a. om vikten av att dokumentera vad ungdomarna har på sig och med sig när de kommer till 

boendet, och att dokumentera allt som delas ut till dem. ”Blir ungdomarna erbjudna 

begagnade kläder men säger att de inte vill ha dem pga att de är fula så ska även det 

dokumenteras.” En regel påpekar att det ska råda en ”erikslust-norm” bland personalen, vilket 

innebär att personalen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till ungdomarna, alla ska känna till 

de regler som gäller och att beslut alltid fattas gemensamt i personalen. Slutligen poängteras; 

OBS! Tänk på att vi skall hålla oss till dessa regler, inga undantag eller särbehandling är ok. 

Om personal gör undantag pga. någon extra ordinarie händelse ska det först tas ett teambeslut 

och sedan kontakta beredskap (platschef). Alla förslag om förbättring och förändring är 

välkomna! /…/ Dessa kommer vi att ta upp på personalmötena. 
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Förhållningssätt, yrkesroll och arbetsmetodik 

En bra dag på boendet är enligt samordnaren ”när pojkarna faktiskt går till sin skola, inte 

skolkar, inte vill busa och bara vill göra sina läxor.” En dålig dag å andra sidan är när 

ungdomarna ”mer eller mindre sätter fokus på fel saker, vill skolka, vill vara ute, vill inte 

komma hem i tid, vill trotsa regler.” Det svåraste med jobbet uppges dock vara när det är någon 

av ungdomarna som mår så dåligt att han skadar sig själv, vilket ibland händer när en pojke blir 

klassad som Dublinärende. Personalen beskriver en stor hjälplöshet i sådana situationer, ”du 

bara finns där och ser på när dom bryts ner”. De beskriver även ett dilemma när det gäller 

behandling, då detta uppges vara en roll som personalen inte får ta på sig; 

”Det är mest att bara vara där. /…/ Vi ställer inte direkt några frågor heller för det kan ju 

hända att dom berättar saker som vi inte riktigt kan hantera. /…/ Det är lätt att vi bara sitter 

där när dom berättar en massa hemska saker, och så vet man inte ”vad ska jag säga nu?” eller 

”vad ska jag svara på det här?”” 

Ungdomarnas behov uppges vara väldigt olika då vissa till exempel har gått i skolan och kan 

engelska, medan andra är analfabeter. Boendestödjaren anser att de kan erbjuda ungdomarna 

det mest grundläggande av vad de behöver i form av aktiviteter, skola och ett tryggt boende. 

Han önskar dock att de hade större lokaler med aktivitetsrum så att de kunde ställa in ett 

pingisbord till exempel, då det blir mycket stillasittande för ungdomarna. Han nämner också att 

det oftast är svårt för personalen att få tid att vara med på spontana utomhusaktiviteter.  

De egenskaper som personalen anser är viktiga för dem själva att ha i arbetet är i första 

hand tålamod och empati. Tålamod krävs när ungdomarna ”kräver grejer”, och när de inte 

förstår att ”demokrati betyder inte att du bara har rätt, utan [också] att du har skyldigheter”. 

Empati och en ”human inställning” beskrivs som viktigt eftersom vissa pojkar har varit med om 

så mycket och behöver mycket kärlek. ”Vissa pojkar är så trasiga, och det syns. Förr eller 

senare syns det, och då behöver dom få känna att dom inte är konstiga.” Boendestödjaren 

sammanfattar sin roll som omväxlande förälder och kompis. På mornarna är de lite som 

föräldrar när de väcker ungdomarna och ser till att de kommer iväg till skolan. När de kommer 

hem på eftermiddagen blir det mer socialt umgänge och personalen blir mer som kompisar. 

Samordnaren gör också liknelsen med familjerelationer, som även här exemplifieras med 

väckningsrutiner längre fram i intervjun; 

”Vi är hårda. Vi är jättehårda med dom. Extremt hårda, för att dom är pojkar som behöver 

lära sig regler. Men ändå samtidigt har vi någon syskonrelation till dom, familjerelation. /…/ 

Vi har ju lärt känna dom så vi vet ju vem som är sömntutan och behöver extra väckning, 

vilken av pojkarna som behöver att man smeker honom över håret för att få liv i honom.”  
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En fråga som anknyter till personalens yrkesroll är om det finns någon särskild arbetsmetodik 

som de jobbar efter. Detta framstår dock som en aning komplex fråga på boendet, då den 

kopplas ihop med behandling – något som man uttryckligen inte ägnar sig åt. De principer som 

ändå uppges leda personalen i verksamheten är den värdegrund som gäller på boendet. Bland 

dessa nämns att alltid vara professionell, inte särbehandla, att vara rättvis och respektera 

varandra. Ett system med ”positiv förstärkning” används också i den dagliga verksamheten på 

boendet. De extra helgaktiviteterna ses just som en sådan positiv förstärkning för att 

ungdomarna sköter skolan och följer boendets regler. En inblick i hur systemet är utformat ges 

under en punkt i ”husets regler”, som handlar om rutinerna för om en ungdom kommer för sent 

tillbaks till boendet på kvällen (efter nio på vardagar och tio på helger). Första gången det 

händer ska personalen ge en varning. Händer det en gång till så dras busskortet in över en 

helgdag. Om det händer en tredje gång dras busskortet in samt att ungdomen är avstängd från 

helgaktiviteten under en helg. Skulle det hända en fjärde gång dras busskortet in för en period 

som personalen bestämmer och ungdomen blir avstängd från två helgaktiviteter. Men systemet 

med positiv förstärkning kan också användas i andra vardagssituation. Om en ungdom 

missköter sig kan personalen dra in busskortet eller en fritidsaktivitet. De som beter sig väl 

uppmuntras istället, genom exempelvis en rolig helgaktivitet eller ett uppmuntrande ord. 

Styrning av verksamheten 

För att samordna verksamheten på boendet har personalen möte varannan vecka där de går 

igenom saker som har kommit upp och reder ut eventuella oklarheter i reglerna. På dessa är 

även socialsekreteraren med ibland för att hålla sig uppdaterad om hur det fungerar på boendet. 

Varannan vecka hålls också ett ”husmöte” där är även ungdomarna är med och får chans att 

ventilera och ställa frågor. Mycket uppges ha förändrats sedan boendet öppnade; 

”Vi fick ju jobbet dagen innan det öppnade och så vad det liksom ”imorgon kommer det 

femton ungdomar” och då skulle vi sätta oss kvällen innan och bestämma regler”.  

Sedan dess har regler utvecklats efter hand, men många gånger har personalen fått ta beslut i 

stunden som de sedan har tagit upp i personalgruppen i efterhand. Detta kunde skapa problem 

och förvirring bland ungdomarna när personalen ändrade regler som de använt sig av tillfälligt. 

Mycket av detta uppges ha blivit bättre nu eftersom det finns pärmar som man kan slå upp i och 

kolla vad som gäller. När det gäller styrningen av verksamheten inom Attendo sker den största 

kontakten med regionkontoret, och platscheferna på alla Attendos boenden i Skåne har möte 

tillsammans med regionchefen en gång i månaden. Då går de bland annat igenom ekonomin 

och platscheferna får redogöra för boendenas olika utgifter. Där finns även en ”controller” med, 
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som håller koll på ekonomin och ser till att alla siffror stämmer. Ett kvalitetsarbete sker också 

genom en kvalitetssamordnare som bland annat för statistik över förekomsten av incidenter på 

boendet. Kontakter mellan platschefen och den högre företagsledningen kan förekomma till 

exempel på utbildningsdagar och konferenser i Stockholm vilket händer ungefär varannan, var 

tredje månad. När boendet startade upp fick de även riktlinjer från Attendos ledning, men dessa 

visade sig svåra att använda sig av då de var lokalt anpassade för Stockholms transitboenden. 

