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Sammanfattning 

I Sverige är det ett ökat antal av ensamkommande flyktingbarn under senare år som har lett 

till nya utmaningar för mottagningssystemet. Studien syftar till att belysa hur mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn ser ut i den nuvarande situationen som utgår från tre 

frågeställningar; hur socialtjänsten ser på tryggheten och rättssäkerheten, migrationsverkets 

insyn och privata företags involverande i placeringar av ensamkommande flyktingbarn. 

Studien har använt sig av ett kvalitativt förhållningssätt där fokus har legat på socialtjänsten, 

migrationsverket och privata företags involverande i mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn. För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes sammanlagt fem 

semistrukturerade intervjuer med både socialsekreterare på socialtjänsten, handläggare på 

migrationsverket och en anställd på ett privat företag. Dessa intervjuer har sedan analyserats 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys och professions- och organisationsteoretiska perspektiv 

som teorigrund. Utifrån studiens frågeställningar visar studiens resultat att den ökade 

migrationen har skapat nya utmaningar och ett hårt tryck på det svenska mottagningssystemet. 

Aktörerna ställs inför att det råder hög tidsbrist, boende- och personalbrist där kvalitén sviktar 

och där resurserna inte räcker till. Detta påverkar hur mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn ser ut. 

Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, flera aktörer, nya utmaningar, socialt arbete, 

svenska mottagningssystemet.  
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1. Inledning och problemformulering 
Vi lever i en föränderlig och global värld där migrationen har ökat markant under senare 

årtionden som leder till nya migrationsprocesser, det vill säga att globaliseringen har bidragit 

till ökad rörlighet och globala folkomflyttningar. Folkomflyttningar orsakas i grunden av 

politiska och ekonomiska faktorer, som sker till och inom olika världsdelar. Detta sker på ett 

mer gränslöst sätt idag än för bara några decennier sedan. I och med att gränserna suddas ut 

påverkas andra länder väldigt snabbt av någonting som sker i ett annat land. Alltså får 

flyktingkriser snabbt följder över hela världen. Dessa kriser leder till försämrade 

levnadsvillkor för de flyende och medför att individerna möter social problematik, vilket 

ställer nya krav på det sociala arbetet och det professionella förhållningssättet världen över. 

Migration är med andra ord idag ett globalt fenomen (Dominelli, 2010; Fryklund & Lundberg, 

2009). Just nu befinner sig 60 miljoner människor runt om i världen på flykt på grund av krig, 

våld, övergrepp, konflikt, terror, förföljelse och även på grund av sociala och ekonomiska 

orsaker och själva begreppet migration präglas av dessa. Samtidigt som människorna på flykt 

ökar i antal så utvecklas ett hårdare politiskt klimat då främlingsfientliga partier får ytterligare 

inflytande (Kamali, 2015; Röda korset, 2015). Det har inte sedan andra världskriget varit en 

sådan stor mängd på flykt samtidigt och hälften av dessa flyktingar är barn (UNICEF, 2015). 

Barn som skickas iväg är en konsekvens av att leva i ett samhälle där det råder brist på att det 

inte finns verksamheter som fungerar såsom hälso- och sjukvård, myndigheter, skolor och 

domstolar och därför tvingas föräldrar skicka iväg sina barn till ett annat land i hopp om att 

barnet ska få leva och bo i trygghet och utbilda sig (Socialstyrelsen, 2013). Detta kan 

förklaras med push- och pullfaktorer, negativa förhållanden som leder till att en individ 

lämnar sitt ursprungsland benämns som pushfaktorer medan positiva förhållanden leder till att 

en individ drar sig till ett annat specifikt land kallas för pullfaktorer (Castles & Miller, 2015). 

Ensamkommande flyktingbarn kan alltså definieras som att de globala migrationsprocesserna 

leder till lokala konsekvenser (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Under 2014 beviljades 75 % av ansökningarna som prövats av migrationsverket, under 

samma år var det cirka 7000 ensamkommande barn som ansökte om asyl i Sverige 

(Migrationsinfo, 2015). Mängden flyktingar som är på väg till Europa idag har ökat då en 

översiktlig beräkning säger att under 2015 förväntas det vara runt en miljon asylsökande till 

EU-länderna (Axelsdotter Olsson, Fredriksson, Ekman, 2015, 11 september). Idag är antalet 

ensamkommande flyktingbarn till Sverige högre än någonsin. Den aktuella statistiken under 

2015 är 26 339 som ansökt om asyl i Sverige till och med 9 november. Förutsättningarna för 
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att få uppehållstillstånd har förändrats. Exempelvis har migrationsverkets möjligheter att 

anvisa kommuner som tar emot barn ökat (Migrationsinfo, 2015). Samtidigt har det under 

bara de senaste fem veckorna kommit ungefär 2 300 ensamkommande flyktingbarn per vecka, 

detta leder till att det saknas många platser för barnen trots att kommunerna i Sverige har 

överenskommelser om mottagandet av asylsökande barn (Migrationsverket, 2015).  

 

Under de första nio månaderna var det 214 000 barn som sökte asyl inom EU under 2015. 

Detta innebär en ökning på nästan 97 % jämfört med 2014 (UNICEF, 2015). EU har 

huvudansvaret för hur EU-länderna tar emot flyktingar, det finns gemensamma bestämmelser 

om inresa samt vistelse. Och målet med detta är att alla ska ha samma rättigheter i hela EU, 

det vill säga normer inom skydd och mottagande som ska ske på ett solidariskt och effektivt 

sätt. Detta sker genom ”Dublinsystemet” som finns till för att undvika att asylsökande ansöker 

om asyl i flera länder och för att de på så sätt inte ska skickas från land till land. För att 

motverka detta finns det regler som fastställer vilket land som har ansvaret, reglerna innebär 

bland annat var den asylsökande är bosatt, vilket land inresan till EU ägde rum, var anhöriga 

finns och vilket land som har beviljat visumet (Europeiska Kommissionen, 2014). 

 

Ensamkommande flyktingbarn definieras som barn och ungdomar under 18 år som utan 

vårdnadshavare ansöker om asyl i exempelvis Sverige (Migrationsverket, 2015). 

Ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige utan sina föräldrar kan befinna sig i 

en utsatt situation, eftersom de i första hand flyr från sitt hemland. Men dessa barn hör inte till 

någon homogen grupp utan är en mycket heterogen grupp. Då barnen har olika bakgrunder 

och erfarenheter med sig. Vissa har splittrats från sina familjer, vilket kan ha inträffat innan 

eller under flykten, det kan även vara så att ingen i familjen är vid liv. Men det finns även en 

del barn som har kontakt med anhöriga (Röda korset, 2013), det finns vissa barn som har 

blivit ivägskickade av sina föräldrar eftersom familjen inte har råd att försörja dem, det finns 

även flickor som flyr för att de riskerar att blir bortgifta (UNICEF, 2015). Barnen på flykt 

som haft skolgång tvingas ofta hoppa av skolan och börjar istället arbeta. Många av barnen 

som är på flykt förlorar alltså sin trygghet. På flykten riskerar de att utsättas för hot och olika 

typer av faror. En stor fara kan vara att barnens livsvillkor försämras eftersom det på flykten 

kan förekomma smutsigt vatten, och dålig hygien som leder till spridning av sjukdomar 

(UNICEF, 2015). 
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Det har skapats stora utmaningar för migrationsverket och kommunerna eftersom det är en 

kraftig ökning av asylsökande. På grund av denna ökade migration behöver kommunerna öka 

sin förmåga inom mottagandet av flyktingar som fått uppehållstillstånd. Eftersom de sitter i 

väntan på en kommunplats så pass länge, blir de fast i asylboendena (Årsredovisningen 

Migrationsverket, 2014).  

 

I lag om mottagande av asylsökande m.fl. 1 § stycke 2 (2005:716) och 2 § (2006:177) 

beskriver att migrationsverket skall ha huvudansvaret för mottagandet av flyktingar som har 

ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting.  

 

Migrationsverket ansvarar för asylprocessen och att anvisa barnet till en kommuns socialtjänst 

som ska ansvara för barnets boende och omsorg (Migrationsverket, 2015). Migrationsverket 

har även ansvar för hur anvisningarna ska gå till, som finns i fyra steg. I första hand 

anknytningsanvisningen som innebär en kommun där barnet har en viss anknytning till. I 

andra hand en kommun där det finns en ledig plats med överenskommelser. I tredje hand en 

kommun utan överenskommelse eller med överenskommelse där kommunens fördelningstal 

är färre än asylplatserna. I fjärde hand anvisas barnet till en kommun utifrån en turordning 

(Migrationsverket, 2015).  

 

Under det här året fram till november har det gjorts 17 799 anvisningar på migrationsverket. 

Av dessa är 250 på begäran av kommun. Resterande har fått en kommunplats fördelat på:  

 

Steg 1  6 558 anvisningar  

Steg 2  2 342 anvisningar  

Steg 3  1 073 anvisningar  

Steg 4  9 576 anvisningar 

Migrationsverket (2015, s. 3) 

 

I socialtjänstlagen 1 kap 1 § (2001:453) beskriver att socialtjänsten har skyldighet att främja 

människors sociala och ekonomiska trygghet, aktiv deltagande i samhällslivet och jämlikhet i 

levnadsvillkor.  

 

Socialtjänsten är en organisation som styrs kommunalt och är till för att ge stöd och hjälp till 

de som inte kan tillgodose det på annat sätt. Exempelvis familjeproblematik, problem med att 
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ta hand om sig själv och pengar för överlevnad. I ärenden av barn ska alltid barnet bästa stå i 

centrum (UMO, 2015). Socialtjänsten ansvarar för att anvisa barnet till ett lämpligt boende 

genom en överenskommelse med migrationsverket om mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Det finns grundläggande principer så som riktlinjer i placeringar av barn och unga, detta ska 

bidra till en rättssäker handläggning av barnets placering. Ensamkommande flyktingbarn ska 

utredas på samma vis som ett barn som lever och bor i Sverige. Riktlinjerna är viktiga för att 

de ska bidra till en säker, trygg, kunskapsbaserad och effektiv omsorg. Detta ska ge stöd och 

vägledning i arbetet för de som arbetar med placering av barn. Ett exempel på en sådan 

riktlinje är att varje insats ska anpassas individuellt eftersom varje individ har enskilda behov. 

Det kan handla om att man ska uppmärksamma att både flickor och pojkar kan ha varierande 

behov men å andra sidan viktigt att kunna se den enskildes behov oavsett kön 

(Socialförvaltningen, 2015).  

 

Alla ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har rätt till ett bra mottagande. 

För att detta ska kunna verkställas så effektivt som möjligt måste myndigheter och 

organisationer ha ett gemensamt ansvar som krävs för en god samverkan. På så sätt stärks 

myndigheterna för samhällsskydd samt i sin beredskap samordning (MSB, 2015).  

 

I Sverige är det nu flera aktörer involverade i flyktingmottagandet, utöver migrationsverket 

och socialtjänsten finns det även privata och ideella organisationer. Exempel på detta är 

Attendo och Röda korset (VLT, 2915, 17 november). Samordningsbrister i detta är 

exempelvis att kommuner och frivilligorganisationer inte arbetar med samma saker, det vill 

säga motarbetar varandra (Göteborgs Posten, 2015, 1 oktober). Flyktingmottagandet har fått 

kritik för att de har kvalitetsbrister, i form av otillräckliga riktlinjer, bristande likabehandling 

och otillräcklig kunskap om barns behov (Dagens samhälle, 2015, 16 september).  

 

Denna studie ämnar undersöka hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ser ut, det 

vill säga hur insynen, involverandet, rättssäkerheten och tryggheten i placeringarna ser ut i en 

tid av ökad migration och nya utmaningar för det svenska mottagningssystemet. 

Undersökningen kommer att utgå från tre aktiva aktörer inom mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn, de tre aktörer som valts till studien är socialtjänsten, 

migrationsverket och privata företag. Denna undersökning är aktuell eftersom den globala 
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förändringen leder till ökad migration och folkrörelse i världen som resulterar till att många 

flyktingar tas emot av Sverige. Detta leder till att det finns otillräckligt med platser för barnen, 

därför finns det flera aktörer inblandade i mottagandet för att alla barn ska kunna tas emot och 

få någonstans att bo. De ensamkommande flyktingbarnen som kommer till Sverige flyr på 

grund av varierande orsaker som tidigare nämnts det vill säga krig, våld, övergrepp, konflikt, 

terror, förföljelse och även andra sociala och ekonomiska orsaker. I och med att deras orsak 

till flykten är varierande så blir deras problematik heterogen, alltså att barnen kan ha olikheter 

i sociala situationer som kan innebära att de har problematik av olika slag. De kan även ha 

olikheter när det handlar om deras framtidsambitioner i det nya landet som kan skilja sig åt 

mellan de ensamkommande barnen beroenden på vilket kön de har, hur gamla de är eller 

vilket land de kommer ifrån. Dessa förändringar sätter hög press i och med att det är en ökad 

migration vilket leder till nya utmaningar för mottagningssystemet.  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ser ut i 

en tid av ökad migration och hårt tryck på det svenska mottagningssystemet.  

