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Sammanfattning 

Barns förhållanden har under de senaste decennierna uppmärksammats alltmer. Under andra 

världskriget tog Sverige emot både finska och judiska flyktingbarn. Många av de barn som 

kommer till Sverige kommer från krigsdrabbade länder och bär på traumatiska upplevelser. 

Därför anser vi att mottagandet av barnen är av yttersta vikt för att skapa en så trygg och 

stabil miljö som möjligt. Detta är ett viktigt ämne att belysa då vi tycker att vi kan se en allt 

mer tilltagande tillströmning av de ensamkommande barnen.  

Vi har valt att granska en proposition från regeringen där vi ämnar granska vilka möjligheter 

och livsvillkor den vill ge de ensamkommande flyktingbarnen.  

Genom att använda oss av textanalys som metod och hermeneutik som analysverktyg har vi 

kritiskt granskat regeringens proposition från 2005 med syftet att hitta dolda meningar och 

tolka dess budskap. 

Det vi tycker vi kan se är att propositionen är skriven utifrån ett politiskt perspektiv. Man 

pratar om barnen, inte för barnen. Barnen blir också synliggjorda som många begrepp och inte 

bara ett begrepp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord Ensamkommande flyktingbarn, Invandrare, flykting, asyl, proposition, livsvillkor. 
 
Keywords Refugee child, immigrant, refugee, asylum, government bill, essentials of life. 
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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har barns förhållanden rent allmänt uppmärksammats alltmer.1 

Det har lett till att ett flertal internationella överenskommelser rörande barns rättigheter har 

kommit till stånd. Det ökande intresset för barns förhållanden, och de ingångna internationella 

överenskommelserna har också medfört ändringar i svensk lagstiftning.2 

 

Att Sverige tar emot ensamkommande flyktingbarn är ingen ny företeelse.3 Under andra 

världskriget tog vi emot både judiska och finska flyktingbarn. Hur dessa barn upplevde 

separationen från föräldrarna och sin nya tillvaro i Sverige finns beskrivet i 

forskningsrapporter enligt Socialstyrelsen.4  

 

Det är lagarna som bestämmer I Sverige. Regeringen och riksdagen beslutar om hur dessa 

lagar ska se ut.  Dessa lagar har vi alla att rätta oss efter och det är också de som skapar 

förutsättningar och villkor för vårt liv. 

I denna studie har vi valt att granska regeringens proposition från 2005 för att få en djupare 

förståelse för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen.5 Vi kommer att fokusera på 

ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Propositionen anser vi representativ 

för vårt syfte, då den tar upp hur den dåvarande (1994) situationen för de ensamkommande 

barnen såg ut, och argumenterar för den förändring som genomfördes 2006. Lagändringen 

skedde för att förbättra mottagandeprocessen av de ensamkommande barnen.6 Tidigare skulle 

Migrationsverket både utreda barnens asylskäl och ansvara för deras omvårdnad. Både 

Migrationsverket och Socialstyrelsen har viktiga roller när det gäller mottagandet.7 

 

Många av de barn som kommer till Sverige kommer från krigsdrabbade länder och bär på 

traumatiska upplevelser.8 För dessa barn kan mottagandet spela stor roll då de i många fall är 

känsliga för yttre påverkan och behöver stabilitet i sin tillvaro. Därför anser vi att mottagandet 

av barnen är av yttersta vikt för att skapa en så trygg och stabil miljö som möjligt. Detta är ett 

                                                 
1 Socialstyrelsen (2003). 
2 Ibid. 
3 Socialstyrelsen (2003). 
4 Ibid. 
5 Regeringens proposition 2005/06:46. 
6 Ibid. 
7 Lindqvist, Brendler. M (2004). 
8 Ibid. 
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viktigt ämne att belysa då vi tycker att vi kan se en allt mer tilltagande tillströmning av de 

ensamkommande barnen. 

 

2 Syfte 

Med denna uppsats ämnar vi att belysa vilka möjligheter och livsvillkor som regeringens 

proposition Mottagande av ensamkommande barn avser att forma för de barn som benämns 

ensamkommande flyktingsbarn. 9   

 

3 Bakgrund  

Här börjar vi med att förklara Lagstiftningskedjan där begreppet proposition ingår. Detta gör 

vi för att förklara beslutsgången i en lagstiftning. Lagstiftningskedjan består av olika steg från 

förslag till beslut. Vidare följer en förklaring av begreppen regering, riksdag, grundlagen (se 

not), ensamkommande flyktingbarn, flykting samt asyl.  