Med Socialstyrelsen har man inte haft någon kontakt bortsett från när ansökan gjordes om 

tillstånd att driva HVB-hem. Och trots att boendet är registrerat som ett HVB-hem hos 

Socialstyrelsen menar platschefen att det inte är ett HVB-hem egentligen. ”Nej. Det är ett 

transithem. /…/ Vi är registrerade som ett HVB-hem, men vi behandlar inte. /…/ Lagar och 

regler som gäller för HVB-hem gäller inte för oss.” Hon menar dock att tydligare juridiska 

riktlinjer för verksamheten skulle vara positivt, eftersom boendet enligt henne ”inte omfattas av 

någonting egentligen eftersom det är ett mellanting mellan en massa olika verksamheter”. 

Detta upplever hon som jobbigt eftersom de därmed inte vet hur de ska hantera olika situationer 

som de ställs inför i verksamheten. Någon tillsyn har ännu inte skett från Malmö Stad eller 

Socialstyrelsen, och inte heller tidigare från Länsstyrelsen. 

Socialsekreterarna har regelbundna samtal med ungdomarna och personalen på respektive 

boende, sitter med på deras möten och tar del av personalens rapportering och journalföring. 

Om socialsekreteraren får kännedom om någonting på boendet som inte står rätt till kan hon 

antingen ta upp det själv med boendet eller, om det är någonting mer omfattande, föra det 

vidare till chefsnivå. Med Attendo har verksamhetsledningen också möten en gång i månaden 

för att diskutera situationer som har uppstått, saker som de på förvaltningssidan anser behöver 

ändras på etc. Saker som har kommit upp till diskussion är exempelvis frågor om olämplig 

personal och om den mat som serveras på boendena. Kommunens starkaste reglering av den 

privata verksamheten sker dock genom det avtal som tecknas inför boendets uppstart. I avtalet 

nämns en rad övergripande principer som individanpassning, trygghet, respekt och samråd med 

de boende. Tillgång till vård och psykiatrisk behandling fastställs, liksom kravet på 

kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Om maten nämns även att den ska vara varierad och 

näringsrik, och att hänsyn ska tas till ungdomarnas eventuella önskemål och behov. En punkt 

fastställer också att; 

Utföraren ska tillse /…/ att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende, SOFS 2003:20. 

När det gäller samordningen menar platschefen att även om de på kommunen egentligen vill att 

de ska jobba som på de kommunala boendena, så kan de inte driva det på det sättet. 
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Malmö Stads boende ”Duvan” 
Duvan öppnades i december 2006 som Malmö Stads första bonde för ensamkommande 

flyktingbarn. Boendet ligger i en före detta vårdavdelning i stadsdelen Kirseberg, med ett till 

boende i korridoren mittemot och ytterligare ett på en annan våning. De har arton platser, med 

möjlighet att ta upp till tjugo om det behövs, och för det mesta är det nästan fullt. Ungdomarna 

är fördelade på åtta rum, och sover antingen två eller fyra ungdomar i varje rum. Även på detta 

boende är det endast pojkar som bor, med hänvisning till att lokalerna är olämpliga för blandat 

boende. Pojkarna är mellan tretton och sjutton år, men de flesta är runt femton, sexton år. 

Förutom boenderum, kök och kontorslokaler finns ett uppehållsrum med soffgrupp i anslutning 

till korridoren, ett tevespelsrum, ett pingisrum, tillgång till gym i källaren samt en skolsal som 

för tillfället mest används till möten. Det finns också tillgång till en fotbollsplan som ligger i 

närheten av boendet. Boendet har nio månadsanställda boendestödjare som är fördelade på tre 

pass per dygn; förmiddag, eftermiddag och natt. Under dagarna är det tre boendestödjare per 

pass och en överlappning på två timmar mitt på dagen då de alltså är sex stycken. På natten är 

det fem boendestödjare som jobbar, men då täcker de också upp för det andra boendet på 

samma våning. Förutom boendestödjare och sektionschefen jobbar en socialsekreterare på 

boendet, och man har en gemensam vikarielista ihop med de två andra boendena i samma 

byggnad. Gemensamt för de tre boendena finns också administrativ personal. 

Högskoleutbildning är ett krav för alla i personalen, och de flesta av boendestödjarna har 

läst antingen på IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer) eller har 

socionomexamen. Övriga meriter som nämns, förutom krav på körkort, är om man har varit 

engagerad i en frivilligorganisation som Röda Korset eller liknande innan. I samordningen av 

personalen uppges detta också vara en fördel. Fortbildning förekommer emellanåt. De har till 

exempel haft en tredagarsutbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik och kurser i hot och 

våld och hjärt-och-lungräddning. Enligt verksamhetsplanen ska modellen för Barnens Behov i 

Centrum (BBiC) också införlivas i verksamheten under 2010. 

Daglig verksamhet, aktiviteter och särskilda insatser 

Till vardags går de flesta av ungdomarna till skolan på morgonen och kommer hem på 

eftermiddagen. De som går i gymnasiet läser i förberedande klass, och för de som går i 

högstadiet har Malmö Stad öppnat en särskild skola för ensamkommande flyktingbarn sedan i 

våras. Innan den nya skolan öppnade hade de också skolundervisning för en del ungdomar på 

boendet, då det kunde ta flera månader innan de fick en plats i en skolklass. Det har dock varit 

på tal att ha undervisning på boendet under sommarlovet. På kvällarna finns det tillgång till 

aktiviteter på boendet i form av pingis, tevespel och gym. De har också tillgång till 
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fotbollsplanen utanför, eller idrottshallen om det är dåligt väder. Ungdomarna hitta även på 

saker själva som att gå och simma i simhallen eller åka ut till moskén i Rosengård, då de får 

busskort av boendet. På lördagseftermiddagar brukar de göra någon särskild aktivitet 

tillsammans som att bowla eller gå på bio, och en gång i veckan kommer Röda Korset besök 

och hjälper till med läxor och språkträning. Det kommer även en annan grupp, ”Tamam”, en 

gång i veckan och gör olika aktiviteter ihop med ungdomarna, som att laga mat eller åka på 

utflykter. Maten på boendet köps in av en cateringfirma, men ibland avbeställer personalen den 

maten och lagar mat själva istället. Ett problem som nämns angående aktivering är de barn som 

är dublinärenden och väntar på att avvisas till ett annat land i Europa. Det kan då vara svårt att 

få med dem på aktiviteter eller att få dem att gå till skolan de hamnar i en ”väldigt jobbig 

situation med depressioner eller att dom reagerar väldigt kraftigt”.  

När det kommer nya till boendet har personalen alltid ett välkomstsamtal där de talar lite 

om regler, lite om deras mående och om det är någonting som är akut. Nästa dag utses två 

kontaktpersoner till pojken, en som är där på natten och en som är där under dagen, som 

särskilt ser till hans behov och som håller i kontaktpersonsamtal. Socialsekreteraren som sitter 

på boendet påbörjar då också en utredning av barnens situation och behov. Efter ungefär en 

månad hålls uppföljningssamtal för att se att allting fungerar bra för dem på boendet. Om 

möjligheten att anpassa insatser efter individuella behov säger sektionschefen;  

”Absolut tittar vi på det. Det skulle aldrig fungera om man bara skulle se det som en stor 

grupp, utan det här är individer med speciella problem, och har dom det så ska vi försöka lösa 

det åt dom. /…/ Vi kan sätta in speciella insatser på en person, det är inga problem.” 