 

 

1.2 Frågeställningar  

• Hur ser socialtjänsten på rättssäkerheten och tryggheten i processen av 

ensamkommande flyktingbarns placering?  

• Vilken insyn har migrationsverket i placeringar av ensamkommande flyktingbarn? 

• Hur arbetar privata företag som är involverade i placeringar av ensamkommande 

flyktingbarn? 
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2. Metod 
2.1 Design 
Studien utgår från hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ser ut i en tid av ökad 

migration och nya utmaningar för det svenska mottagningssystemet. Studiens syfte har strävat 

efter att samla in empiriskt material då en kvalitativ metod har varit mest relevant eftersom 

kvalitativ forskning har ett brett tolkningsutrymme och på så sätt specifik för vår studie. 

Kvalitativ forskning handlar om ord och inte siffror (Bryman, 2011). Just därför är inte en 

kvantitativ metod aktuell för vår studie eftersom den räknar statistik i olika former (Djurfeldt, 

Larsson & Sjärnhagen, 2010). Kvalitativ forskning har även sin ståndpunkt i förståelsen av  

den sociala verkligheten, utifrån hur aktörerna tolkar verkligheten i en specifik miljö 

(Bryman, 2011). Utifrån detta har vi format våra frågeställningar som berört aktörers 

erfarenheter och tankar inom olika verksamheter.  

 

 

2.2. Vetenskapsteoretiska övervägande  
Thurén (2007) pratar om att vetenskapsteori söker efter någon typ av sanning och lägger 

grunden till alla ställningstaganden. Han menar att man ställer sig frågan om man över huvud 

taget kan veta något eller om sanningarna är relativa. Man tar ställning till frågor som anses 

vara viktiga, det handlar om på vilken grund man gör det. Det kan röra sig om sociala, 

politiska eller mänskliga frågor. I och med att vi har ett vetenskapligt problem har vi sökt efter 

någon typ av sanning som i detta fall är syftet i vår studie.  

 

I kvalitativa studier kan man använda sig av hermeneutiken eftersom det är ett synsätt som går 

ut på att inte bara begripa utan skaffa sig en djupare förståelse. Hermeneutiken handlar om att 

utöver de fem sinnen som människan äger använder man sig av sin empatiska förmåga som en 

viktig kunskapskälla (Thurén, 2007). Hermeneutisk tolkning har en betydande roll när det 

handlar om att kunna förstå och iaktta människor, deras handlingar och resultatet av 

handlingarna (Bryman, 2011). Under intervjun har det därför varit viktigt att vi skapat ett 

förtroende till intervjurespondenten genom att en tillit har kunnat byggas upp, som kan ha lett 

till att intervjun fått mera uppriktiga svar. På så sätt anser vi att hermeneutiken har varit 

aktuell för vår studie, eftersom vi varit ute efter en djupare förståelse om mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn. Den går hand i hand i vår kvalitativa forskning för att både 
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hermeneutiken och kvalitativ metod har gett oss ett bredare tolkningsutrymme för att djupare 

förstå innehållet av det intervjurespondenten säger.  

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod   
I syfte att besvara studiens frågeställningar har kvalitativa intervjuer använts för insamling av 

empiriskt material. Intervjurespondenternas tankar, perspektiv och erfarenheter inom 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har varit viktigt för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Vi använde oss utav semistrukturerade intervjuer som beskrivs av 

Bryman (2011), där semistrukturerade intervjuer delvis är frågeschema men frågorna är mera 

öppna och respondenten har möjlighet att besvara frågorna med mera frihet. 

Semistrukturerade intervjuer innehåller även en rad teman och förslag som leder till relevanta 

frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). De teman och frågor vi skrivit fram i vår intervjuguide är 

relaterade till studiens övergripande syfte och frågeställningar. Vi anser att öppna frågor har 

varit mer relevanta eftersom vi varit ute efter öppna svar angående de tre aktörernas 

resonemang kring hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ser ut i relation till våra 

teman. Det vill säga hur insynen, involverandet, rättssäkerheten och tryggheten i 

placeringarna ser ut. Dessa teman har gett oss en tydlig struktur i förhållande till vårt syfte. 

Bryman (2011) pratar även om att intervjuaren har benägenhet att ställa uppföljningsfrågor till 

de svaren som intervjuaren upplever som det viktigaste, vilket har varit passande till denna 

studie för att få fram de empiriska material som studien strävat efter. Det kan alltså ha 

förekommit situationer där vi har behövt veta mer om det specifika temat och på så sätt har 

uppföljningsfrågor varit effektiva.  

 

Genom detta tillvägagångssätt kan man även utforska hur intervjurespondenterna svarar och 

vad de själva vill komma fram till. På så sätt skulle man kunna se vilka teman som 

intervjurespondenterna upplever som de viktigaste och mest relevanta, lika så vilka som är 

mera tabulagda eller icke relevanta. Här krävs också en ständig anpassning huruvida 

intervjuerna utspelar sig och en flexibilitet i studien (Bryman, 2011). Detta har varit viktigt 

för att vi ska kunna hålla oss till vårt specifika ämne. Det har varit möjligt eftersom vi haft en 

grund som vi hållit oss till, det vill säga en intervjuguide som utgått från de frågeställningar vi 

har. Vi har spelat in intervjuerna, och ifall detta inte hade varit möjligt då alla kanske inte vill 

bli inspelade hade vi varit flexibla och öppna för att anteckna istället.  
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2.4 Analysmetod 

Den analysmetod vi valt till vår studie är kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen handlar om textanalyser, där man inte räknar eller mäter utan istället gör 

mer komplicerade tolkningar (Bergström & Boréus, 2005). Innehållsanalys innebär att man 

analyserar om vad texten talar och handlar om. En grundläggande aspekt i en innehållsanalys 

är att avgöra om analysen bör inriktas på manifest eller latent innehåll. Manifest innehåll 

innebär att man beskriver de synliga och uppenbara komponenterna av texten medan latent 

innehåll handlar om att man tolkar den underliggande innebörden av texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vi har till störta del använt oss av latent innehåll då det bakomliggande i 

texten har valts ut till vårt resultat i studien. 

 

Innehållsanalysens tillvägagångssätt innebär att av det material som ska analyseras söker man 

efter bakomliggande teman, som utgör en bild av materialet. Fokus ligger på vad som sägs 

utifrån de teman som denne kommit fram till, så görs en kodning. Detta görs på följande vis, 

först läser man igenom texten utan att notera, sedan utifrån texten man har framför sig väljs 

det mest relevanta och intressanta. Vid den andra inläsningen görs kontinuerliga notiser 

utifrån de olika teman man hittat på vägen. Genom detta görs en kodning där man genererar 

ett index över de begrepp som leder till den tolkning som görs på grundval av data (Bryman, 

2011). Texten vi har arbetat med är den vi fått fram genom transkribering av intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys har därför varit relevant för vår studie eftersom intervjuerna har 

gett oss väldigt mycket text och på så sätt har vi kunnat korta ner texten i flera steg till det 

mest precisa, det vill säga genom tematisering och kodifiering.  

 

Våra frågeställningar är indelade i tre teman; hur socialtjänsten ser på tryggheten och 

rättssäkerheten, migrationsverkets insyn och privata företags involverande i placeringar av 

ensamkommande flyktingbarn. Studiens underteman är kompetens och erfarenheter, 

utredningsarbete vid placeringar och utmaningar kring mottagandet. Vi har även ett tema om 

de tre aktörernas mål inom mottagandet. Vi har alltså använt oss av en innehållsanalys utifrån 

de frågeställningar som genomsyrar arbetet.   

 

Genom intervjuanalysen har vi kommit fram till ny kunskap rörande vårt syfte. Det vill säga 

hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ser ut i en tid av ökad migration och nya 

utmaningar på det svenska mottagningssystemet. Med den nya studien har vi kunnat dra 

slutsatser utifrån teoretiska perspektiv och med kopplingar till tidigare forskning.  
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2.5 Urval  
Studiens urval bygger på fyra mellanstora städer i Sverige, förfrågan till dessa kommuner har 

skickats via mail. Vi har intervjuat två socialsekreterare på socialtjänsten, två handläggare på 

migrationsverket och en anställd inom ett privat företag. Vi har valt dessa verksamheter i 

kommunerna för att de uppfyller rätt kriterier, det vill säga de behandlar mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn. Genom detta tillvägagångsätt tror vi att vår studie har blivit 

mer trovärdig genom att vi använt oss av flera verksamheter, det vill säga inte bara en. 

Eftersom vår studie berör hur mottagande av ensamkommande flyktingbarn ser ut så har vi 

fått en bredare syn då vi har flera olika aktörer som är involverade i detta.  

 

Vi har valt våra intervjurespondenter utifrån ett målinriktat urval. Detta innebär att forskaren 

gör sitt urval utifrån att denne vill intervjua personer som är relevanta för forskningens frågor 

och problemformulering. Man söker alltså efter mesta möjliga kunskap inom ett visst område 

(Bryman, 2011). På så sätt har det målinriktade urvalet varit mest relevant för den här studien, 

eftersom studiens fokus i denna undersökning ligger på de anställda inom socialtjänsten, 

migrationsverket och privata företag. Vi har valt dessa tre aktörer för att de är aktiva inom 

verksamheten inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarns placering. 

 

Bryman (2011) pratar om bortfall som betyder att exempelvis en person som ställt upp på en 

intervju faller bort på grund av hinder. I vår studie skulle detta kunna innebära att 

intervjurespondenterna vi planerat att intervjua tyvärr inte kan ställa upp på grund av 

exempelvis sjukskrivning, tidsbrist eller annat hinder. Vårt mål har varit att ifall bortfall skulle 

förekomma hade vi fortsatt söka vidare tills vi fått genomförda intervjuer med de tre aktörerna 

oavsett hur många vi hade behövt fråga. Vi har alltså velat uppnå en teoretisk mättnad som 

Bryman (2011) pratar om att det urvalet man har valt ska vara tillräckligt för att kunna samla 

in det material studien strävar efter. Vi anser att det empiriska materialet vi fått från 

intervjuerna har gett den information och kunskap som har varit tillräcklig för att uppnå 

studiens syfte. Därför har vi varit medvetna om att vi kanske inte fått den information vi är ute 

efter, efter bara intervju med en person, därför har vi valt att intervjua flera personer för att 

dessa intervjurespondenters information ska kunna komplettera varandra.  
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2.6 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen i detta arbete har genomförts utifrån ett kontinuerligt och jämlikt 

samarbete. Genom diskussioner har bådas åsikter och tankar lyfts fram genom att vi har 

respekterat varandras olikheter och på så sätt har gemensamma beslut kunnat fattas. Det mesta 

arbetet har skett tillsammans, men vid vissa tillfällen har vi arbetat enskilt men då endast i 

syfte att inhämta information och material till det fortsatta skrivandet. Sedan har vi 

gemensamt diskuterat, skrivit och valt fram det vi båda ansett vara det mest viktiga och 

passande till vår studie. Vi har genomfört intervjuerna tillsammans, det vill säga samlat in det 

empiriska materialet gemensamt. Men under transkriberingen av intervjuerna har vi arbetat 

var och en för sig och sedan gemensamt analyserat texten och skrivit in den i vårt arbete. På 

så sätt har vår uppsats växt fram.  

 

 

2.7 Reliabilitet och validitet  
Studien strävar inte efter replikerbarhet eftersom det inte är möjligt att frysa en social kontext 

eller sociala förutsättningar. Både människor och miljöer kommer att förändras och därför är 

det omöjligt att studien kommer få samma resultat om undersökningen skulle genomföras på 

nytt (Bryman, 2011). Det vill säga i intervjuerna med de anställda på socialtjänsten, 

migrationsverket och privata företag blir den externa reliabiliteten svår att uppnå. Men det 

finns dock andra strategier att tillgodose för att kunna mäta den externa reliabiliteten. En 

sådan strategi kan vara att en forskare som ska genomföra en upprepad undersökning, behöver 

gå in i samma sociala roll som den tidigare forskaren, annars kommer det som den andra 

forskaren upplever inte att kunna jämföras med det som kommit fram i den första 

undersökningen (Bryman, 2011). 