 

3.1 Några begrepp 

Nedan presenteras för studien relevanta begrepp. 
 

3.1.1 Lagstiftningskedjan 

Ett antal dokumenttyper ingår i en lagkedja från initiativ till beslut. Någon eller några lyfter 

en fråga som man anser bör utredas. Detta görs i en skrivelse till regeringen som utser en 

kommitté för att jobba med dessa frågor.10 Det är ett långt arbete från den första funderingen 

om att något måste utredas fram till att det blir ett förslag.  

I form av kommittédirektiv anger sedan regeringen riktlinjerna för utredningsarbetet i 

offentliga utredningar och kommittéer.11 Steg två i lagkedjan innebär att utredningar, 

slutsatser och förslag presenteras för regeringen i en rapport, ett betänkande, en regel i serien 

Statens Offentliga Utredningar (SOU). Ett förslag till en propositionstext kallas för 

Lagrådsremiss. Denna skickar regeringen till Lagrådet för granskning innan propositionen 

lämnas till riksdagen.12 Lagrådet kontrollerar att det nya lagförslaget inte kolliderar med eller 

                                                 
9 Regeringens proposition 2005/06:46. 
10 Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Regeringen styr Sverige genom att den verkställer 
riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar eller lagändringar. www.regeringen.se. 
11 Lagstiftningskedjan. www.regeringen.se . 
12 Ibid. 
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strider mot grundlagen eller någon annan lag13 När remissvaren har kommit in till ansvarigt 

departementet går tjänstemännen igenom dem och diskuterar dem med ansvarig minister.14 

Därefter skrivs ett utkast till en proposition, det lagförslag regeringen ska lämna till riksdagen. 

Texten skickas också på så kallad delning till andra berörda departement inom 

Regeringskansliet så att de kan lämna synpunkter. 15Efter lagrådets granskning tas en slutlig 

version av propositionstexten fram av det ansvariga departementet. Regeringen fattar beslut 

vid regeringssammanträdet och överlämnar propositionen till riksdagen för att den ska kunna 

ta ställning till innehållet i förslaget. En proposition är alltså med andra ord ett lagförslag 

regeringen ska lämna till riksdagen. 16  

 

 

3.1.2 Ensamkommande flyktingbarn 

Det finns olika definitioner av begreppet ensamkommande flyktingbarn.17 Vi har valt att följa 

Socialstyrelsens definition eftersom denna instans har en central roll i kommunens ansvar 

gällande mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen.  

Med ensamkommande barn avses enligt socialstyrelsen: 

 

Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från 

någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller som efter 

ankomsten står utan sådan ställföreträdare. 18 

 

 

3.1.3 Flykting 

I boken av Franzén tas begreppet flykting upp. Boken redogör för skillnader mellan flykting 

och immigrant och tar även upp situationer som man som flykting kan hamna i.19 

 
Hon vet att hon är flykting nu, men vet fortfarande inte vad det innebär. Hur många främmande 

skor och kappor och hur mycket väntan? Hon vet fortfarande inte att det är denna väntan som 

räddar henne, att det inte finns något annat band som kan förbinda ögonblicken och hålla dem 

samlade än väntan på lunchen, middagen, pappren, tillstånden, besked om de närstående, bussen, 

avfärden, återkomsten…Därför är det här lägret fruktansvärt, trots att det inte är inhägnat med 

                                                 
13 Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen. 
14 www.regeringen.se 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Regeringens proposition 2005/06:46. 
18 Ibid. 
19 Franzén, C. Elsie (2001)  
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taggtråd. Alla väntar på något och däri består deras liv. En flykting är en person som drivits bort 

från en viss plats, men som inte är på väg någonvart eftersom han eller hon inte har någonstans att 

ta vägen. Hon känner att hon nu existerar just i en väntan, på genomresa. Hon försöker vänja sig 

vid att den här känslan av genomresa är hennes nya belägenhet. Men tänk om det enda jag har 

kvar är ett liv i en vindpinad ödemark? Tänker hon medan hon tar på sig den nya kappan. 20 

 

Begreppet flykting uppfattas i svenskt språkbruk ofta som en underkategori till det mer 

täckande begreppet invandrare. Skillnaden är stor mellan de villkor som en immigrant och en 

flykting lever under. Lagstiftning och tillståndsgivning är olika i olika länder.21 

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, omnämns särskilt flyktingar, där det 

fastställs att – envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse. 