Detta gäller såväl samtalskontakter med psykolog som fritidsintressen. En av pojkarna har flera 

besök på BUP inplanerade, och regelbunden samtalskontakt med psykologen på flyktinghälsan 

uppges vara möjlig även om det är svårt att lägga upp någon långsiktig behandlingsplan. När 

det gäller fritidsintressen tas hänsyn till individuella önskemål om det är någon som har ett 

speciellt intresse. Det har till exempel handlat om pistolskytte eller kampsportsträning. 

Boendets regler är sammanfattade i ett dokument som omfattar åtta punkter och exempelvis 

handlar om att visa respekt mot andra genom att inte föra för mycket oväsen, om förbud mot 

mobbning och rasism, och om obligatorisk närvaro på husmöten som hålls en gång i veckan.  

Förhållningssätt, yrkesroll och arbetsmetodik 

Problematiska situationer som nämns är när det uppstår hotfulla situationer, om pojkarna bråkar 

med varandra eller blir arga på personalen. Det finns dock ett larmsystem i byggnaden som 

personalen kan använda om de känner att de inte kan hantera situationen själva. Saker som 
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annars upplevs som svåra med jobbet är pojkarnas upplevelser och bakgrund, men också när de 

får avslag eller klassa som Dublinärende och skickas tillbaks. På frågan om vad som är 

viktigast för att verksamheten ska fungera bra nämns två saker, respekt och struktur. Ömsesidig 

respekt är någonting som understryks i välkomstsamtalet och i samtalen med 

kontaktpersonerna. Detta uppges ibland kunna vara ett problem i pojkarnas syn på kvinnlig 

personal, och ibland kan det även förekomma rasistiska uttalanden bland pojkarna. Struktur och 

tydliga regler nämns också som viktiga i arbetet med ungdomarna. Struktur förklaras som ”att 

se till att dom kommer upp på morgonen, att se till att dom har någonting kul att komma upp 

till, att det finns mycket aktiviteter, att man får röra på sig mycket”. Skolan nämns också som 

en viktig del i detta, som också handlar om att ”få rätt på dag och natt, så att dom sover på 

kvällarna”. Risken uppges annars vara att de ligger och grubblar på nätterna, vilket inte är 

någon bra situation. När det gäller boendets regler påpekas att dessa måste vara diplomatiska 

och generösa för att man ska åstadkomma en ”öppenhet” på boendet.  

På frågan om egenskaper som de i personalen behöver i arbetet svarar boendestödjaren 

tålamod, eftersom det ibland är svårt att göra sig förstådd när man pratar olika språk. Att ”vara 

ganska lättsam som person” uppges också vara en fördel. Sektionschefen nämner sin erfarenhet 

som en tillgång i ledarrollen, men säger att det viktigaste är att känna glädjen i jobbet och 

tillägger att det här är den absolut bästa arbetsplats han har jobbat på. På frågan om relationen 

mellan personalen och ungdomarna svarar boendestödjaren att det trots förekommande problem 

i bemötandet av kvinnlig personal oftast fungerar bra, och att man får en ganska nära kontakt 

med vissa pojkar. Till exempel får man ofta närmar kontakt med de killar som man är 

kontaktperson åt, eftersom man har mer samtal med dem och de oftare vänder sig till en om det 

är någonting. I mån av tid är socialsekreteraren också med och försök få bra kontakter med 

ungdomarna. Det är också ärendeuppföljning en gång i veckan som hon håller i tillsammans 

med personalen, bland annat för att se om det är några särskilda problem som har dykt upp. 

Man går inte in i någon behandling på boendet, men i samtalen med pojkarna använder 

man sig ändå av en så kallad ”lösningsfokuserad samtalsmetodik” för att ”titta lite framåt och 

försöka få dom själva att också vara med och medverka till att lösa eventuella problem”. Det 

medges visserligen att det ingen metod själv kan göra underverk, men sektionschefen menar att 

den lösningsfokuserade metoden känns meningsfull i verksamheten och att den grundutbildning 

som personalen har fått varit uppskattad. Boendestödjaren påpekar att ”det låter ju väldigt 

enkelt i teorin” men att det inte alltid är lika lätt i praktiken att definiera problemen och hur 

man ska lösa dem. Däremot uppskattar hon handledningstillfällena som de har var tredje vecka 

och som ingår i denna arbetsmetod. Då kan de prata om vad som har hänt, om det är några 

svårigheter inom personalgruppen eller de boende och om hur man kan lösa det. 
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Styrning av verksamheten  

Personalen på boendet har möte en gång i veckan där de går igenom verksamheten, vad de kan 

göra för att förbättra den och hur det ser ut framöver. Var eller varannan vecka har de även 

husmöten där pojkarna är med. Då pratar personalen först om vad som fungerar bra och om vad 

som inte fungerar, och sen får pojkarna säga sina åsikter. Pojkarna får berätta om det är 

någonting som de upplever inte fungerar, och där bestämmer de också bland annat vilka 

aktiviteter de vill göra. Boendestödjaren upplever att det är ett bra forum för att diskutera med 

pojkarna och komma fram till gemensamma beslut om aktiviteter etc. Ungefär en gång per 

halvår har de också gemensamt möte med de andra två avdelningarna i huset. 

När det gäller styrningen av verksamheten på ledningsnivå finns det en verksamhetsplan 

för 2010 som sammanfattar och ställer upp de aktuella målen för verksamheten. Där förtydligas 

boendestödjarnas uppdrag som exempelvis aktivering, körningar och måendesamtal. Under 

2010 ska man också arbeta med att införa modellen Barns Behov i Centrum (BBiC) i 

verksamheten. Ytterligare ett mål är att arbeta med kvalitetssäkring av verksamheten. Trots 

verksamhetsplanen bygger samordningen av verksamheten snarare på de möten som 

sektionscheferna har en heldag varje vecka med enhetschefen. Där diskuteras ingående vad 

som händer i organisationen och på arbetsplatserna. En daglig kontakt sker även mellan 

sektionscheferna på respektive boende. Eftersom sektionschefen på detta boende har varit med 

sedan starten, har han även fått ansvar för mycket av kontakterna med andra aktörer som 

exempelvis Migrationsverket.  

När det gäller ekonomin så är det sektionschefen som har budgetansvaret för boendet, men 

de pengar som kommunen spenderar inom verksamheten återsöks från Migrationsverket. 

”Verksamheten ska bedrivas på ett bra sätt, men det ska ju inte slösas” säger sektionschefen, 

men utöver det menar han att det inte finns några fasta ekonomisk ramar. Han påpekar att det 

ledande för verksamheten är att socialtjänstlagen upprätthålls, det vill säga ”att ungdomarnas 

behov tillfredsställs så att dom kommer upp på en bra levnadsnivå”. Vad han känner till har det 

heller aldrig klagats på den ekonomiska biten vare sig från Malmö Stad eller från 

Migrationsverket, trots att det har förekommit ekonomiska dispyter mellan Migrationsverket 

och andra ankomstkommuner. Hans slutsats är att de förmodligen ligger på kostnader som är 

helt acceptabla. Vid en avslutande fråga om kontakterna med Socialstyrelsen blir svaret; 

”Nej, det är ingenting alls. Vi har inte haft kontakt med Länsstyrelsen precis heller, om man 

säger att dom har tillsyn över vår verksamhet. Men dom har inte varit här och hälsat på. (Inte 

sedan ni öppnade?) Nej. Öppnar man ett nytt boende så informerar man Länsstyrelsen om det, 

det är väl ungefär så. Dom väntar väl tills dom får in klagomål skulle jag tro.” 
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6  Analys 
För att analysera hur uppdelningen mellan ansvar, uppdrag och utförande påverkar 

organiseringen av verksamheten och hur det sociala arbetet som bedrivs, ska vi först titta på hur 