 

För att se till tillförlitligheten, lyfts ett antal kriterier fram inom den kvalitativa forskningen 

som man kan förhålla sig till i studier (Bryman, 2011). För att kunna leva upp till 

tillförlitligheten i vår studie har studien försökt att systematiskt redovisa samtliga delar som 

studien innehåller och även redovisat de genomförda valen inför och under studiens gång. För 

att stärka tillförlitligheten i arbetet har vi valt att samla in vårt empiriska material genom 

intervjuer, där intervjurespondenterna har delat med sig av deras olika kunskaper och 

erfarenheter som har besvarat våra frågeställningar. Vidare har tillförlitligenheten sökts 

genom studien där transkriberingarna av intervjuerna som genomförts har försökt uppnå en så 

ordagrann övergång som möjligt, det vill säga från muntlig text till skriftlig text. Detta är 
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viktigt för att undvika att olika tolkningar i för hög grad skulle påverka materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att försöka säkerställa att transkriberingen inte skilts sig från de 

uttalanden som gavs, så lyssnade vi båda igenom det transkriberande materialet. Vilket har 

gett en högre möjlighet till att studiens syfte uppfylls. Det kan alltså finnas en större möjlighet 

att uppnå validitet (”mäter det man säger sig mäta” (Bryman, 2011, s. 352). Det empiriska 

materialet har stärkt tillförlitligheten i och med att vi har valt att intervjua personer som är 

aktiva inom vårt valda ämne som handlar om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. 

 

 

2.8 Etiska överväganden  
I detta avsnitt kommer vi att diskutera etiska överväganden då vi kommer börja med att 

presentera tre citat utifrån professionsetik och sedan kommer vi att presentera 

forskningsetiken i förhållande till vår studie. 

 

”Socialarbetaren ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas lika 

och höga värde”  

Akademikerförbundet SSR (2011, s. 14)  

 

”Socialarbetaren ska sträva efter att skapa förtroende för socialt arbete och för 

socialarbetares professionella kompetens samt vara öppen för kritisk granskning av sin 

yrkesutövning”  

Akademikerförbundet SSR (2011, s.15) 

 

”Social workers have a responsibility to promote social justice, in relation to society 

generally, and in relation to the people with whom they work” 

The international federation of social workers (2012)  

 

Akademikerförbundet SSRs (2011) professionsetiska riktlinjer beskriver bland annat två 

riktlinjer och The international federation of social workers (2012) beskriver en riktlinje som 

vi har beskrivit här ovan. Vi anser dessa som relevanta och väldigt betydande inom socialt 

arbete över lag. För att varje enskild individ ska beaktas med lika värde och detta är något vi 

måste ta hänsyn till. Likaså att lita på sin egen kompetens och sin tillit till det sociala arbetet 

kan ha en stor betydelse på hur man utför sitt arbete. Det är därför viktigt att främja social 

rättvisa i förhållandet till både samhället och människor man arbetar med. Detta är en viktig 
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och bra grund att stå på inom ramen för vårt uppsatsarbete med anknytning till forskning. Det 

är därför av stor vikt att socialarbetare och även studenter inom socialt arbete tar hänsyn till 

dessa riktlinjer. 

 

Eftersom vi har befunnit oss i en forskarroll har forskningsetiken en stor betydelse. 

Forskningsetik handlar om frågor kring integritet, konfidentialitet, anonymitet och frivillighet 

för de personer som är direkt involverade i forskningen. I det här fallet har det rört studiens 

intervjurespondenter. Ett etiskt krav som varit aktuellt i den här studien är informationskravet. 

Vilket innebär att det är viktigt att intervjurespondenterna blir väl informerade om 

undersökningens syfte. Detta menas att deltagarna blir informerade om att det är frivilligt att 

delta och att de när som helst har möjlighet att hoppa av om de önskar det. Ännu ett viktigt 

krav är konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att informationen som 

deltagarna delar med sig kommer att behandlas anonymt och endast nyttjas till studiens syfte. 

Vad man än kommer fram till för resultat, kommer det inte att påverka deltagaren (Bryman, 

2011). Denna information har vi skickat ut till våra respondenter i ett så kallat 

informationsbrev (Se bilaga 1). Följs dessa krav är möjligtvis risken lägre för sämre 

självkänsla, hinder för personlig utveckling, fysisk skada och stress hos 

intervjurespondenterna (Bryman, 2011).  

 

Forskningsetiken har spelat en stor och viktig roll i vårt arbete med intervjuer, då detta har 

skapat ett förtroende mellan intervjurespondenterna och vi som intervjuare. Förtroendet har 

skapats genom att de etiska kraven har medfött trygghet och tillit. Förtroendet har gett goda 

förutsättningar för att intervjurespondenterna har kunnat känna sig motiverade till att 

godkänna och delta i våra intervjuer. I helhet visar detta att ambitionen är att metoden ska 

resultera i ett seriöst och tillförlitligt arbete. Därför har vi utgått från forskningsetikens etiska 

riktlinjer i våra intervjuer, för att visa ett etiskt korrekt bemötande mot våra respondenter.  

 

 

3. Tidigare forskning  

Trots att mottagandet spelar en viktig roll för ensamkommande flyktingbarns framtid, 

utveckling och mående så är detta forskningsområde relativt nytt. Vi har valt att specificera 

oss på att undersöka studier som gjorts i Sverige.  
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Gunnarssons (2008) beskriver i sin avhandling, ”Hur har det gått? Ensamkommande barn – 

mottagandet sedan kommunerna tagit över boenden och omvårdnad”, att huvudsyftet är att 

redovisa vad som uppstått efter lagändringen och vad konsekvenserna innebär för förändring 

för barnen. Han menar att innan lagförändringen som gjordes den 1 juli 2006 märkte 

personalen som arbetade med ensamkommande flyktingbarn att det fanns ett problem med att 

barnen inte fick det stöd de var i behov av i kommunerna de bodde i. Socialtjänsten utredde 

inte barnen i kommunerna och detta resulterade i att de inte fick det psykosociala stödet de 

behövde. Hessle (2009) beskriver i sin avhandling, ”Ensamkommande men inte ensamma. Tio 

års uppföljning av ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter 

som unga vuxna i Sverige”, att målet är att få insikt i hur ensamkommande flyktingbarn som 

fått permanent uppehållstillstånd (PUT) började hantera sina erfarenheter och livsvillkor i 

Sverige som unga vuxna. Sedan den 1 juli 2006 har det genomgått en stor förändring inom 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Lagändringen som gjordes var till för att 

förbättra detta. Detta gjorde man genom ett samarbete mellan ett flertal aktörer, bland annat 

migrationsverket, socialstyrelsen och frivilliga organisationer. Ändringarna som gjordes 

innebar att boendena för ensamkommande flyktingbarn skulle erbjudas av kommuner efter 

överenskommelser med migrationsverket. Inom kommunens socialtjänst skulle det även 

finnas kompetens och erfarenhet som var nödvändig i mötandet av barns utsatta situationer. 

Syftet med en annan avhandling ”Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar – 

förutsättningar för mottagandet och kunskapsläget”, skriven av Eriksson, Ghazinour, 

Hanberger, Isaksson & Wimelius (2012) är att beskriva förutsättningarna för mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn. Undersökningen gjordes 2012, där man fortfarande önskade 

en lagstiftning som var lättare att förstå, en större insats i kompetensutvecklingen och bättre 

information från migrationsverket. Kommunerna ville även ha lokaler som var lämpliga. 

Ännu en inställning är bristen på politisk förankring och att kommunerna var rädda för den 

ökade anknytningsinvandringen.  

 

Barnombudsmannen (2010) har skrivit en rapport, ”Så här förbättrar kommunerna 

mottagandet av ensamkommande asylsökande barn: Rekommendationer från tio kommuner 

och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010”, som ska stärka och bidra till hög 

kvalité där barnens rättigheter säkerställs av kommunernas arbete inom mottagandet. I 

rapporten pekade han på att kommunerna han undersökte behövde förbättra sin samordning 

och samverkan. Han lämnade rekommendationer till aktörerna om att förbättra sina insatser. 

Även Backlund et al. (2014) pekar på detta i sin rapport, ”Socialtjänstens arbete med 
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ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län”, där syftet är att 

undersöka samt analysera socialsekreterarnas erfarenheter inom arbetet av ensamkommande 

flyktingbarn. De menade att det fanns bristande samverkan mellan socialtjänsten och 

boenden. Eriksson et al. (2012) beskriver att både statliga, kommunala och frivilliga aktörer 

har ansett att systemet i utredningsuppdraget inte har fungerat ansvarsfördelningsmässigt som 

det från början var tänkt. Ett exempel på detta beskriver SKL (2009) som genomförde ett 

kartläggningsprojekt tillsammans med migrationsverket, ”Ensamkommande barn och 

ungdomar – ett gemensamt ansvar”, där målet var att förbättra kommunernas förutsättningar 

för ett bra mottagande. Resultatet är att samtliga socialsekreterare/handläggare i projektet tog 

ett stort ansvar för barnen trots att det fanns bristfälliga förutsättningar samt otydligheter i 

deras ansvarsfördelning och arbetsuppgifter, alltså är de i behov av förbättringsåtgärder. 

Eriksson et al. (2012) beskriver vidare om att aktörerna ansåg även att förutsättningarna för 

mottagandet har förändrats. Anledningen var att det kom många fler till Sverige än vad det 

var tänkt att systemet skulle klara av. SKL (2009) beskriver att mottagandet är väldigt 

komplext när så många aktörer är inblandade, och på så vis ökar risken för att väsentliga 

insatser faller mellan stolarna. 

 

Backlund et al. (2014) beskriver i sin studie som gjordes i Umeå 2013 som framförallt pekade 

på att socialsekreterare som är involverade i socialtjänstens verksamhet inom 

ensamkommande flyktingbarn upplevde sig isolerade inom verksamheten. Socialsekreterarna 

beskrev även att i sig utgör mottagningssystemet hinder för att följa rutiner samt riktlinjer, 

exempelvis genom att det görs en utredning efter placeringen istället för innan. Ett annat 

hinder är att det inte finns tillräckligt med boenden.  

 

Appelqvist (2006) visar i sin studie, ”Mottagningens integration? Flyktingintroduktion som 

ett organisatoriskt fält” som baseras på ett treårigt fältarbete i relation till en 

överenskommelse för de svenska myndigheternas arbete inom flyktingmottagandet, att 

samverkan bland myndigheterna har begränsade förutsättningar. Det finns två olika hinder 

som påverkar detta samarbete. Det första är formella hinder som handlar om att regelverket är 

begränsat inom aktörernas arbete. Det andra innebär informella hinder som handlar om att det 

finns en konkurrens inom fältet. Med detta menas att enskilda organisationer och tjänstemän 

främst har sett till sitt eget intresse. Konsekvenserna av detta är att dessa tjänstemän endast 

representerar sin organisation istället för målsättningarna av hela fältet. Hon menar därför att 

det råder en svag samverkan mellan myndigheterna. Appelqvist (2006) har kommit fram till 
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att det krävs en ökad interaktion bland organisationerna i fältet och ett ökat informationsflöde. 

Samt att man är medveten om det gemensamma involverandet i projekt, där man arbetar mot 

samma mål.  

 

 

4. Teoretiska perspektiv  

Under detta avsnitt kommer vi att presentera teoretiska perspektiv som är relevanta för att 

analysera och förstå vårt undersökta ämne, det vill säga hur mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn ser ut utifrån tre aktörers sociala arbete. Med hjälp av våra teoretiska perspektiv 

analyserar vi senare i arbetet vårt empiriska intervjumaterial, vad intervjurespondenterna 

delgett för perspektiv på och erfarenheter av socialt arbete i flyktingmottagandet. Vi förklarar 

även genom våra teoretiska perspektiv vad dessa utmaningar innebär för socialt arbete. De 

teoretiska perspektiv vi använder oss av är organisationsteoretiska och professionsteoretiska 

perspektiv i socialt arbete.  