I Genèvekonventionen definieras flykting som en person som lämnat sitt hemland och inte 

kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet 

till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Samma definition ges i den svenska 

utlänningslagen.22 

 

En skillnad mellan ”vanliga” invandrare och flyktingar är flyktingarnas grundläggande skäl 

till uppbrottet från hemlandet. De flyr inte till något, de flyr från något. Att fly från något 

innebär inte att man per automatik haft något val. Även om hot mot det egna livet varit 

påtaglig, kan ändå frågan om man gjorde rätt förfölja en för lång tid framåt, kanske för alltid. 

Hur gick det för de som blev kvar? Varför skulle just jag klara mig? Beslutet att fly kan 

komma så snabbt att man inte riktigt förstått vad man gjort.23 

 

Många studier har vistat att flyktingen efter en tid i det nya hemlandet tenderar att återställa 

kontinuitet i livet genom att återuppta aktiviteter och planer från tiden före utvandringen.24 

Den underförstådda tanken är att återvända så fort som möjligt. En annan liknelse är att man 

ständigt har sin kappsäck packad för att återvända. Så länge man håller drömmen om 

återvändandet mer levande än den vardag man lever i, är det svårt att aktivt planera för 

framtiden i det nya hemlandet. Med psykologiska termer har flyktingen fastnat i krisens 

reaktionsfas med denial, förnekande som dominerande försvar.25 

                                                 
20 Franzén, C. Elsie (2001) s.98. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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3.1.4 Asyl 

Med asyl menas det som en stat kan erbjuda förföljda personer under den tid deras ansökan 

om uppehållstillstånd behandlas av svenska myndigheter.26 Nationella lagar och regleringar 

när det gäller asylprocessen är baserade på Genèvekonventionen, Schengen och Dublin. 27 

 

Genèvekonventionen är den internationella överenskommelse som 154 av jordens länder i 

likhet med Sverige lovat att följa.28 Den säger att undertecknarna måste skydda dem som 

lämnat sitt land för att de hyser välgrundad fruktan för att förföljas. Orsakerna ska vara: ras, 

nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning.29 

 

EU - Schengenavtalet  

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) gör att viktiga delar av svensk 

flyktingpolitik bestäms inom ramen för EU samarbetet.30 ”Schengenavtalet” syftar till att riva 

gränser och tullmurar mellan EU:s medlemsländer så att människor och varor fritt ska kunna 

röra sig mellan olika delar av unionen. I och med detta, innebär det att även asylsökande kan 

röra sig förhållandevis fritt mellan olika länder, även asylpolitiken har blivit en gemensam 

angelägenhet. 31 

 

Dublin – avtalet 

I Dublin avtalet har EU-länderna kommit överens om att en flyktings asylansökan ska 

behandlas av det EU-land dit flyktingen först anländer vid ankomsten till Europa. 32 

 

Att få asyl i ett land innebär att den sökande erkänns som flykting enligt flyktingbegreppet i 

tillämplig lag.33 I Sverige innebär detta att man får ett permanent uppehållstillstånd (PUT), det 

vill säga får bosätta sig i Sverige på obestämd tid. De flyktingar som får avslag på sin 

asylansökan och väljer att trots detta stanna i Sverige kallas ofta gömda flyktingar. 34 

 

 

                                                 
26 Angel, B & Hjern, A (2004). 
27 Ibid.  
28 Granestrand, L (2007). 
29 Ibid. 
30 Angel, B & Hjern, A (2004). 
31 Ibid. 
32 Angel, B & Hjern, A (2004).  
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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3.2 Tidigare forskning 

Här tas tidigare forskning på området upp. Först presenteras ett utdrag ur en utvärdering av ett 

projekt Barn och migration35 Därefter följer en redogörelse av artikeln Refugee children – a 

concern for European paediatricians som enligt oss är relevant för vårt forskningsområde.36 

Detta för att den belyser asylprocessen och dess problematik. Den tar även upp flyktingarnas 

bakgrund. För att ge de ensamkommande barnen ett bra mottagande behöver man enligt oss 

bilda sig en uppfattning om deras bakgrund. Detta för att förstå barnens proximala zon.37 

Slutligen presenteras utdrag från Rädda barnens undersökningar Att möta de ensamkommande 

barnen och Hur har det gått? Ensamkommande barn – mottagandet sedan kommunerna tog 

över. 38 Dessa rapporter ger en översikt av mottagandeprocessen och dess problematik. 