Mintzbergs (1983) fem organisatoriska beståndsdelar kan tillämpas på studiefältet. Eftersom 

det är boendestödjarna, och till viss del samordnaren, som tillsammans med socialsekreterarna 

utför det jobb som verksamheten kretsar kring, utgör de organisationernas operativa kärnor. De 

strategiska ledningarna finner vi högst upp i respektive organisation, det vill säga Attendos 

koncernchef och förvaltningsdirektör på Sociala resursförvaltningen. Mellanlinjen finns på två 

nivåer, där en högre mellanlinje har ansvar för kvalitets- och utvecklingsfrågor. Inom 

kommunförvaltningen har enhetschefen på denna nivå också det övergripande ansvaret för 

såväl den kommunala som den privata delen av verksamheten. Cheferna på respektive boende 

utgör en lägre mellanlinje som ansvarar för personalen och ungdomarna på boendena, och i 

Malmö Stads fall också för ekonomin och för socialsekreterarens myndighetsutövning. 

Organisationernas stödkårer består av enstaka administrativ personal, men de teknologiska 

strukturerna är något mer utvecklade. Poster som utvecklingssekreterare, kvalitetssamordnare 

och controller (revisor) granskar verksamhetens kvalitetsnivå, och i Attendos fall 

resursanvändning, för att se till att målen för verksamheten uppfylls. Figur 6:1 visar 

beståndsdelarna i respektive organisation tillsammans med aktörernas ansvaruppdelning.  
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Högst upp i skissen finner vi det statliga ansvaret, som enligt dagens system utgörs av två 

myndigheter. Migrationsverket har det rättsliga ansvaret för prövningen av asylärendena, där 

finns det ekonomiska ansvaret för hela mottagandet och där upprättas även avtal med 

kommunerna om att ta emot barnen. Fram till den lagändring som trädde ikraft år 2006 låg de 

största delarna av “utförandet” också under Migrationsverket. Den andra delen av det statliga 

ansvaret faller på Socialstyrelsen som ansvarar för att utfärda regler och riktlinjer, men också 

för att bedriva regelbunden tillsyn av boendena. Av intervjuerna framgår att det råder stor brist 

på förankring av Socialstyrelsens riktlinjer, och att någon tillsyn ännu inte gjorts.  

Till vänster i skissen finner vi den kommunala delen av veksamheten, dit uppdraget att 

tillhandahålla boendeplatser för de ensamkommande barnen är kopplat. Större delen av den 

kommunala förvaltningen i skissen är även involverad i utförandet – det vill säga att de på ett 

påtagligt vis jobbar med eller på boendena, i den vardagliga verksamheten eller på ett 

övergripande plan för att få den vardagliga verksamheten att fungera. Det var såhär 

verksamheten såg ut i Malmö fram till hösten 2009. Förändringen av verksamheten under den 

senaste tiden har gjort att utförandet, som bilden visar, sträcker sig utanför kommunens ramar. 

Företagets organisation finner vi till höger i skissen, och pilarna som sammanbinder de två 

sidorna symboliserar samordningen mellan dem. En samordning med vissa svårigheter.   

Ändrade förutsättningar för samordning 
En av de största fördelarna för kommunen med att själv sköt utförandet av verksamheten finner 

vi i empirin och består av de täta kontakterna mellan enhetschefen i den högre mellanlinjen och 

sektionscheferna i den lägre mellanlinjen. Enhetschefen får genom dessa kontakter en naturlig 

och ingående inblick i verksamheten. När utförandet istället flyttas över till privat regi uppstår 

istället ett stort behov av samordning mellan organisationerna, eftersom det fortfarande är 

kommunen som ansvarar för att se till att verksamheten fungerar bra. En förklaring till 

problematiken med denna samordning kan finnas om vi ser till Mintzbergs (1983) 

koordineringsmekanismer. Så länge boendena bedrivs i kommunal regi har den kommunala 

verksamhetsledningen god tillgång till olika koordineringsmekanismer för att samordna 

verksamheten. Genom så kallad målstandardisering kan ledningen dra upp mer eller mindre 

specifika mål för verksamheten i stort, och genom arbetsstandardisering kan de ge tydliga 

riktlinjer för hur personalen ska agera i olika situationer. Genom färdighetsstandarding kan de 

se till att personalen har en likvärdig kompetens och förståelse av sin yrkesroll, och om det 

finns behov kan ledningen även gå in med tydligare styrning i form av direkt övervakning.  

När utförandet läggs över på en utomstående aktör verkar det dock som att den kommunala 

verksamhetsledningens verktyg för samordning reduceras. Direkt övervakning blir en 
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omöjlighet utanför den egna organisationen, och förutsättningarna för andra typer av 

samordning av verksamheten påverkas också starkt. Det avtal som upprättats mellan parterna 

består till exempel till största delen av formuleringar som är att betrakta som exempel på 

målstandardisering, med betoning på vad som bör eller ska gälla inom verksamheten snarare än 

hur man ska försäkra sig om att dessa förhållanden gäller. Arbetsstandardisering genom 

tydligare utformning av rutiner finns endast ett fåtal exempel på, som att boendet i samråd med 

kommunen (d.v.s. socialsekreteraren), ungdomen och dennes företrädare ska upprätta en 

genomförandeplan för varje ungdom. I avtalet görs också ett försök till viss 

färdighetsstandardisering genom formuleringen att boendet i enlighet med Socialtjänstlagen (3 

kap 3§) ska har personal med lämplig utbildning och erfarenhet.  

Något som framgår tydligt i intervjumaterialet är dock att kommunens uppföljning av 

verksamheten utifrån avtalets riktlinjer är högst bristfällig, och likaså personalens och 

ledningens medvetenhet om dessa riktlinjer på det privata boendet. Ett exempel på det är 

formuleringen i avtalet som angående den mat som serveras säger att ” hänsyn ska tas till 

ungdomarnas eventuella önskemål och behov”. Denna formulering motsvaras inte särskilt väl i 

boendets egna regler som säger att ”alla pojkar ska äta den mat som serveras” om man inte kan 

visa upp ett läkarintyg som konstaterar att man är allergisk. Den kommunala 

verksamhetsledningens uppföljning av det privata boendet sker en gång i månaden, och då i 

form av möten på ledningsnivå snarare än genom tillsyn och granskning av verksamheten på 

boendena (denna kontakt markeras med en tunnare pil i figur 6:1). I övrigt är 

verksamhetsuppföljningen nästan uteslutande överlämnad på socialsekreterarna (markerad med 

en tjockare pil i figur 6:1). Socialsekreterarens roll när det gäller de privata boendena blir 

därmed inte endast att se till ungdomarnas individuella behov, utan i praktiken också att 

granska verksamheten och rapportera problem till ledningen.  