 

 

4.1 Organisationsteoretiska perspektiv i socialt arbete  
Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver organisationsteori som ett förfarande, att inom 

formella organisationer förklara och förstå vad som händer. Denna kunskap kan även 

användas till att organisationer kan förbättras. Men över lag finns det en relativ begränsad 

kunskap när man pratar om hur förändringarna inom offentlig sektor under den senaste tiden 

har påverkat socialarbetarnas arbetssituation samt villkoren för den professionella 

utvecklingen (Dellgran & Höjer, 2005). Organisationer beskrivs vidare som sociala system 

som är ihopsatta av människor som är i beroendeställning av resurser samt samarbete som 

sker med och från samhället. En viktig del i denna teori är fokus på de människor som 

genomför arbetet, alltså blir dessa människors agerande centrala studieobjekt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Men i rådande situation bland de anställda sker det nedskärningar av 

personal, vilket leder till att man hamnar i konflikt med politiker eller återkommande 

omorganisationer (Dellgran & Höjer, 2005). I vår studie är det de anställda inom 

socialtjänsten, migrationsverket och privata företag samt deras sociala arbete med 

ensamkommande flyktingbarn som blir studiens fokus. I socialt arbete inom mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn är organiseringen uppbyggd på följande vis att aktörernas 

ansvar är fördelat och samverkad där emellan. Migrationsverket ansvarar för asylutredningen 

det vill säga beslutar om barnet ska få asyl. De gör även åldersbedömning, efterforskar 
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barnets vårdnadshavare och tecknar överenskommelse med kommuner och därpå blir barnet 

anvisad till en kommun. Sedan går ansvaret över till kommunens socialtjänst där de utreder 

barnets behov och beslutar om ett lämpligt boende som barnet placeras i (Socialstyrelsen, 

2012). Det finns även privata aktörer som arbetar med socialtjänsten, den offentliga sektorn 

har tidigare haft ett eget ansvar men nu har det delvist förflyttats till den privata sektorn. 

Dessa privata företag får alltså uppgifter delegerade från socialtjänsten, det kan alltså vara 

privata företag som exempelvis utreder familjehem (Collins-Camargo, Ensign & Flaherty, 

2008). Detta visar att alla aktörers samverkan behövs och på så sätt blir de beroende av 

varandra eftersom alla är inkluderade i mottagandet.  

 

Bruzelius & Skärvad (2011) beskriver tre huvudsaklig krav som en organisation ska förhålla 

sig till i och med dess utveckling och förändring. De tre kraven är ”effektivitet”, 

”förändringsförmåga” och ”legitimitet”. Effektiviteten innebär att organisationens förekomst 

är att förverkliga ett övergripande syfte. Effektiviteten uppnås i och med att organisationens 

mål nås upp. Det ska finnas tydliga mål, tillvägagångssätt samt strategier för att de anställda 

ska kunna engagera sig och begripa syftet till varför arbetet genomförs på det viset som det 

görs. I socialtjänstlagen 1 kap 1 § (2001:453) beskrivs socialtjänstens mål ”Samhällets 

socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet” 

I socialtjänstlagen 5 kap 1 § beskrivs ett kompletterande mål som siktar till att barns goda och 

trygga uppväxt främjas och att barnens generella utveckling gynnas (Munch, 2013).  

Aktörerna måste följa lagar och regler i arbetet med mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn för socialt arbete med hög kvalitet. Förändringsförmågan handlar om att de 

ramar och strukturer organisationen hade när den bildades förändras genom att organisationer 

stöter på nya utmaningar. För att organisationens effektivitet ska kunna stärkas krävs en 

ständig utveckling samt revidering av tjänster, processer och organisationen över lag 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). ”Socialarbetaren ska medverka till att den egna verksamheten 

håller en hög kvalitet och kan utvecklas för att svara mot medborgaren behov och förändra 

samhällsförhållanden” (Akademikerförbundet SSR, 2011, s.15). Legitimitet utgår från att 

skapa och bevara organisationens förtroende. Det krävs tid till att legitimitet byggs upp samt 

att den snabbt kan förstöras om aktörerna inom organisationen agerar tveksamt (Bruzelius & 
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Skärvad, 2011). ”Socialarbetaren ska vara medveten om och ha en lojal inställning till 

verksamhetens grundläggande uppdrag” (Akademikerförbundet SSR, 2011, s. 14).  

Aktörerna måste utvecklas för att effektiviteten, förändringsförmågan och legitimiteten ska 

kunna stärkas. Det innebär att aktörerna är flexibla och att insatserna i ärendena om 

ensamkommande flyktingbarn måste anpassas till barnets specifika behov och förutsättningar. 

Därför måste socialtjänsten ha ett brett handlingsutrymme när det handlar om individuella 

inriktade insatser (Socialstyrelsen, 2015).  

 

För studiens syfte har främst organisationsteori varit i fokus eftersom att organisationsteori 

medför ett perspektiv för kontexten som aktörerna befinner sig inom. Det är även viktigt att 

påpeka att de tre huvudsakliga kraven är intresseväckande för att begripa socialtjänsten, 

migrationsverket och privata företags processer som inverkar på dessa aktörers skapande och 

begränsningar inom handlingsutrymmet. Det vill säga om dessa krav uppfylls skapar det 

möjligheter för bättre förutsättningar inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. 

Detta är ytterst viktigt eftersom vi är i en tid av ökad migration och det är ett hårt tryck på 

mottagningssystemet.  

 

 

4.2 Professionsteoretiska perspektiv i socialt arbete  
Professionsteori handlar bland annat om att man studerar relationen mellan abstrakt kunskap 

samt möjligheterna för en yrkesperson, det vill säga de tre aktörerna inom mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn ska kunna tillämpa kunskapen i sitt arbete. Det finns flera 

definitioner av en profession och de centrala delarna som lyfts fram är två grundläggande 

kriterier som betraktas som en profession. Den första baseras på att de yrkesverksamma bär på 

en hög meriterad utbildning, främst universitetsbaserad. Där man är medveten om sina 

arbetsuppgifter och kan utifrån det förhålla sig till de etiska regler som finns. Det andra 

kriteriet innebär att man får en relativt högre status som följs av yrket. Alltså kan en 

profession definieras som akademiskt förankrad (Brante, 2005). Det är därför viktigt med 

professionsperspektivet just inom frågan om ensamkommande flyktingbarn för att 

mottagandet och det sociala utredningsarbetet ska ske på rättssäkra och trygga grunder och 

utifrån det sociala arbetets professionsetiska vägledande principer. I professionsperspektivet 

föreslås det viktiga åtgärder som finns för att förbättra mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn. Dessa åtgärder är att det framförallt krävs en bra samverkan mellan de olika 

verksamheterna kring placering av mottagandet, ett större fokus behöver läggas på barnets 
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hälsa och stöd, där man anpassar mer individuella boenden och att det behöver finnas ett 

tydligare omsorgsansvar (Akademikerförbundet SSR, 2015). De tre aktörerna som arbetar 

med ensamkommande flyktingbarn är beroende av professionella som kan hantera 

osäkerheter samt lösa komplexa uppgifter inom organisationen utifrån ett professionellt 

förhållningssätt (Beijer, Höjer & Wissö, 2007). Enligt Banks (2006) är socialt arbete 

betecknat som en profession inom arbetet med människor det vill säga ensamkommande 

flyktingbarn. Där hon menar att aktörerna måste ha kompetens inom socialt arbete för att 

alltid försöka på bästa sätt tillgodose klientens intresse. Dellgran & Höjer (2005) beskriver att 

organisationerna därför vill professionalisera sina anställda genom kompetensstärkande 

insatser. Men man kan även skaffa sig professionalisering genom att kontinuerligt samla in 

sina yrkeserfarenheter och handledning som i sin tur är viktigt för individens kunskap- och 

kompetensutveckling. 

 

Jönsson (2015) beskriver i sin artikel att i och med välfärdsstatens tillbakadragande och 

nyliberalismens framgångar har nya ideella och privata aktörer fått en större plats i den 

svenska välfärden, vilket har resulterat i större möjligheter för socialarbetare som engagerar 

sig i icke-statliga alternativ. Dessa nya aktörer hyllas okritiskt som det lämpligaste alternativet 

till en stark välfärdsstat, men är begränsade på grund av sitt ofta individuella fokus, och lägger 

inte vikt vid de bakomliggande strukturella och institutionella problem till mindre 

priviligierade gruppers situation.  

 

Varje profession måste kunna handskas med förändringarna som sker och på så sätt kan det 

riskera att kompetensen försvagas. Eftersom vi lever i ett samhälle som ständigt förändras 

leder det till att de professionellas kunskap utmanas. Alltså behöver socialarbetarna skaffa sig 

ny kunskap i och med de förändringar som sker, det vill säga förändrade ekonomiska villkor, 

ny lagstiftning, nya organisationsformer, nya kvalitetskrav och nya sociala behov. Detta 

kommer att förändra organisationens form och innehåll (Dellgran & Höjer, 2005; Svensson, 

2011). SKL (2015) beskriver att hög kvalité bygger på att de som arbetar inom socialt arbete 

bland annat har goda förutsättningar inom den sociala barn- och ungdomsvården, här gäller 

det ensamkommande flyktingbarn. Detta får man genom ett gemensamt ansvar mellan 

aktörerna där man har rätt och nödvändig kompetens som motsvarar verksamhetens behov av 

kompetens.  
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Vi har använt oss av professionsteoretiska perspektiv för att visa betydelsen av att de 

professionella använder sin profession för att stärka och bevaka sitt fält. Professionsteori har 

varit en viktig teori för vår undersökning eftersom utan en profession har man ofta ett 

begränsat handlingsutrymme. Det kan vara så att man endast har en nödvändig kompetens just 

inom det specifika området och på så sätt har man inte möjligheten att gå utanför området för 

att kompetensen inte sträcker sig längre än så. I handlingsutrymmet är det betydelsefullt att 

socialarbetaren har kunskap, kreativitet och egna överväganden om vad som anses vara rätt 

eller fel att göra i den aktuella situationen, som är mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn. 

 

 

6. Resultat och analys  

6.1 Redovisning av intervjuer  
I detta avsnitt kommer de resultat som studien kommit fram till att redovisas utifrån syfte och 

de frågeställningar som studien bygger på. Resultatet redovisas inledningsvis och sedan 

analyseras vårt empiriska material som samlats in genom våra intervjuer med hjälp av tidigare 

forskning och våra valda teorier. Det vill säga vi har analyserat aktörernas arbete inom 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Resultatredovisningen är indelad i tre teman, 

det vill säga utifrån socialtjänsten, migrationsverket och privata aktörer.  

 

 

6.2 Socialtjänstens syn på rättssäkerheten och tryggheten  
Kompetens och erfarenheter 

Våra intervjurespondenter är socialsekreterare inom mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn på socialtjänsten, där de utreder, placerar och följer upp barnens ärenden. De är 

socionomer vilket också är ett krav för att arbeta som socialsekreterare inom myndigheten. 

Respondenterna har tidigare erfarenheter inom flyktingmottagandet och de brinner för denna 

målgrupp samt dess utmaningar. Det vill säga de flesta har arbetat i flera år på socialtjänsten. 

Vår uppfattning var att de bär på en positiv inställning inför arbetet, eftersom de pratade 

mycket om hur viktigt det är att hjälpa just barn i utsatta situationer.  

 

Respondenterna belyser här hur viktigt det är med kompetens inom arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn, vilket stämmer överens med avhandlingen av Hessle (2009) 
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där hon beskriver att det måste finnas nödvändig kompetens och erfarenhet inom 

socialtjänsten i arbetet med mottagandet av utsatta barn. Samtliga respondenter påpekar att det 

är ett krav på att vara utbildad socionom vid arbetet som socialsekreterare vilket SKL (2015) 

förtydligar genom sin förklaring att det kan skapas goda förutsättningar om kompetensen 

motsvarar verksamhetens kompetens. Att man är utbildad socionom motsvarar alltså den 

kompetens som socialtjänsten eftersträvar. Brante (2005) beskriver att det är viktigt att man 

har en profession, att den kunskapen man lär sig under utbildningen ska kunna tillämpas i 

arbetet, detta kan uppfyllas genom det Dellgran & Höjer (2005) beskriver, att 

organisationerna därför vill professionalisera sina anställda genom kompetensstärkande 

insatser. Har man en utbildning ger det bättre förutsättningar för att kunna arbeta utifrån ett 

professionellt förhållningssätt eftersom man har en grundläggande kunskap inom sitt valda 

yrke. Akademikerförbundet SSR (2015) redogör för detta, att professionsperspektivet spelar 

en stor roll inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn för att arbetet ska kunna 

stärkas och förbättras. Detta visar idag att man måste vara utbildad socionom för att kunna 

arbeta på socialtjänsten med ensamkommande flyktingbarn. Denna kompetens är ett krav i det 

sociala utredningsarbetet för att det ska kunna ske på rättssäkra och trygga grunder. Detta 

säger oss att man har större förutsättningar till att tillgodose de ensamkommande 

flyktingbarns behov. Detta visar på att rättssäkerheten och tryggheten inom mottagandet inte 

kan uppfyllas utan ett utbildningskrav och inte heller utan ett professionellt förhållningssätt 

eftersom det är utifrån kompetensen det professionella förhållningssättet byggs upp.  