En konsekvens av den bristande samordningen är också att personalen riskerar att förlora 

det stöd den behöver i arbetet med ungdomarna. Vid uppstarten av det privata boendet tycks 

personalen till stor del ha upplevt sig lämnade utan tydlig ledning eller riktlinjer. De började 

jobbet kvällen innan ungdomarna kom och skulle då försöka planera för verksamheten. Denna 

upplevelse av att vara lämnade åt sitt öde tycks fortfarande till viss del prägla boendet, där 

platschefen till exempel fortfarande upplever en stor brist på riktlinjer och anser att ”lagar och 

regler som gäller för HVB-hem gäller inte för oss”.  
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Ett annat ansvar, andra prioriteringar 
Ansvarsuppdelningen som den ser ut idag får också som direkt följd att de två aktörer som är 

inblandade i utförandet också har två olika typer av ansvar, som i sin tur tycks föra med sig 

olika prioriteringar i verksamheten. Skillnaden handlar inte enbart om vad ansvaret består av, 

utan också vem ansvaret är riktat gentemot och vilka sanktioner det är kopplat till. Kommunens 

ansvar är reglerat i svensk lagstiftning och regering, myndigheter och domstolar kan utfärda 

officiella sanktioner om kommunen inte lever upp till det ansvaret. Men kommunledningen är 

också beroende av kommuninvånanarnas förtroende för sitt fortsatta styre, och man är även 

ansvarig inför de skattebetalare som finansierar hela verksamheten. Dessutom har kommunerna 

en framstående roll i svensk socialpolitik med det yttersta ansvartet enligt Socialtjänstlagen 

(2kap 2§) “för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver”, vilket 

innebär att kommunen därmed också har ett lagstadgat ansvar gentemot de ensamkommande 

barnen själva. Även företaget har myndigheters riktlinjer och viss lagstiftning och att hålla sig 

till, men den stora skillnaden är att företagets primära ansvar är gentemot kommunen och består 

i att uppfylla det avtal som upprättats. Detta ansvar är i första hand kopplat till behovet av 

kommunens fortsatta förtroende för att avtalet ska förlängas. Samtidigt har ett aktiebolag som 

Attendo Care AB också ett ansvar gentemot sina aktieägare att leverera förväntade vinster och 

bibehålla ett gott anseende. Till skillnad från kommunen måste företaget därmed avsätta en 

andel av pengarna till vinster.   

I intervjumaterialet kan vi också se stora skillnader i ekonomiska prioriteringar mellan 

boendena. Det kommunala boendet erbjuder mer personal på färre boendeplatser och aktiviteter 

för ungdomarna anpassade efter indivuella önskemål och behov. Aktiviteter som ungdomarna 

har tillgång till på det privata boendet är på ideell basis, bortsett från gymmet som var ovanligt 

billigt. Vill någon göra en annan aktivitet så hänger det på möjligheten att få tillgång till den 

gratis. Likaså kan skillnaden i antal personal antas göra en stor skillnad i arbetet, eftersom det 

handlar om en verksamhet som till stor del bygger på mötet mellan personal och de ungdomar 

som bor där. Detta var till exempel någonting vi kunde se på Erikslust där personalen sällan 

hade möjlighet att vara med på spontana aktiviteter. På det kommunala boendet hade man 

också satsat på ett system där varje ungdom har två kontaktpersoner bland personalen som de 

kan vända sig till vid behov. Man använde också det Mintzberg (1983) kallar för 

färdighetsstandardisering, genom att endast anställa personal med relevant högskoleutbildning 

samt i högre grad satsa på fortbildning för personalen. De aspekter som har tagits upp här ger 

också skillnader i bemötandet av ungdomarna, genom att de är kopplade till personalens 

yrkesroll och den arbetsplatskultur som uppstår på boendet. 
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Det sociala arbetet, präglat av en arbetsplatskultur 
I analysen av arbetsplatskulturer har jag till stor del utgått från Mintzbergs (1983:128) 

formuleringar om vilken arbetsprocess som används för att bedriva verksamheten, en 

avvägning som ytterst står mellan betoning på individuell bedömning respektive 

resurseffektivitet. När en sådan avvägning görs inom socialt arbete blir det tongivande för det 

förhållningssätt som genomsyrar verksamheten, och för det bemötande som mottagarna av 

insatserna får. Eftersom det privata boendet inte anser sig ha möjlighet att erbjuda individuellt 

anpassade aktiviteter för ungdomarna, blir det allmänna förhållningssättet här att ”inte 

särbehandla”. Detta uttryck framkommer i empirin just som en förklaring till varför 

individuella insatser inte erbjuds. Något som tyder på att detta har gått från att vara en 

ekonomisk prioritering till att ha blivit ett allmänt förhållningssätt är att det inte endast omfattar 

insatser från boendet. Även när det gäller tillgången till regelbunden samtalskontakt uttrycks 

den vara mycket begränsad då BUP endast uppges ta emot i akuta lägen, och att det även på 

flyktinghälsan är svårt att ordna med regelbundna besök eftersom ungdomarna endast är i 

Malmö tillfälligt. Platschefen nämner att det finns ett behov av extra stödinsatser, men tillägger 

också att hon är glad att de inte har tillgång till det på boendet då detta skulle försvåra deras 

arbete. I relation till analysmodellen (aa) kan detta ses som en betoning av resurseffektivitet, 

och att man i praktiken alltså prioriterar det som underlättar för personalen och ledningen 

snarare än att man prioriterar barnens behov. 

Om man jämför med det förhållningssätt som verkar råda på Duvan blir kontrasten tydlig. 

Där ses möjligheten till individuellt anpassade insatser som en självklarhet; ”det skulle aldrig 

fungera om man bara skulle se det som en stor grupp”. Till skillnad från det privata boendet 

anser man här också att ungdomarna visst har möjlighet att få tillgång till regelbundna 

samtalskontakter med en psykolog, trots att insatserna man har tillgång till är de samma som 

för det privata boendet. Här ges exempel på en av ungdomarna som har flera besök på BUP 

inplanerade, och det uppges också vara möjligt att vända sig till flyktinghälsan även om 

behandlingsplanen inte kan bli så långsiktig. Ett annat exempel på hur arbetsplatskulturen 

karaktäriseras av flexibilitet i organisationen är att man under perioder när det har behövts 

också har bedrivit undervisning på boendet.  

En annan aspekt av verksamheten som också påverkar bemötandet av ungdomarna och deras 

behov är hur personalen förhåller sig till sin egen yrkesroll. I empirin finner vi tydliga 

kopplingar mellan personalens kompetens, valet av arbetsmetodik och hur man bemöter 

ungdomarna i svåra situationer. På det privata boendet finns ett stort mått av rutiner som styr 

verksamheten, vilket enligt Mintzberg (1983:28) till viss del kan användas för att kompensera 
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för bristand yrkeskunskaper. Då yrkesrollen som boendestödjare är komplex räcker dock 

rutiner inte alltid till. Detta ges exempel på i svåra situationer när ungdomarna är i behov av 

stödjande samtal då personalen, rädd för att närma sig rollen som behandlare, ”bara sitter där 

när dom berättar en massa hemska saker” och vet inte vad de ska säga. På det kommunala 

boendet å andra sidan har alla anställda en relevant högskoleutbildning och har också fått gå 

kurser i lösningsfokuserad samtalsmetodik. Här finns därmed en annan beredskap att hålla i 

stödjande samtal. Ungdomarnas upplevelser och bakgrund nämns som en svår del i jobbet och 

den lösningsfokuserade samtalsmetoden uppges inte alltid vara så lätt att använda sig av i 

teorin, men till skillnad från intervjuerna på Erikslust uppges aldrig att personalen på Duvan 

upplever någon större osäkerhet i sin yrkesroll. 

Ett begrepp som Mintzberg (1983:41) använder sig av och som ligger nära till hands vid en 

analys av arbetskulturen är indoktrinering. För det sociala arbetet är det ett relevant begrepp 

eftersom det talar om vilka värderingar organisationen anser sig behöva för sina ändamål (aa), 

och därmed kan antas ge en god fingervisning om hur arbetet också bedrivs. När det gäller 

boendet på Erikslust kan vi här återigen gå till ”husets regler” där det slås fast att ”inga 

undantag eller särbehandling är ok”. Om specialkost finns formuleringen att ”om en ungdom 

påstår att han är allergisk…”, där ordet ”påstår” tycks rymma den underförstådda 

uppmaningen till ny personal att inte låta sig luras av ungdomarna. Samma uppmaning kan 

utläsas mellan raderna ur regeln att ungdomens busskort ska omhändertas om han sjukanmäls 

från skolan, underförstått att han kanske inte alls är sjuk utan vill ha dagen ledig till att roa sig. 

I ytterligare en regel påpekas uttryckligen att en ”Erikslust-norm” ska råda bland personalen, 

vilken betonar en samstämmighet bland personalen och att alla kan reglerna. Så när 

samordnaren säger att ”vi är jättehårda mot dom - extremt hårda, för att dom är pojkar som 

behöver lära sig regler” så tycks det som att hon enligt Mintzbergs (aa) terminologi har lärt sig 

arbetsplatsens kultur väl.  

Tittar man istället på den kultur som vuxit fram på Duvan ger den inte intryck av att vara 

riktigt lika stark, men framförallt inte av samma karaktär. Boendets regler är mer generellt 

formulerade, och ömsesidig respekt mellan personal och ungdomar betonas, liksom även vikten 

av att se glädjen i arbetet. ”Det här är den absolut bästa arbetsplatsen som jag har jobbat på” 

säger chefen på boendet, och poängterar att det finns en samstämmighet i personalgruppen 

utifrån det att alla har högskoleutbildning och många har tidigare varit engagerade i 

frivilligorganisationer och kanske känner varandra sedan tidigare. Dessa faktorer uppges bidra 

till att en gemensam värdegrund har bildats. Det som ligger till grund för kulturbildningen i 

Duvans fall är till stor del den färdighetsstandardisering man bedriver genom selektivt urval i 
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nyanställningar samt fortbildning för personalen. En konsekvens av att anställa professionell 

personal kan dock enligt Mintzberg (1983:41) vara att personalen redan under sin utbildning 

har utvecklat en lojalitet kopplad till sin yrkesroll, något som därmed kan tänkas begränsa hur 

starkt arbetsplatskulturen utvecklas.  

Det ges inget stöd i teorin för att diskutera vilken sorts arbetsplatskultur som är mer eller 

mindre lämplig inom till exempel socialt arbete, eller om en svag eller stark sådan kultur är att 

föredra. Här kan vi endast konstatera att två olika förhållningssätt tycks råda på de olika 

boendena, och att dessa synes stämma bra överens också med de olika typerna av ansvar och 

prioriteringar som redogjorts för. Ett större ansvar att hålla nere utgifterna stämmer överens 

med prioriteringar av resurseffektivitet, men också med en arbetsplatskultur som betonar regler 

och likriktning. Det yttersta ansvaret för ungdomarnas välfärd stämmer å andra sidan överens 

med en betoning på individuell bedömning och en arbetsplatskultur som understryker 

ömsesidigt förtroende och ett professionellt bemötande.  

Ansvarsuppdelningens konsekvenser tycks sammanfattningsvis tendera att bli att vad som 

skulle kunna kallas för ”ansvarets institutionalisering” riskerar att gå förlorad, när en 

organisation inte själv är ytterst ansvarig för den verksamhet den bedriver. Genom 

enhetschefen som har det övergripande verksamhetsansvaret blir till exempel även 

sektionschefen på det kommunala boendet insatt i det kommunala uppdraget och ansvaret. 

Förståelsen för detta ansvar kan också mycket väl tänkas sippra ner även till personalen på det 

kommunala boendet,  både genom samtal med chefen på boendet och genom att 

socialsekreterarens närvaro påminner om att det är kommunen, och därmed till viss del de 

själva, som ansvarar för att tillgodose ungdomarnas behov. 
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7  Diskussion 

Huvudsakliga resultat 
Denna studie har visat på tydliga kopplingar mellan de ändrade organisatoriska förutsättningar 

som karaktäriserat verksamheten med ensamkommande flyktingbarn i Malmö sedan hösten 

2009, och framväxten av ett annat förhållningssätt i det praktiska sociala arbetet med barnen. 

Syftet var att undersöka vad uppdelningen mellan ansvar, uppdrag och utförande på de tre olika 

aktörerna stat, kommun och företag har fått för konsekvenser för hur det sociala arbetet bedrivs 

i mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen. Konsekvenser för det sociala arbetet har 

kunnat urskiljas, men medan vissa påverkningar har varit konsekvenser av uppdelningen av 

ansvar mellan olika aktörer har andra skillnader uppstått som en följd av att boendet drivs 

under en annan ägandeform med andra organisatoriska betingelser. Dessa två olika typer av 

effekter får sedan först i nästa led påtagliga konsekvenser för det sociala arbetet.  

Exempelvis har uppdelning av roller mellan olika aktörer resulterat i ett ökat behov av, och 

sämre förutsättningar för, samordning aktörerna emellan. Detta tenderar i förlängningen till att 

leda till att personalen inte är insatt i de regler och riktlinjer som faktiskt gäller för 

verksamheten, och kanske inte heller chefen på boendet. En sådan förändring inför ett element 

av godtycke i mottagandeverksamheten, där ungdomars förutsättningar för att få sina behov 

tillgodosedda blir alltmer beroende av vilket boende de har turen att hamna på. En annan 

konsekvens vi har sett av uppdelningen av roller är att ansvaret för det arbete som bedrivs 

riskerar att urholkas när det är en organisation som ”utför” och en annan organisation som är 

”ytterst ansvarig”. Detta påverkar i sin tur det förhållningssätt som genomsyrar organisationen 

och den arbetsplatskultur som både påtagligt och på mer subtila sätt påverkar mötet mellan 

ungdomar och personal, såväl som de regler och villkor som ungdomarna får finna sig i. 

Ett exempel på en skillnad som snarare är en följd av den ändrade driftsformen är de 

ekonomiska betingelser som skiljer privat verksamhet från offentlig. Här ser vi sedan effekter 

för ungdomarna när det kommer till antalet personal, deras kompetens och vilka möjligheter 

ungdomarna får till fritidsaktiviteter.  

I den bakgrund som gavs i kapitel två har vi också sett exempel på problem som följt av alla de 

tre ”epokerna” inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Sverige; 

När staten (d.v.s. Migrationsverket) innan juli 2006 också var de som själva drev boendena 

fick det till följd att barnens behov på grund av olika omständigheter ofta förbisågs (prop. 

2005/06:46). Eftersom kommunerna har ett långtgående ansvar i svensk socialpolitik och lång 
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erfarenhet av insatser för bland annat barn och unga sågs det som ett bra alternativ att ge dem 

en större roll i mottagandet av de ensamkommande barnen. Med det system som trädde i kraft 

2006 fick vi en tydlig uppdelning mellan två olika aktörer där den ena hade i uppdrag att ordna 

själva mottagande medan den andra har ansvaret för att sköta asylprocessen. Systemet bygger 

dock på frivillighet för alla kommuner, så länge de inte är ankomstkommun, att ordna 

boendeplatser för ensamkommande, något som resulterat i att ett fåtal ankomstkommuner fått 

ta emot ett mycket stort antal barn medan andra kommuner inte tagit emot några alls. De barn 

som fick anvisningsplatser fick därmed förmodligen betydligt bättre möjligheter till insatser än 

tidigare. Andra barn som inte fick anvisningsplatser fastnade dock i överfulla, tillfälliga 

transitboenden och fick bo lång tid under dåliga förhållanden där det heller inte fanns 

tillräckligt med skolplatser. Här brast också det statliga ansvaret då någon tillsyn inte tycks ha 

förekommit i Malmö, och där barnens rättigheter inte tillförsäkrades.  