 

Utredningsarbetet vid placeringar 

Intervjurespondenterna berättade att när barnet anvisas till en kommun är det kommunens 

socialtjänst som ansvarar för barnet. Inom fyra månader ska barnet utredas men placeringen 

sker på en gång från att barnet anvisats till kommunen. Placeringen sker främst till HVB-hem 

och vid andra placeringar kan familjehem förekomma. Vid placering till HVB-hem kallar 

socialtjänsten på ett besök och ger en första information om socialtjänstens roll och uppdrag, 

vilka samarbeten de har, alltså skola, boende och god man. Därefter börjar en utredning som 

ska vara klar inom fyra månader. Utredningen görs enligt SoL 11:1 och utifrån BBIC (Barns 

behov i centrum) som socialsekreterarna arbetar med. De sju behovsområden som ingår i 

BBIC är hälsa, utbildning, socialt uppträdande, identitet, förmåga att klara sig själv, familj 

och miljö. Man tittar även på hur uppväxten har sett ut, hur flykten har varit, av vilken 

anledning man har flytt och hur den har påverkat barnets känslo- och beteendemässiga 

utveckling. Det är även viktigt att få information om barnets eventuella tidigare skolgång. 
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Syftet med detta är att man skaffar sig en bakgrund av barnet och dess situation, om de har 

funnit sig till rätta i nuvarande situation och vad de kan behöva för stöd och hjälp framöver.  

Respondenten menar på att det är viktigt att barnet får ett förtroende och tillit till 

socialtjänsten som ska kunna underlätta barnet till prata om de här sakerna. Exempelvis om 

barnet har några särskilda vårdbehov som behövs utredas ska detta beaktas, vilket kan leda till 

att barnet placeras på ett boende utifrån dennes problematik. Barnet kan även omplaceras om 

det under utredningen kommer upp att det inte fungerar för barnet på det nuvarande boendet. 

Exempelvis att barnet är i behov av att bo på ett mindre boende.  

 

Respondenterna belyser här hur betydelsefullt det är att utgå utifrån BBIC vid arbete av 

utredningar, då värdefull information om barnet lyfts fram och på så sätt kan man hjälpa 

barnet att få sina enskilda vårdbehov tillgodosedda. Här ser man en tydlig förbättring från hur 

det såg ut tidigare i utredningsarbetet i och med att Gunnarsson (2008) beskriver i sin 

avhandling att det fanns ett problem, att barnet inte fick tillräckligt med stöd då utredningar 

inte genomfördes korrekt. Att genomföra en utredning på ett korrekt sätt lägger hela grunden 

till att överhuvudtaget få information om just detta barn och på så sätt kunna möta dennes 

behov, det vill säga utan en utredning försvinner alla goda förutsättningar för att kunna utföra 

ett bra mottagande för det här barnet. Alltså blir det ingen rättssäker eller trygg process utan 

en utredning. En annan viktig aspekt som respondenterna lyfter fram är att en placering sker 

direkt från att barnet anvisats till socialtjänsten vilket även Backlund et al. (2014) belyser i sin 

studie och menar även på att eftersom placering sker före en utredning skapar detta hinder för 

att följa riktlinjer och rutiner. I detta fall då situationen ser ut som den gör finns det knappt 

andra alternativ än att en placering måste ske innan en utredning. Det är även viktigt i 

utredningsarbetet att man förstår och har kunskapen om hur organisationen fungerar vilket 

Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver och att det i sin tur leder till att man förstår innebörden 

av arbetet, då ett bättre arbete kan utföras. Har socialsekreterarna ingen grundläggande 

förståelse om hur socialtjänsten fungerar påverkar detta utredningsarbetet i sig, för hur ska en 

socialsekreterare kunna utreda ett barn om man inte förstår innebörden av utredningsarbetet? 

En utredning är därför en av de viktigaste komponenterna inom arbetet med de 

ensamkommande flyktingbarnen för att barnets bästa ska beaktas rättssäkert och tryggt. För 

att detta ska vara möjligt måste socialtjänsten utgå från BBIC. BBIC är alltså en förutsättning, 

utan den kan socialtjänsten inte göra ett utredningsarbete i placeringar av ensamkommande 

flyktingbarn. 
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En annan viktig aspekt som framgick i intervjuerna är att i sig spelar barnets kön, ålder eller 

etnicitet inte någon roll vid en placering. Men exempelvis försöker man undvika att placera en 

ensamkommande flicka på ett boende med bara pojkar. Man försöker även blanda 

etniciteterna på boendena för att det ska leda till en mer framgångsrik integration i samhället. 

Intervjurespondenterna pratar om att utifrån läget idag handlar det egentligen mest om tak 

över huvudet eftersom det kommer så otroligt många ensamkommande barn till Sverige. Just 

därför placeras barnen där det finns plats det vill säga de får ta det som finns.  

 

Det som framkom i intervjuerna visar oss att, i rådande situation är arbetet med 

flyktingmottagandet bristande i den bemärkelsen att det finns för få boenden vilket leder till 

att det handlar mer om tak över huvudet och därför utmanas även rättssäkerheten och 

tryggheten i och med att man inte alltid kan ta hänsyn till barnets kön, etnicitet, eller ålder i 

förhållande till boendefrågan. I socialtjänstlagens 1 kap 1 § beskrivs målet att främja 

människors sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor vilket inte riktigt uppfylls i den 

nuvarande situationen. Detta stämmer överens med Backlund et al (2014) där han belyser att 

det inte finns tillräckligt med boenden. Även Eriksson et al (2012) stärker detta genom att han 

beskriver att det kom många fler till Sverige än vad det var tänkt att systemet skulle klara av. I 

och med detta ändrades aktörernas syn till att förutsättningarna inom mottagandet 

förändrades. Detta visar att det inte alltid blir rättssäkert och tryggt när socialtjänsten ska 

placera ensamkommande flyktingbarn i och med att det kommer så pass många barn. 

 

En viktig aspekt som framgick under intervjun var att utifrån barnets bästa arbetar både 

socialsekreterare och personal på HVB-hem under ett gott samarbete. För att socialtjänsten 

ska kunna placera barnen under rättssäkerhet och trygghet krävs detta goda samarbete. I en 

intervju framgick det att de har samma områdeschef och arbetar inom samma enhet som är 

ensamkommande flyktingbarn, då de har väldigt god kontakt med varandra genom att de 

träffas kontinuerligt och har gjort det under en längre tid. En socialsekreterare kommenterar 

att; ”Jag vet att de här ungdomarna blir placerade på goda ställen, på bra HVB 

verksamheter”. En annan del i deras uppdrag är att ansvara för uppföljningssamtal det vill 

säga kolla om barnen mår bra, är trygga samt nöjda vilket dokumenteras och gör hela 

processen rättssäker.  

 

Som citatet ovan lyfter fram har socialtjänsten och boendena byggt upp en bra tillit till 

varandra. Detta visar att i den aktuella situationen har socialtjänsten en bra kontakt till sina 
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aktörer, det vill säga HVB-hem, vilket visar att de även har bra legitimitet. Bruzelius & 

Skärvad (2011) förklarar begreppet legitimitet, som innebär att det skapas och bevaras ett 

förtroende inom organisationen, där socialsekreteraren är medveten om och har en lojal 

inställning till socialtjänsten grundläggande uppdrag (Akademikerförbundet, 2011). Ett sådant 

förtroende kräver tid att bygga upp vilket stämmer överens med vad respondenten pratar om, 

att de har en kontinuerlig kontakt med sina aktörer som har varat under en lång tid. I 

jämförelse med vad Backlund et al (2014) beskriver i sin rapport påpekar han i sin 

undersökning att det finns brister i samverkan mellan socialtjänsten och boendena. Men 

eftersom att det finns en organisering inom arbetet med ensamkommande flyktingbarn där 

aktörernas ansvar är fördelat som socialstyrelsen (2012) beskriver, finns det teoretiskt sätt 

goda förutsättningar för att det ska kunna skapas en god samverkan mellan dessa. Men 

Backlund et al (2014) undersökning visar på att det inte är en självklarhet att samverkan alltid 

fungerar bra trots den organisering som finns. Det vill säga teorin och praktiken går inte alltid 

hand i hand med varandra. Men i nuläget utifrån den empirin vi har att utgå från ser vi att 

rättssäkerheten och tryggheten stärks i placeringar av ensamkommande flyktingbarn, i och 

med att socialtjänsten har en god samverkan med sin personal på HVB hemmen. Detta säger 

oss att flyktingmottagandet av ensamkommande barn har goda förutsättningar för att fungera 

bra just utifrån vad våra respondenter pratar om. Vi är medvetna om att samverkan i 

flyktingmottagandet kan se annorlunda ut på andra verksamheter i och med att vi endast har 

intervjuat två kommuners socialtjänst, och dessutom har vi endast intervjuat två 

socialsekreterare.  

 

Utmaningar kring mottagandet  

Majoriteten av socialsekreterarna ser en utmaning i att trots det hårda trycket får ingenting av 

arbetet prioriteras bort. Men det som har hänt är att socialsekreterarna inte kan följa upp 

placeringarna med samma intervall som det kunnat tidigare. Man ska kunna göra en 

uppföljning var tredje månad eller vid behov, men detta har inte riktigt varit möjligt på grund 

av överbelastningen. På så sätt är detta det som blivit mest lidande då man inte kunnat ha lika 

många samtal som man önskat på grund av tidsbristen.  

 

Respondenten lyfter fram att under nuvarande omständigheter har det inte funnits samma 

förutsättningar för att följa upp barnet på grund av det höga trycket av ensamkommande 

flyktingbarn. Respondenterna menar på att ingenting egentligen får prioriteras bort, men här 

blir tyvärr fallet så. Här kan vi se att det krävs en förändringsförmåga hos socialtjänsten som 
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Bruzelius och Skärvad (2011) pratar om, att det skapas nya utmaningar och för att 

effektiviteten ska kunna stärkas krävs det att organisationen måste utvecklas och förändras. 

Socialarbetaren ska därför kunna medverka till att socialtjänsten håller en hög kvalité och kan 

utvecklas för att tillgodose barnets behov (Akademikerförbundet, SSR 2011). Empirin från 

intervjuerna visar oss att förändringsförmågan inte är tillräcklig eftersom socialsekreterarna 

inte hinner med uppföljningssamtalen. Så hur vet man att barnet mår bra och trivs på sitt 

boende? Detta utmanar hur rättssäkert och tryggt barnet har det i sin nuvarande situation, 

alltså kan inte socialtjänsten veta med sannolikhet att barnet är i en rättssäker och trygg 

situation när man inte kan följa upp barnet med samma intervall. 

 

Ytterligare en utmaning är att hitta bra och lämpliga boenden samt bra personal. Det 

förekommer oftast att boendena är lite för stora och därför arbetar socialsekreterarna aktivt 

med att hitta fler boenden med färre platser då detta ger en mer familjär stämning. Men på 

sistone har det öppnats boenden med 20-25 platser och det finns även kommuner som har ett 

boenden med 40 platser. Socialsekreterarna pekar på att detta leder till att det är svårt för varje 

barn att blir sedd och det är just det här som är den stora utmaningen. Därför krävs det bra 

personal till HVB-hemmen men eftersom rekryteringen måste ske så pass snabbt och till så 

många leder detta till att man får ta in de personer som i början inte kanske känns riktigt 

lämpliga för arbetet.  

 

Som det ser ut i verkligheten är det ofta för många barn på samma boende på grund av att det 

inte finns tillräckligt många, vilket Erikson et al (2012) beskriver i sin undersökning genom 

att han lyfter fram att kommunerna vill ha lämpliga boenden. Problemet som uppstår här är 

att, hur ska socialtjänsten kunna uppfylla en rättssäker och trygg placering för barnet när 

barnet inte blir sedd? Detta kan resultera till att det inte riktigt blir en familjär stämning som 

respondenterna strävar efter på grund av att det bor för många på ett och samma boende. 

Den här aktuella situationen är inte hållbar inom frågan i att upprätthålla trygghet och 

rättssäkerhet i placerings arbete av barnet. Kan man inte upprätthålla detta så brister 

förutsättningarna för hur mottagandet av ensamkommande barn kommer att se ut. I och med 

att personal med bristande kompetens anställs ökar risken till att de inte kan hantera 

mottagandet på ett bra sätt. Vad anses då egentligen vara en familjär stämning i denna 

situation då man har olämplig personal? Detta är en komplicerad situation, men på grund av 

de aktuella omständigheterna ser vi att det enda alternativet är att man blir tvungen att ta det 

som finns.  
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En annan viktig aspekt som framgår i en av intervjuerna med en socialsekreterare är att i en 

medelstor svensk kommun har man tidigare haft avtal om 70 platser. Det som händer nu är att 

politikerna har bestämt att kommunen måste ta emot ännu fler. Detta leder till en hög 

arbetsbelastning då det blir lite tid över till barnen och det blir mer administrativt arbete. Man 

ska försöka utreda alla de som kommer och detta drabbar barnen som redan är här i och med 

att man inte har möjligheten att träffa dem lika ofta. En intervjurespondent noterar att; ”Det 

är klart att vi vill ta emot alla ensamkommande flyktingar, vi vill hjälpas åt, det är detta vi 

arbetar för men ibland räcker inte tiden till”. Respondenten lyfter fram i intervjun att man 

vill förbättra detta.  