Under hösten 2009 fick Malmö sitt första privat drivna boende. Konsekvenserna av det 

system som därmed uppstod är återigen motstridiga. I jämförelse med att bo på nedslitna hotell 

eller andra överfulla och långtifrån barnvänliga anläggningar är detta en fullständigt acceptabel 

lösning. Med utgångspunkt i den variation av behov dessa barn kan antas ha, med betoning på 

ett personligt såväl som professionellt bemötande av personal och en god tillgång till 

individuellt anpassade insatser, innebär denna uppdelning ett flertal svårigheter. Denna studie 

gör inte anspråk på representativitet, men visar inte desto mindre på problematiken som dagens 

ansvarsuppdelning innebär. Som chefen på det privata boendet själv uttrycker det går det inte 

att jämföra ett privat boende med ett kommunalt, eftersom de inte kan drivas på samma sätt. 

Resultatens implikationer, förslag till förändring 
Den ansvaruppdelning som denna studie har undersökt och problematiserat har endast till viss 

del varit planerad. Medan frågan om fördelningen av ansvar mellan stat och kommun var väl 

utredd innan beslut fattades i riksdagen, skedde introducerandet av privata aktörer i 

verksamheten för att kommunen mer eller mindre såg sig tvungen därtill. Det bör därför 

påminnas om att den problematik som uppstått i uppdelningen mellan kommunalt uppdrag och 

privat utförande från början är en effekt av oåtgärdade brister i ansvarsuppdelningen mellan stat 

och kommun. Först och främst har inte tillräckligt många kommuner runt om i landet tecknat 

avtal med Migrationsverket om att ta emot tillräckligt många av de ensamkommande barnen. 

Eftersom detta efter fyra år fortfarande inte fungerar som det ska kunde man förvänta sig av 

regeringen att de skulle använda starkare verktyg för att trycka på kommunerna i detta. Den 

andra punkten där det statliga ansvaret fallerar är när det gäller tillsyn av hur verksamheten 

bedrivs, ett ansvar vars formuleringar på papper inte tycks motsvaras av ett faktiskt agerande.  
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Resterande kommentarer fokuserar på forskningsresultatens implikationer för den kommunala 

verksamhetsledningen utifrån den befintliga situationen. 

Då många privata boenden har öppnat under kort tid och då Malmö Stad inte tillsatt 

personal och chefer på dessa boenden tycks det finnas en stor risk att man här är obekant med 

Socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 2003:20), men också om vad som faktiskt står i det avtal 

som upprättats mellan företaget och Malmö Stad. För att ändra på detta behöver Socialstyrelsen 

uppmärksammas på att behov av tillsyn föreligger. Kanske ännu viktigare är dock att den 

kommunala verksamhetsledningen upprättar mer genomgripande verktyg och rutiner för 

regelbunden uppföljning av verksamheten på de privata boendena. Malmö Stad har även här 

verksamhetsansvaret och behöver därmed en självständig insyn i verksamheten. En fråga som 

jag ställer mig själv är om enhetschefen eller någon annan representant från 

verksamhetsledningen har besökt alla de privata boendena ännu? Annars skulle kanske detta 

kunna vara en utmärkt anledning. Så länge en genomgripande verksamhetsuppföljning inte sker 

på ledningsnivå får socialsekreterarna istället den olyckliga uppgiften att rapportera 

oegentligheter som kommer till deras kännedom i kontakterna med boendet. I mina intervjuer 

stötte jag heller inte på något motstånd på det privata boendet mot en ökad insyn från den 

kommunala verksamhetsledningen, snarare det motsatta tycktes gälla. 

Vikten av att satsa på utbildad personal, och även relevant fortbildning, är ett 

återkommande tema i denna studie. Som avtalet ser ut idag hänvisas till formuleringen i 

Socialtjänstlagen (3kap 3§) att det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 

Eftersom man på kommunens egna boenden tillämpar principen att endast anställa personal 

med en relevant högskoleexamen hade man rimligtvis även kunnat specificera formuleringen i 

avtalet till ett liknande krav. När det gäller fortbildning av personal skulle man även där kunna 

införa ett system med verksamhetsgemensamma utbildningsdagar och kurser, både för att 

främja samordningen av verksamheten som helhet, men framförallt för att motverka skillnader i 

personalkompetens. Att på detta sätt ge personalen på alla boenden träning i exempelvis 

lösningsfokuserad samtalsmetod skulle kunna hjälpa till att täcka det behov av träning i 

stödjande samtal som personalen på det privata boendet jag besökte verkade uppleva. Som det 

framkom i kapitel två är det ett statligt ansvar enligt barnrättskommitténs rekommendationer 

från 2005 att anordna specialiserad utbildning för all personal som är involverad i denna 

verksamhet. Krav borde med hänvisning till denna rekommendation från barnrättskommittén 

kunna lyftas till Socialstyrelsen, alternativt Migrationsverket, om att anordna eller bekosta 

sådana gemensamma fortbildningsdagar.  

En fråga som enligt denna studie verkar ha lett till oklarheter är angående tillgången till 

regelbundna terapisamtal för ungdomarna, då det tycks råda delade meningar om detta mellan 
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de boenden jag har studerat. Frågan om huruvida en brist på sådana möjligheter föreligger 

skulle behöva utredas. Om någon sådan brist inte råder behöver man istället klargöra var 

kommunikationen brister, eftersom de två boendena tycks ha olika uppfattningar om detta. Om 

det visar sig att det finns en generell brist på tillgång till regelbundna terapisamtal skulle ett 

alternativ kunna vara att Malmö Stad avsätter en tjänst för detta som är tillgänglig för alla 

ungdomar inom verksamhetsområdet ensamkommande flyktingbarn. Denna tjänst skulle i mån 

av tid också kunna vara involverad i införandet av BBiC-modellen. Detta torde inte vara en 

omöjlighet eftersom man till exempel tidigare avsatt en tjänst för undervisning på boendet. Det 

skulle det också vara värdefullt om Malmö Stad öppnade ett anvisningsboende där man i 

samarbete med Migrationsverket prioriterade dem som är i behov av mer långsiktiga vård- och 

terapiinsatser. Då den tillfälliga vistelsen uppges som ett återkommande hinder för en 

långsiktig behandlingsplanering skulle detta kunna vara av stort värde för de barn och 

ungdomar som varit och är allra mest utsatta. Detta kanske också skulle kunna hjälpa 

kommunledningen att sluta se detta verksamhetsområde som tillfälligt, något som förmodligen 

endast försvårar för framtida planering.  

Teoretiska reflektioner 
Studien har visat att Mintzbergs (1983) modell för organisationsanalys är tillämpbar även när 

det gäller socialt arbete inom offentlig såväl som privat verksamhet. En diskussion, och en 

distinktion, som saknas i Mintzbergs (aa) modell är dock de grundläggande skillnader i 

förutsättningar mellan privat respektive offentlig verksamhet. En intressant utveckling av teorin 

hade också varit att göra den mer tillämpbar för analyser av interorganisatorisk verksamhet, 

som det rör sig om i detta fall. När verksamheten spänner över mer än en organisation behövs 

det också begrepp för att diskutera hur kopplingarna mellan dessa ser ut och fungerar. 

Koordineringsmekanismerna finns redan i modellen och kan bli centrala i en sådan diskussion. 