 

Som citatet belyser är det oerhört många barn som kommer till Sverige där målet är att hjälpa 

dem på bästa sätt, men att resurserna inte alltid räcker till. SKL (2009) lyfter detta i ett projekt 

där det beskrivs att socialsekreterare har stort ansvar för barnen, men att förutsättningar blir 

bristfälliga i och med att det råder otydligheter i arbetsuppgifterna och deras 

ansvarsfördelning. Den här aktuella situationen visar på att detta blir som en följd av att det är 

en så pass hög migration till Sverige, som sätter en hög press på mottagningssystemet vilket i 

sin tur kan resultera i att förutsättningarna blir bristfälliga. Att arbeta under hög press och 

dessutom med nya utmaningar kan leda till att de anställda blir förvirrade i vem som ska göra 

vad och vem som ska ansvara för vad. För att det ska ske under en trygg och rättssäker 

process krävs det en förbättring vilket respondenten även lyfter fram, vilket stämmer överens 

med SKL (2009) då de pratar om att det behövs förbättringsåtgärder. För att kunna genomföra 

förbättringsåtgärder måste man kunna hantera förändringar vilket Svensson (2011) belyser 

genom att han beskriver att varje profession måste kunna handskas med förändringar i och 

med att det ständigt sker i organisationerna. Eftersom det nu sker förändringar inom 

socialtjänsten kan vi utifrån empirin se att aktörerna måste vara beredda på de förändringar 

som sker för att kunna hantera mottagandet av ensamkommande flyktingbarn på bästa sätt. I 

och med att det är flera parter som är överens om att förändringar måste göras säger det oss att 

problemet har uppmärksammats vilket är bra men när kommer man faktiskt kunna se en 

skillnad i praktiken? För Dellgran & Höjer (2005) beskriver att politiska beslut leder till 

nedskärningar av personal, vilket i sin tur leder till konflikter mellan anställda och politiker. 

Empirin säger oss att socialtjänstens arbete inom mottagandet för ensamkommande 

flyktingbarn måste utvecklas genom att man istället rekrytera mer personal för att tiden ska 

räcka till för att kunna uppfylla att mottagandet blir rättssäkert och tryggt. Hur ska 
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socialsekreterarna annars hinna hjälpa alla under en trygg och rättssäker process i och med att 

flyktingströmmen i dagens läge ökar kontinuerligt? 

 

 

6.3 Migrationsverkets insyn 
Kompetens och erfarenheter   

Intervjurespondenterna är handläggare på migrationsverket inom mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn. Arbetet är att anvisa barnen till en kommuns socialtjänst där 

ansvaret går över till dem. En av respondenterna har studerat internationell migration och 

etniska relationer – inriktning sociologi, medan den andra är sociolog. De anställda inom 

migrationsverket har blandade utbildningar i och med att de sitter på olika befattningar. 

Exempel på sådana befattningar är handläggare, beslutsfattare, teamledare och enhetschefer. 

Som handläggare krävs det att man har en juridisk, samhällsvetenskaplig eller 

beteendevetenskaplig utbildning. Respondenterna har tidigare arbetserfarenheter i och med att 

de har arbetat på migrationsverket under flera år. Vår uppfattning var att en respondent hade 

en stor motivation för sitt arbete, utifrån dennes kommentar; ”Migrationsfrågor är min 

hjärtefråga och det är därför jag arbetar på migrationsverket idag”.  

 

Här menar respondenterna att det finns krav på att man ska ha någon form av utbildning vilket 

är väldigt viktigt eftersom Erikson et al (2012) beskriver i sin undersökning att det fortfarande 

behövs större insatser inom kompetensutvecklingen. I och med detta är det även viktigt att ha 

en profession, som Brante (2008) förklarar. Han menar att kunskapen man lär sig under 

utbildningen, ska man kunna använda sig av i arbetet. Detta är viktigt för att man ska kunna 

använda sin kompetens inom det sociala arbetet, alltså för att klientens behov ska kunna 

tillgodoses (Banks, 2006). De anställda på migrationsverket som har kompetens inom arbetet, 

kan alltså ha bättre förutsättningar för att kunna hjälpa de ensamkommande flyktingbarnen 

eftersom de har en stabil grund att utgå ifrån. Men detta behöver inte betyda att man utför sitt 

arbete på ett bra sätt, det skulle kunna vara en handläggare på migrationsverket som inte har 

någon utbildning, men har byggt upp sin profession genom erfarenheter. Detta förklarar 

Dellgran & Höjer (2005) genom resonemanget, att man även kan skaffa sig 

professionalisering genom att kontinuerligt samla in sina yrkeserfarenheter och handledning 

som i sin tur är viktigt för individens kunskap- och kompetensutveckling. 

Akademikerförbundet SSR (2015) redogör för att professionsperspektivet spelar en stor roll 

inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn för att kunna på rättssäkra och trygga 
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grunder förbättra och utföra arbetet på bästa sätt. Detta säger oss att det finns ett 

utbildningskrav men inte ett socionomutbildningskrav i jämförelse med socialtjänsten.  

Men den uppfattning vi fått av empirin visar att det utbildningskrav som finns inom 

migrationsverket är tillräckligt för att uppnå tillfredställande insyn i placeringar av 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

Som citatet belyser; ”Migrationsfrågor är min hjärtefråga och det är därför jag arbetar på 

migrationsverket idag” säger oss att respondenten är väldigt motiverad till sitt arbete, vilket i 

sin tur kan leda till att man vill förstå innebörden och skaffa sig kunskap om organisationen 

och dess funktion vilket Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver. Detta visar på att 

respondentens motivation därför kan göra denne mer effektiv inom sitt arbete som i sin tur 

kan leda till att respondenten skaffar sig en god insyn i placeringar av ensamkommande 

flyktingbarn.  

 

Asylutredningsarbete vid placeringar 

I intervjuerna framgick det först och främst att migrationsverket står för det första 

mottagandet av ensamkommande barn, att det är de som står för det mest avgörande beslutet 

det vill säga om barnet ska få asyl. Migrationsverket tar emot ensamkommande flyktingbarn 

och därefter anvisar de barnet till en kommuns socialtjänst, där socialtjänsten placerar barnen 

antingen i ett HVB-hem eller familjehem. Migrationsverkets uppgift i detta är att kunna 

säkerställa att barnet har ett ställe att bo på. När de ensamkommande barnen först uppsöker 

migrationsverket uppger barnen sin ålder och sitt medborgarskap. Därefter görs en 

initialbedömning om barnets ålder. I många fall har barnen inga ID-handlingar att lämna in till 

migrationsverket. Detta kan bero på en rad olika orsaker att barnen har flytt på grund av en 

situation de har befunnit sig i och därför inte kunnat ta med sig sina ID-handlingar. Det 

framgick även i intervjuerna att i och med att barnen i många fall inte kunnat lämna några 

handlingar så har migrationsverket endast barnets muntliga utsago att utgå ifrån. Det innebär 

att man inte kan ifrågasätta barnets medborgarskap vid registrering. Alltså innebär detta att 

under asylutredningen utreds barnets medborgarskap genom frågor kring barnets hemvist och 

identitet. När migrationsverket får information om detta kan de sedan utreda barnets 

skyddsbehov. En annan viktig aspekt som framgick i en intervju var att migrationsverket 

ibland kan ta vissa beslut utifrån vad det kostar för verksamheten istället för att tänka på hur 

det egentligen påverkar barnet. Respondenten uttalar sig genom att säga; ”Det blir en 

kostnadsfråga istället för att barnet bästa beaktas”. 
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Respondenternas utredningsarbete beskrivs som att den har en bra struktur, där deras 

tillvägagångssätt framkommer på ett tydligt sätt. Det framstår som att respondenterna har en 

god kunskap inom sitt arbete. Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver att det är viktigt att ha 

kunskap om och förstå innebörden av arbetet inom organisationen för att ett bättre arbete ska 

kunna utföras. Detta visar på att migrationsverket har en tydlig och strukturell insyn i 

utredningsarbetet i placeringar av ensamkommande flyktingbarn. I och med detta ökar 

möjligheterna för att handläggarna på migrationsverket ska kunna arbeta utifrån ett 

professionellt förhållningssätt. Dessa barn är mycket utsatta, då deras framtid ligger i 

migrationsverkets händer och då är det viktigare än någonsin att de anställda sköter sitt arbete 

på ett professionellt sätt. Ett exempel på att deras arbete inte sköts professionellt belyser 

citatet; ”Det blir en kostnadsfråga istället för att barnet bästa beaktas” där felaktiga beslut 

fattas eftersom kostnaderna ibland går före barnet. Dellgran & Höjer (2005) och Svensson 

(2011) pekar på detta, att det sker förändrade ekonomiska villkor som förändrar 

organisationens form och innehåll. Detta stämmer överens med det Gunnarsson (2008) 

beskriver i sin avhandling. Där han menar att barnet inte alltid fick tillräckligt med stöd 

eftersom utredningarna inte blev korrekt genomförda. Det här stärks genom 

Akademikerförbundets (2015) resonemang då de menar att professionsperspektivet är av vikt 

för att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska kunna förbättras och utföras på 

bästa sätt. Hur professionellt är det egentligen när pengar hamnar i fokus istället för barnet? 

Här förändras vår syn av arbetet av ensamkommande flyktingbarn eftersom migrationsverkets 

insyn i placeringar blir bristande i och med att de agerar oempatiskt i sina utredningsarbeten. 

Vad anses då vara ett professionellt förhållningsätt för migrationsverket?  

 

Utmaningar kring mottagandet 

I intervjuerna framgick det att situationen ser annorlunda ut med tanke på den flyktingkris 

som finns idag. Migrationsverket har aldrig tidigare haft den här mängden av ärenden när det 

gäller ensamkommande flyktingbarn. Myndigheterna var inte beredda på krisen som uppkom 

i Sverige. Intervjurespondenten styrker detta genom ett uttalande; ”Vi har aldrig tidigare 

hanterat en sådan situation vilket leder till att det är svårt att förutse bristerna i mottagandet 

av ensamkommande flyktingbarn”. De brister migrationsverket har sett klart och tydligt är att 

det inte finns tillräckligt med boendeplatser. Intresseväckande statistik respondenten pratar 

om är att migrationsverket tar emot cirka 1500 ansökningar från ensamkommande 

flyktingbarn per dag, och det är en helt ny och främmande situation för migrationsverket.  



 
 

 29 

 

Som citatet belyser har situationen aldrig sett ut så här tidigare och därför blir det svårt att 

förutse bristerna. Den aktuella situationen visar alltså att migrationsverket står inför en oerhört 

stor utmaning. Det finns inga tidigare erfarenheter av att hantera sådana höga nya siffror, 

alltså har man inget att referera till och det är det som blir det nya fenomenet. Detta förklarar 

Dellgran & Höjer (2005) genom att de beskriver att över lag finns det en relativ begränsad 

kunskap om hur förändringarna inom den offentliga sektorn har påverkat socialarbetarnas 

arbetssituation under de senaste decennierna. Vidare pekar Bruzelius och Skärvad (2011) på 

att organisationen måste förändras och utvecklas, i detta fall kan det handla om det som 

respondenten tar upp, att det behövs fler boenden. Alltså har förutsättningarna för 

mottagandet förändrats som Eriksson et al (2012) beskriver i sin undersökning, att det kom 

fler till Sverige än vad det var tänkt att systemet skulle klara av. Det behövs alltså 

förbättringsåtgärder och för att detta ska kunna vara möjligt måste man kunna hantera 

förändringar vilket Svensson (2011) pratar om. För att aktörerna i rådande situation ska kunna 

hantera mottagandet av ensamkommande flyktingbarn säger detta oss att de måste vara 

beredda på de förändringar som sker i och med flyktingkrisen. Detta visar på att arbetet med 

flyktingmottagandet inte är tillräckligt vilket i sin tur påverkar hur mottagandet av 

ensakommande flyktingbarn kommer att se ut.  