En fråga som uppstår är dock om man kan diskutera verksamhetens beståndsdelar i samma 

termer som den enskilda organisationens. Kan man till exempel säga att en organisation eller en 

av dess beståndsdelar får funktionen av strategisk ledning gentemot en annan, eller en del av en 

annan, organisation? Eller bör en organisations inflytande över en annan hellre beskrivas som 

en del av den teknologiska strukturen? Socialstyrelsens riktlinjer, om vi utgår ifrån den här 

studien, drar ju till exempel upp arbetssätt och mål som både kommunen och det privata 

företaget har att förhålla sig till. Likt den teknologiska strukturen kan de också använda sig av 

uppföljning och tillsyn för att se till att riktlinjerna efterlevs. Ett liknande förhållande uppstår 

mellan kommunen och företaget, där kommunen inte kan styra verksamheten i egenskap av 

strategisk ledning men kan ange vilka mål och rutiner man har att hålla sig till i egenskap av 
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teknologisk struktur. Skillnaden mellan den strategiska ledningens styrning och den 

teknologiska strukturens samordning blir här att den teknologiska strukturens inflytande till stor 

del avgörs av hur beredd den strategiska ledningen är på att ge upp de berörda delarna av 

organisationens styrning. Den teknologiska struktur som beståndsdel av den egna 

organisationen har ett mandat för sitt inflytande som är definierat av den strategiska ledningen. 

När den teknologiska strukturen är i form av en extern aktör kan man dock anta att det mandat 

den ges av den strategiska ledningen är beroende av de sanktioner som den externa aktören 

förfogar över.  

Sammanfattning 
Den ursprungliga ambitionen med denna studie var att beskriva den ansvarsuppdelning som jag 

hade förstått råder inom mottagandet av ensamkommande barn på vissa håll i Sverige idag, och 

jag ville beskriva den i termer av praktiska, påtagliga konsekvenser i det sociala arbetet med 

ungdomarna. Till stor del har de frågor som stått som utgångspunkt för studien besvarats, och 

förhoppningsvis har läsningen av detta arbete också bidragit till att sprida lite kunskap eller 

inspirera till några nya idéer hos dig som läsare. Tankar och idéer som har väckts hos mig 

under studiens gång har dels handlat om ensamkommande barns rättigheter, men också till 

ganska stor del om teorin. Användandet av strukturerade modeller för organisationsanalys till 

studier av socialt arbete är något som skulle kunna vara värdefullt i en rad syften, inte minst för 

utvärderingar av samspel mellan organisation, enskild socialarbetare och klientresultat. Därför 

tror jag att det skulle kunna vara av stort värde för teoribildningen inom socialt arbete att 

anpassa och vidareutveckla Mintzbergs modell för organisationsanalys efter förhållanden mer 

specifika för ”människobehandlande organisationer” inom såväl privat som offentlig 

verksamhet men även den frivilliga sektorn. Av den inblick jag fått i analysmodellen under 

detta uppsatsarbete ser jag inga hinder för detta, blott ett behov av att vidga begreppsbildningen 

för att främst kunna placera in ”klienten” eller ”brukaren” i organisationsskissen och diskutera 

det möte som uppstår mellan denna och socialarbetaren i den operativa kärnan.  

Studien har som sagt också väckt många tankar hos mig själv angående barns rättigheter, 

och den tveksamma ställning deras rättigheter fortfarande har även i ett land som Sverige när 

det ska gås från ord till handling. Att dessa barns och ungdomars rättigheter tillåts stryka på 

foten i behandlingen av asylärenden och i förekommande fall även i mottagandeverksamheten 

kan inte ses som annat än ett politiskt misslyckande. Norge har inkorporerat Barnkonventionen 

i den nationella lagstiftningen med gott resultat, och de har valt att konsekvent bortse från 

Dublinförordningen när det gäller ensamkommande barn. Kan de kan väl vi? 
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Bilaga; exempel på intervjuguide 
 
verksamhetens praktik 
- Hur brukar en vanlig dag här på boendet se ut? Skola, fritid, kvällar, helger? Aktiviteter? 
- Vilka typer av insatser har ni möjlighet att erbjuda ungdomarna här? (ge exempel!) 
- Har de goda männen något inflytande över vilka insatser en ungdom kan få tillgång till? 
- Känns det som att ni kan erbjuda det som ungdomarna behöver? Finns det något ni inte har 
möjlighet att erbjuda? 
- Hur skulle du beskriva relationen mellan personalen och de ungdomar som bor här? 
- Vilken roll har personalen här i förhållande till ungdomarna? 
- Hur skulle du beskriva stämningen på boendet? Verkar de boende och personalen trivas? 
- Tillgång till särskilda insatser efter individuella behov? 
- Finns det några särskilda regler som de boende här måste hålla sig till? T.ex. vara ute på 
kvällar och helger, mobiltelefoner, besök av vänner, matrutiner etc.? 
- Vilken roll har socialsekreterarna och de goda männen i verksamheten på boendet? 
- Vad för typ av problematiska situationer kan uppstå på boendet? Hur hanteras de? 

 
förhållningssätt 
- Vad tycker du är det viktigaste för att verksamheten på ett boende som detta ska fungera bra? 
- Vilka egenskaper har du själv märkt är viktiga i ditt jobb? I vilka situationer? (ge exempel!) 
- Hur skulle du beskriva din roll i ledningen av verksamheten? 
- Vilka egenskaper tycker du är viktiga att personalen på boendet har? 
- Det kanske är en känslig fråga, men stämmer det med hur personalen fungerar här tycker du? 
- Hur skulle du beskriva ungdomarnas situation och behov? Vad är viktigast för er att 
tillgodose? 
- Har ni någon särskild teoretisk utgångspunkt för verksamheten här på boendet, eller viktiga 
principer som ni jobbar efter? Hur tycker du att de fungerar? 
 
organisation 
- antal platser? Endast killar? 
- vilka är det som jobbar här? Titlar? Hur många? Kompetens/utbildning? Anställningsform? 
- Hur ser det ut med fortbildning och kurser för att höja kompetensen bland personalen? 
- Hur ser eran budget ut för detta boendet? Vilka är de stora utgiftsposterna? Aktiviteter?  
- Vad händer om ni spräcker budgeten? 
- Verksamhetsplan, styrdokument? 
- Hur ser kontakten ut med företagsledningen i sthlm? Rapportering? 

 
samverkan 
- Hur skulle du beskriva samarbetet med Malmö Stad sedan ni öppnade i höstas? 
- Hur ser de vardagliga kontakterna ut mellan boendet och de på kommunförvaltningen? 
- Hur stor del har socialsekreterarna i den kontakten, och hur stor del sker på chefsnivå? 
- Sker det någon typ av rapportering till kommunförvaltningen på verksamhetsnivå? 
- Kan du ge några exempel på vad som brukar diskuteras då? Tvistefrågor? 
- Tar ni del t.ex. av Malmö stads verksamhetsplan för arbetet med ensamkommande? 
- Händer det att ni har gemensamma fortbildningsdagar tillsammans med andra boenden här i 
Malmö? Under samordning med kommunförvaltningen? 
- Hur ser kontakten ut med de goda männen? 
- Har ni någon kontakt med MV? När, på vilket sätt? Har de någon roll i samordningen av er 
verksamhet? 
- Har ni/har ni haft någon kontakt med SoS (eller tidigare Länsstyrelsen)? Finns det riktlinjer 
från dem för verksamheten, som ni använder er av? 
- Sker det någon tillsyn av eran verksamhet, från t.ex. Malmö Stad, SoS eller internt? 
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