 

Majoriteten av intervjurespondenterna påpekade att de anställda på migrationsverket påverkas 

av det som skrivs i media precis som alla andra medborgare gör. En respondent kommenterar 

att; ”Ibland är det lätt att glömma bort att vi som jobbar på migrationsverket också är 

människor”. För media har mycket kritik mot just migrationsverket. I intervjun påpekar 

respondenten; ”Det känns som att media alltid vinklar migrationsverket till att vara the bad 

guy”. Detta kan förekomma när det handlar om ett ärende som inte ens migrationsverket har 

ansvar för, men i slutändan blir det ändå de som blir utpekade som ”felet”. Respondenten 

lyfter även upp att det finns anställda som på grund av detta känner oro och blir stressade där 

vissa påpekar att de inte vet om de vill arbeta kvar på migrationsverket.  En annan viktig 

utmaning som en respondent lyfter fram är de nya tillfälliga lagarna som är på väg att komma, 

exempelvis tillfälligt uppehållstillstånd. Detta medför en stor utmaning för migrationsverket 

om hur det ska lösas och vad konsekvenserna av detta innebär. Respondenten menar att; ”Jag 

tror inte att någon ens kan ana hur det kommer att bli och vad som kommer att hända”.  

I rådande situation kan man se vilken makt media har över handläggarna på migrationsverket. 

För media påverkar människor mer eller mindre och i intervjuerna kan man se att de har en 
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negativ påverkan i och med den kritik som finns mot migrationsverket. Detta ger alltså en 

extra hög press och stress på de anställda. Respondenterna lyfter fram att det finns anställda 

som inte vet om de vill arbeta kvar på migrationsverket. Detta visar på att de befinner sig i en 

osäker roll, vilket i sig kan påverka deras arbete inom mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn till det negativa. Detta säger oss att migrationsverkets motivation till att skaffa 

sig en insyn i placeringar av ensamkommande flyktingbarn försvagas. Man blir försiktig och 

osäker eftersom media kritiserar varje steg de gör, som respondenten påpekar genom 

uttalandet; ”Det känns som att media alltid vinklar migrationsverket till att vara the bad 

guy”. Här är det viktigt att man kan hantera förändringar som Svensson (2011) pratar om och 

som det ser ut i nuläget är det extra betydande att kunna handskas med förändringen att media 

har så hård kritik mot migrationsverket.  

 

Som citatet belyser; ”Jag tror inte att någon ens kan ana hur det kommer att bli och vad som 

kommer att hända” visar på att handläggarna arbetar i ovisshet kring de nya utmaningar de 

står inför, det vill säga de nya tillfälliga lagarna. Dellgran & Höjer (2005) och Svensson 

(2011) pekar på detta genom att de påpekar att det sker ny lagstiftning som förändrar 

organisationens form och innehåll. Detta säger oss vilken komplex situation det här är och då 

är det viktigt att man inom organisationen kan hantera och lösa komplexa uppgifter och 

osäkerheter, utifrån ett professionellt förhållningssätt vilket Beijer et al (2007) lyfter fram. 

Här sätts handläggarens professionalitet på prov vilket i sin tur påverkar hur insynen kommer 

att se ut i arbetet i placeringar av ensamkommande flyktingbarn.  

 

 

6.4 Privata företags involverande 
Kompetens och erfarenheter 

Vår intervjurespondent är en anställd på ett privat företag inom mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn, där de letar efter lämpliga familjehem och utreder dessa det 

vill säga familjehemsutredare. Respondenten har ingen akademisk utbildning men dock 

tidigare erfarenheter av att arbeta med barn och ensamkommande flyktingbarn på asylboende 

och som kontaktperson. Respondenten menar att; ”I rådande situation tror jag socialtjänsten 

är beroende av alla privata aktörer och av den anledningen så tror jag kravet på någon 

utbildning skippas”. 
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I nuvarande situation som citatet belyser prioriteras inte utbildningskrav i samma utsträckning 

som tidigare just inom privata aktörer och Erikson et al (2012) beskriver i sin undersökning 

att det fortfarande inom kompetensutvecklingen behövs större insatser. Dellgran & Höjer 

(2005) beskriver att organisationerna därför vill professionalisera sina anställda genom 

kompetensstärkande insatser. Men man kan även skaffa sig professionalisering genom att 

kontinuerligt samla in sina yrkeserfarenheter och handledning som i sin tur är viktigt för 

individens kunskap- och kompetensutveckling. Detta säger oss att trots att man inte har någon 

utbildning kan man uppfylla sitt arbete utifrån de erfarenheter man bär på vilket respondenten 

visar på där denne kan tillgodose klientens behov utifrån att denne utreder och letar efter 

lämpliga familjehem. Det är även viktigt i utredningsarbetet att man har kunskap och kan 

förstå innebörden i hur organisationen fungerar som tas upp av Jacobsen & Thorsvik (2008). 

Vår uppfattning är att respondenten har detta inom organisationen denne arbetar på. Detta 

säger oss trots att man inte har en meriterad utbildning visar detta också på att man kan utföra 

arbetet på ett bra sätt just för att man har god kunskap om organisationen. Här ser vi att 

arbetet med flyktingmottagandet fungerar bra utifrån den synen vi har fått av vår 

intervjurespondent.   

 

Men vad blir egentligen konsekvenserna av detta, när Banks (2006) pratar om att det är viktigt 

med kompetens inom socialt arbete för att man ska kunna tillgodose klientens behov. I 

nuläget kan vi förstå detta i och med att det ser ut som det gör och därför blir man beroende 

av de privata aktörerna. Men det är även en viktig del i arbete att ha utbildning inom 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn eftersom man även behöver se problemen i en 

större kontext. I och med att det kommer så pass mycket barn klarar inte välfärdsstaten 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn på egen hand. Jönsson (2015) beskriver att de 

privata aktörerna är oftast begränsade på grund av deras individuella fokus och lägger därför 

inte stor vikt vid det bakomliggande institutionella och strukturella problemen, i vårt fall 

handlar det om de privata aktörerna som utreder familjehem. Eftersom intervjurespondenten 

arbetar på individnivå är handlingsutrymmet begränsat då företaget endast fokuserar på att 

hitta lämpliga familjehem.  

 

Utredningsarbetet vid familjehemsplaceringar 

Socialtjänsten lägger upp ett uppdrag med information om barn som kommer och behöver 

familjehem, där alla företag som kan matcha ett familjehem till det specifika barnet visar sitt 
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intresse. Socialtjänsten väljer dock själv vilket familjehem de anser vara bäst att placera 

barnet hos, på så sätt kontaktas företaget som rekommenderat familjehemmet.  

Det framgår att under utredningsarbetet strävar de alltid efter en bra matchning mellan 

familjehemmen och de ensamkommande barnen. Barnets kön, ålder och etnicitet är en av 

huvudfrågorna i matchningen, men företaget har även andra frågor som man bör 

uppmärksamma så som allergier eller religion. Detta görs genom att företaget har hembesök 

och intervjuer med familjehemmen och ställer även krav på belastningsregister, för att det ska 

bli en så lyckad placering som möjligt eftersom man strävar efter barnets bästa.  

 

Empirin visar på att privata företag som arbetar i placeringar av ensamkommande 

flyktingbarn framförallt är involverade i familjehemsutredningar. Privata företags 

involverande har fått en större plats i samhället än tidigare vilket Jönsson (2015) beskriver i 

sin artikel, att man hyllar dessa nya privata aktörer till att vara det bästa alternativet för att 

välfärdsstaten ska vara stark. Som respondenten beskriver här finns det en god samverkan och 

en bra och tydlig struktur i ansvarsfördelningen. Men det framgår i Akademikerförbundet 

SSR (2015) att ett större fokus behövs läggas på en bra samverkan mellan aktörerna som är 

involverande i placeringar inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Socialtjänsten 

har det övergripliga ansvaret i godkännandet av vilket familjehem som är bäst, men ansvaret 

för utredningen av familjehem står det privata företaget för. Detta visar på att det finns en bra 

organisering i ansvarsfördelningen och en bra samverkan utifrån den information vi fått från 

vår respondent. Detta säger oss att förutsättningarna ökar till att familjehemmen kan uppfylla 

en bra kvalité, det vill säga ett tryggt och säkert hem för barnet. Privata aktörer spelar alltså en 

stor och viktig roll i placeringarna av ensamkommande flyktingbarn, vilket visar på att 

samhället är beroende av privata aktörer. Nuvarande situation hade förvärrats, det vill säga en 

hel hjälpinsats hade inte funnits om det inte fanns privata aktörer involverade i 

flyktingmottagandet.  

 

Utmaningar kring mottagandet  

Intervjurespondenten beskriver en stor utmaning som handlar om att det är svårt att hitta 

seriösa familjehem. Respondenten menar att det är många familjehem som ser detta som en 

möjlighet att tjänar pengar då familjehem får bra lön. Därför måste man som familjeutredare 

se igenom detta noga och i många fall kan detta vara svårt. Detta beskriver vår respondent 

genom att påpeka; ”Eftersom huvudtanken med att vara familjehem inte är att tjäna pengar 

utan att det är en god gärning där pengar kommer som ett plus vid sidan om”. Detta leder till 
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att det inte finns tillräckligt med familjehem att erbjuda till de ensamkommande 

flyktingbarnen som kommer till Sverige.  

 

Som citatet ovan beskriver ska familjehemmen utav rätt anledning vilja ställa upp som 

familjehem istället för att det görs bara för pengarna, det vill säga oseriösa familjehem kan 

leda till bristfälliga förutsättningar som SKL (2009) nämner i sin undersökning. Det är upp till 

det privata företaget att förstå innebörden och ha kunskap om vad som händer vilket Jacobsen 

& Thorsvik (2008) beskriver. Därför är det ytterst viktigt att den anställde är medveten om sin 

professionalitet för att utredningsarbetet för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 

ska ske på rättssäkra och trygga grunder (Akademikerförbundet, 2015). För om 

flyktingmottagandet brister ligger det i det privata företagets ansvar, och rättssäkerheten och 

tryggheten för barnet kan utmanas i och med risken att barnen kan hamna i oseriösa 

familjehem, det vill säga där barnet riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. 

 

 

6.5 Socialtjänsten, migrationsverket och privata företags mål inom 

mottagandet 
Socialtjänsten 

Intervjurespondenterna pekade på att det viktigaste målet är att barnet framförallt ska ha ett 

tryggt boende, en god hälsa och få sina behov till godosedda genom den dagliga omsorgen. 

Något annat som framgick under intervjuerna med socialsekreterarna är ett mera långsiktigt 

mål som innebär att barnet ska introduceras och integreras i samhället. När placeringen 

avslutas ska barnen vara så pass självständiga att de ska kunna klara sig själva. Detta är just 

det socialtjänsten arbetar mot, målet är att någonstans mellan 18-21 år ska man kunna anses 

som självständig.  

 

Migrationsverket 

De målen intervjurespondenterna beskriver är att när de begär en placering av de 

ensamkommande barnen är målet att kunna finna en plats där barnen kan bo tryggt. 

Migrationsverket begär att socialtjänsten placerar barnet och eftersom situationen ser ut som 

den gör idag med hänvisning till flyktingkrisen är migrationsverkets mål att alla asylsökande 

ska ha tak över huvudet. ”De anställda gör sitt bästa, hur processen än ser ut är målet att det 

ska bli så bra som möjligt för barnen”.  
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Privata företag  

Intervjurespondenten beskriver företagets och arbetes mål, som handlar om att erbjuda de 

placerade barnen ett tryggt hem med bra familjekänsla. Huvudmålet är att barnen ska 

integreras i det svenska samhället med tiden och kunna vara självständiga när de nått 18 år.  

 

Samtliga respondenterna inom de tre aktörerna beskriver här de viktigaste och tydligaste 

målen i arbetet som ska uppnås. Bruzelius & Skärvad (2011) beskriver detta genom begreppet 

effektivitet, som innebär att organisationen förverkligar det övergripande syftet. Detta når 

man upp genom tydliga mål, tillvägagångsätt och strategier. I socialtjänstlagen 1 kap 1 § 

(2001:453) beskrivs tydliga mål som aktörerna måste följa, ”Samhällets socialtjänst skall på 

demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under 

hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet” (Munch, 2013). 

Socialtjänsten, migrationsverket och privata företag måste följa dessa lagar och regler i arbetet 

med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn för socialt arbete med hög kvalitet. 

Genom det respondenterna påpekar upplever vi att organisationerna uppfyller effektivitet. I 

och med att vi ser att alla tre aktörer beskriver och vill uppnå i stort sett samma mål ger det 

oss en tillförlitlighet att aktörerna som arbetar med mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn har i utgångspunkt samma mål. Men om dessa mål uppfylls eller inte kan vi med 

största sannolikhet inte veta, men utifrån det empiriska materialet vi skaffat oss tolkar vi det 

som att de till stor del gör det.  

 

 

7. Diskussion 
I det här avsnittet kommer studiens resultat diskuteras och lyftas fram. Vidare presenteras en 

kort diskussion om hur valet av metoden kan ha påverkat studiens resultat, både för- och 

nackdelar. Avslutningsvis kommer tankar kring nya frågor om studien att framställas. 

Studiens syfte och frågeställningar har genom kvalitativa intervjuer gett oss en bild av 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn utifrån några yrkesverksamma inom 

socialtjänsten, migrationsverket och privata företag och deras erfarenheter av och perspektiv 

på utredning och placering.  
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Ett ökat antal av ensamkommande flyktingbarn till Sverige skapar stora utmaningar för det 

svenska mottagningssystemet. Vad blir konsekvenserna av detta inom mottagandet av de 

ensamkommande flyktingbarnen? Utifrån socialtjänstens syn på rättssäkerhet och trygghet 

kan vi se att den är bristande då framförallt socialtjänsten inte hinner med uppföljningssamtal, 

och att varje barn inte blir sedd utifrån den personalbrist som finns. Resultatet har visat att det 

generellt behövs mer personal, och dessutom mer lämplig personal med rätt kompetens, det 

vill säga kompetens som motsvarar verksamhetens kompetens. Detta är nyckeln till att 

överhuvudtaget kunna tillgodose barnens behov. Det finns även för få boenden, och likväl för 

få lämpliga boenden med ”lagom” många platser. I resultatet har det även framkommit att 

privata företag får en allt större roll idag inom mottagandet än tidigare, då deras involverande 

är betydande för att mottagandet ska kunna gå ihop. I nuvarande situation visar detta på att 

socialtjänsten inte hade klarat sig lika bra utan de privata aktörerna som arbetar inom 

mottagandet eftersom de framförallt är en stor insats inom just utredningar av familjehem.  

 

Alla tre aktörerna har en tydlig struktur av hur utredningsarbete ska gå till, men som det 

tydligt har framkommit i intervjuerna har budget prioriterats före barnet i vissa utredningar.  

Hur professionellt är det att låta budgeten gå före barnet? Detta handlar om att budgeten är 

knyten till nya ekonomiska prioriteringar. Vad blir egentligen konsekvenserna av detta, vilken 

insyn får aktörerna egentligen? Risken är stor att barnets behov inte tillgodoses, detta visar på 

att rättsäkerheten och tryggheten inte beaktas i samma utsträckning som förväntat. Det väcker 

samtidigt en oro just för att man tänker såhär inom en myndighet där målet ska vara att främja 

barnets trygghet och välbefinnande.  

 

Alla dessa omständigheter och brister vi lyft fram och diskuterat här ovan och som tydligt kan 

kopplas ihop med den tidigare forskningen i studien, visar på att det behövs mer tid och 

resurser inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Det har framkommit i vårt 

resultat att bristen på tid och resurser är det stora problemet till att mottagandet blir bristfälligt 

inom vissa ärenden. Vi har sett att det finns en stor vilja hos våra intervjurespondenter men på 

grund av tid- och resursbristen begränsas dem. Detta är något som måste förändras och 

förbättras för att de tre aktörerna ska kunna uppnå ett tryggt och bra mottagande för barnen 

inom sitt arbete. Men eftersom detta är ett nytt fenomen i Sverige har det visat på att de 

anställda inte har kunnat vara beredda på hur de ska hantera förändringarna som de stora 

utmaningarna innebär. Men de nya tankar som har väckts hos oss är att man bör börja med att 
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arbeta för mer tid och resurser till verksamheterna för att kunna tillgodose ett kvalitativt bra 

och tryggt mottagande av ensamkommande flyktingbarn.  

 

Denna studie är kvalitativt inriktad och har utgått från semistrukturerade intervjuer, för att 

först och främst ge respondenten frihet att prata om det som är väsentligt för dem och för att 

vi som intervjuare ska kunna bevara en delvis kontroll över väsentliga områden. Fördelen 

med att använda sig av denna intervjuform är att komma på djupet i intervjurespondenternas 

resonemang samt tankar, det vill säga empirin som vår studie har strävat efter. Men det har 

samtidigt varit ett omfattande och tidskrävande arbete att transkribera och analysera dess 

resultat. Dessutom har vi valt ett ämne där det är svårt att hitta intervjupersoner på grund av 

deras stressade arbetssituation. Därför har studien intervjuat endast fem personer, men det 

viktigaste har varit för att kunna uppfylla studiens syfte intervjua personer från alla tre 

aktörer, just för att kunna få en bredare syn inom mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn. Men eftersom vi har ett lågt antal respondenter kan inte studiens resultat 

användas i representativt syfte, det vill säga den kan inte generaliseras utan resultatet kan 

istället användas för att få en inblick utifrån några yrkesverksammas perspektiv på och 

erfarenheter av hur mottagandet av ensamkommande flyktingar ser ut. Inom den begränsade 

tidsram som finns för ett C-uppsatsskrivande och med avseende till vår begränsade kunskap 

inom området ämnar studien enbart en förståelse inom mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn.  

 

Utifrån de resultat som kommit fram under studiens gång väcks intressanta frågor att 

undersöka vidare kring och som skulle vara av vikt för både socialt arbete och samhället. 

Intressanta frågeställningar är; Hur kan verksamheterna uppfylla sina mål om det inte finns 

tillräckligt med resurser? Hur ska man kunna utföra ett professionellt arbete när det inte finns 

goda förutsättningar för det? Det är alltså viktigt att komma ihåg att kraven som samhället har 

på mottagningssystemet i många skeenden inte går att uppfylla på grund av nuvarande 

situation, vad kan vi göra för att förändra detta till ett tryggt och rättssäkert mottagande inom 

socialtjänsten, migrationsverket och privata företag? Vi anser därför att det kan finnas ett 

värde i att vidare forskning undersöker dessa frågor.  
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9. Bilagor  
9.1 Bilaga 1 – Informationsbrev  
Hej! 

Vi heter Lisa Carlesjö och Neslihan Kiruk som studerar socionomprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Vi går termin 6 och skriver just nu vårt uppsatsarbete/C-

uppsats. Vi har inom ramen för vår studie valt att undersöka hur mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn ser ut i en tid av ökad migration och hårt tryck på det svenska 

mottagningssystemet. 

 

Vi vill gärna genomföra denna undersökning genom kvalitativa intervjuer och önskar därför 

komma i kontakt med yrkesverksamma personer inom detta område hos er. Vi är medvetna 

om att tidsbrist kan förekomma och är därför öppna för både platsintervju och telefonintervju 

beroende på vad som passar er bäst. Genomförandet av den här undersökningen är viktig för 

att vi på så bra sätt som möjligt ska kunna få information som är relevant för vår studie och 

som i sin tur är viktigt för att bidra till ökad förståelse och kunskap om samtida utmaningar 

kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Deltagandet är frivilligt och 

intervjupersonerna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Hela intervjun behandlas 

konfidentiellt, vilket betyder att den avidentifieras och materialet bevaras i säkerhet samt efter 

studiens fullföljande raderas. Studieresultaten kommer att publiceras i form av en C-uppsats 

vid avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet i Östersund.  

Er medverkan har en stor betydelse för oss och därför hoppas vi att få samarbeta med er. Vi 

finns att nå på telefon och mail om ni vill prata mer med oss eller har några funderingar.  

 

Vi ser fram emot att höra från er! 

 

Lisa Carlesjö: lica1300@student.miun.se 

Neslihan Kiruk: neki1300@student.miun.se 

 

Handledare:  

Jessica H. Jönsson, postdoktor och universitetslektor i socialt arbete 

Avdelningen för socialt arbete, Mittuniversitetet 

831 25 ÖSTERSUND  

Tfn: 010 142 82 78  

jessicah.jonsson@miun.se 
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9.2 Bilaga 2 – Intervjuguide för socialtjänsten 
 

Inledande fråga: 
Börjar med: Namn & ålder 

• Vilken yrkesposition har du? 

• Vad är ditt ansvarsområde och vilka arbetsuppgifter innebär det? 

• Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

• Har du tidigare erfarenheter gällande flyktingmottagande? 

• Hur kommer det sig att du jobbar just här idag?  

• Vilken kompetens/utbildning har du? Vet du vilken utbildning dina kollegor har inom 

avdelningen?  

Undersökningens frågor: 

• Hur går en utredning till när ni gör en placering av ett ensamkommande flyktingbarn? 

Vilka metoder använder ni? 

• På vilka grunder gör ni i er placering av barnet? Har barnets kön, ålder eller etnicitet 

någon betydelse? 

• Vad är det viktigaste ni prioriterar av era arbetsuppgifter i en placering av ett barn? 

Hur ser ditt handlingsutrymme ut? 

• Utifrån barnets bästa, hur vet ni att det är rättssäkert och tryggt för just det här barnet 

när ni gör en placering? 

• Finns det privata företag/aktörer eventuella ideella aktörer som ni samarbetar med? 

Hur ser samarbetet ut i så fall? Hur bygger ni upp er tillit till dem?  

• Vad har ni för mål med ert arbete inom just placeringen av barnen? 

• Ser du några speciella utmaningar i att upprätthålla trygghet och rättssäkerhet i 

utrednings och placerings arbetet under aktuella omständigheter? Ser prioriteten i 

olika ärenden annorlunda ut? 

• Hur påverkas ni av media i ert arbete?  

• Hur påverkas ert arbete av den politiska debatten och nya politiska prioriteringar i 

flyktingmottagandet? 

Avslutande fråga: 

• Finns det något du vill tilläga? 
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9.3 Bilaga 3 – Intervjuguide för migrationsverket 
 

Inledande fråga: 

Börjar med: Namn & ålder 

• Vilken yrkesposition har du? 

• Vad är ditt ansvarsområde och vilka arbetsuppgifter innebär det? 

• Hur länge har du arbetat inom migrationsverket? 

• Har du tidigare erfarenheter gällande flyktingmottagande? 

• Hur kommer det sig att du jobbar just här idag?  

• Vilken kompetens/utbildning har du? Vet du vilken utbildning dina kollegor har inom 

avdelningen?  

Undersökningens frågor: 

• Hur ser det ut när ni tecknar överenskommelser med kommuner om mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn? Upplever ni eventuella svårigheter i detta? 

• Hur gör ni er bedömning av barnets ålder och etnicitet? Vad har detta för betydelse 

innan ärendet slussas vidare till socialtjänsten? 

• Vad är det viktigaste ni prioriterar av era arbetsuppgifter i en kommunplacering av ett 

barn? Hur ser ditt handlingsutrymme ut? 

• Finns det privata företag/aktörer eventuella ideella aktörer som ni samarbetar med? 

Hur ser samarbetet ut i så fall? Hur bygger ni upp er tillit till dem?  

• Vad har ni för mål med ert arbete inom just placeringen av barnen? 

• Ser du några speciella utmaningar i placerings arbetet under aktuella omständigheter? 

Ser prioriteten i olika ärenden annorlunda ut? 

• Hur påverkas ni av media i ert arbete?  
• Hur påverkas ert arbete av den politiska debatten och nya politiska prioriteringar i 

flyktingmottagandet? 

Avslutande fråga: 

• Finns det något du vill tilläga? 

 

 



 
 

 47 

9.4 Bilaga 4 – Intervjuguide för privata företag  
 

Inledande fråga: 

Börjar med: Namn & ålder 

• Vilken yrkesposition har du? 

• Vad är ditt ansvarsområde och vilka arbetsuppgifter innebär det? 

• Hur länge har du arbetat inom migrationsverket? 

• Har du tidigare erfarenheter gällande flyktingmottagande? 

• Hur kommer det sig att du jobbar just här idag?  

• Vilken kompetens/utbildning har du? Vet du vilken utbildning dina kollegor har inom 

avdelningen?  

Undersökningens frågor: 

• Hur ser det ut när ni tecknar överenskommelser med kommuner om mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn? Upplever ni eventuella svårigheter i detta? 

• Hur gör ni er bedömning av barnets ålder och etnicitet? Vad har detta för betydelse 

innan ärendet slussas vidare till socialtjänsten? 

• Vad är det viktigaste ni prioriterar av era arbetsuppgifter i en kommunplacering av ett 

barn? Hur ser ditt handlingsutrymme ut? 

• Finns det privata företag/aktörer eventuella ideella aktörer som ni samarbetar med? 

Hur ser samarbetet ut i så fall? Hur bygger ni upp er tillit till dem?  

• Vad har ni för mål med ert arbete inom just placeringen av barnen? 

• Ser du några speciella utmaningar i placerings arbetet under aktuella omständigheter? 

Ser prioriteten i olika ärenden annorlunda ut? 

• Hur påverkas ni av media i ert arbete?  
• Hur påverkas ert arbete av den politiska debatten och nya politiska prioriteringar i 

flyktingmottagandet? 

Avslutande fråga: 

• Finns det något du vill tilläga? 

 