 

3.2.1 Barn och migration 

I en utvärdering av projektet Barn och migration skriver Nestler: 

Ensamkommande barns och ungdomars situation är speciell på flera sätt.39 Utsattheten bottnar 

framför allt i att de allt som oftast inte söker sig bort från hemlandet av egen vilja utan 

beslutet fattas av kvarvarande vuxna, oftast av den egna familjen. Att vara ”bortskickad” kan 

bli till en traumatiserande upplevelse även om man som barn eller ungdom försöker förstå 

anledningen till och söka förklaringar för meningen med de vuxnas beslut. De flesta som 

skickas iväg är pojkar i de övre tonåren, och de är oftast äldst bland sina syskon. Vanligtvis 

måste de ge sig av med kort varsel och utan förberedelser, har ingen kännedom om resmålet 

och kan i sin egen situation inte påverka någonting. Under resan är de i händerna på 

smugglare och vid ankomsten lämnas de många gånger åt sitt öde. Har de dessutom varit med 

om påfrestande upplevelser i hemlandet eller under resan, kan dessa skapa en rad symtom 

som försvårar vistelsen i det nya landet. Deras tillvaro präglas av många obesvarade frågor 

och stor ensamhet. De kommer mest från kollektivt orienterade samhällen där 

sammanhållningen i familjen betyder allt. Att separeras från familjenätverket i en 

utvecklingsmässigt känslig ålder kan utgöra en riskfaktor för vuxenblivandet p.g.a. bristen av 

vuxna identifikationsobjekt. Ofta har dessa ungdomar stora krav på sig från familjen i 

                                                 
35 Nestler, Z (2007). 
36 Mjönes, S (2005).   
37 I ett sociokulturellt perspektiv är utveckling en socialisation in i en värld av handlingar, föreställningar och 
samspelsmönster som är kulturella och existerar i och genom kommunikation, och därför skiljer åt mellan olika 
samhällen och livsmiljöer. Individen handlar med utgångspunkt från de egna kunskaperna och erfarenheterna 
samt utifrån vad man omedvetet eller medvetet uppfattar vad omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en 
viss situation. Aspeflo, U. www.pedagogisktperspektiv.se  
38 Lindqvist, Brendler, M. Rädda Barnens rapport (2004). 
39 Nestler, Z (2007). 
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hemlandet, eftersom de förväntas att lyckas snabbt i det nya landet och sedan hjälpa de 

kvarvarande. Migrationsprocessen innebär överlag stora påfrestningar för barn och ungdomar 

oavsett vilken kategori de tillhör med risker för att deras grundläggande behov inte blir 

tillgodosedda. Den utsattheten som migrationsprocessen innebär för dem försöker de på något 

sätt hantera. Men de flesta barn har inneboende resurser och krafter som kan mobiliseras med 

rätt bemötande. 40 

 

3.2.2 Artikel om ensamkommande barn 

Artikeln heter Refugee children – a concern for European paediatricians. 41 Denna artikel 

visar hur flyktingtillströmmningen ser ut. Den belyser asylprocessen och dess problematik 

och tar även upp flyktingarnas bakgrund. Man behöver enligt oss bilda sig en uppfattning om 

deras bakgrund för att förstå den proximala zonen.42 

 

Många flyktingar, ungefär 33 % kommer till Europa från olika länder. De kommer av olika 

anledningar och har olika upplevelser med sig.43 För att förstå de olika upplevelserna behöver 

vi också sätta oss in i barnets ursprung. Detta hjälper oss att förstå vilka behov som finns. 

När flyktingarna kommer till ett nytt land kan asylprocessen ofta vara lång och krävande både 

socialt och psykiskt och i många fall tillgodoses inte flyktingarnas behov. De långa 

väntetiderna när det gäller bland annat bostadstillstånd kan i många fall skapa stress hos 

barnen. De påverkas i högre grad av detta än vad de vuxna flyktingarna gör. Vissa barn 

kommer helt ensamma, men det finns också de som skickas för att bli omhändertagna av 

släktingar. Under det senaste decenniet har de europeiska länderna tagit emot flera hundra 

tusen flyktingar från bland annat Balkan och forna Sovjet unionen. Under åren 1992-2001 

sökte i genomsnitt mer än 590 000 flyktingar asyl i EU. Flyktingarna kom från Forna 

Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Turkiet, Kina, Ryssland och Somalia. Flyktingarna är ofta 

barn och ungdomar, och generellt är mellan 30% och 40% av dessa under 18 år.44   

 

 

 

 

                                                 
40 Ibid. 
41 Mjönes, S (2005).   
42 www.pedagogisktperspektiv.se 
43 Mjönes, S (2005).   
44 Ibid. 



 

8 
 
 
 

3.2.3 Statistiska uppgifter 

Antalet asylsökande ensamkommande barn i Sverige har varierat genom åren. År 2000 kom 

350 ensamma asylsökande barn hit medan antalet år 2001 var 461.45 Siffrorna är emellertid 

inte helt tillförlitliga. En enkätundersökning från Integrationsverket år 2001 om barn som fått 

uppehållstillstånd visade att endast 163 av 210 barn som registrerats som ensamkommande 

verkligen stod utan vårdnadshavare (Ensamkommande barn, Integrationsverket, 2001). 

I nästan alla övriga fall hade barnen och deras vårdnadshavare rest in i landet vid olika 

tillfällen men i nära anslutning till varandra. Barnen hade emellertid inte omregistrerats efter 

det att vårdnadshavaren anlänt till Sverige. De flesta ensamkommande barn söker asyl, vilket 

innebär att de blir inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det finns emellertid en 

del barn som söker uppehållstillstånd utan att begära asyl. Oftast rör det sig om barn som 

söker uppehållstillstånd på grund av anhöriganknytning eller av humanitära skäl. Dessa barn 

skrivs inte in i Migrationsverkets mottagningssystem och omfattas inte av statistiken. Under 

år 2000 beviljades 465 ensamma barn uppehållstillstånd av andra skäl än asyl och år 2001 var 

antalet 639. Det saknas emellertid uppgifter om hur många av dessa som befann sig i Sverige 

under utredningstiden, eftersom de flesta ansökningarna gjordes via svenska ambassaden i 

hemlandet. Utöver de ensamkommande barn som söker asyl eller uppehållstillstånd av andra 

skäl finns det ett okänt antal ensamma barn som vistas här i landet utan myndigheternas 

kännedom. Av Socialstyrelsens och Migrationsverkets skrivelse framgår att av de 468 

ensamkommande barn som i april 2002 var inskrivna som asylsökande var det stora flertalet 

ungdomar. 86 procent, eller 384 personer, var mellan 13 och 17 år gamla. 46 

 
De ensamkommande barnens ursprungsländer år 200147 

Irak ...................................187 

Somalia ............................48 

Afghanistan.......................34 

Bosnien-Hercegovina........24 

Jugoslavien........................20 

Iran ....................................14 

Ryssland.............................11 

Övriga länder ....................120 

 
 

                                                 
45 www.regeringen.se 
46 Ibid. 
47 www.migrationsverket.se 
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3.2.4 Rädda barnen 

Rädda Barnen har under många år drivit på för att få till stånd ett bättre mottagande för de 

barn som kommer ensamma till Sverige för att söka asyl.48 De har pekat på att ansvaret för de 

ensamkommande barnens boende och omvårdnad bör ligga hos kommunerna. Det är 

kommunernas socialtjänster som har ansvaret och erfarenheten av att möta barn i utsatta 

situationer. Rädda Barnen menar att Migrationsverket inte får dubbla roller gentemot barnen 

när de inte längre ska utreda både barnens asylskäl och ansvara för deras omvårdnad. 49 

Genom att kommunerna får ansvaret för de ensamkommande barnens liv i Sverige medan 

migrationsverket ansvarar för utredningen om deras asylskäl kan man särskilja det som 

handlar om omsorgen om dem, om deras vardag och deras bekymmer från den ofta 

långdragna asylprocessen. Det ger barnen en chans att trots de svåra upplevelser de har bakom 

sig och den plågsamma osäkerhet om framtiden som det innebär att vara asylsökande ändå 

skapa nära relationer till vuxna människor och att planera och drömma om framtiden. 

Orsakerna till flykten och separationen från familj och hemland är många. Det går vanligen 

inte att identifiera en huvudorsak till att barnet lämnar sitt hemland. En enskild händelse kan 

vara en utlösande faktor, men bakom den finns ofta flera andra orsaker. 50 

 

Under hela 1990-talet har kritik framförts från bland annat Rädda Barnen gällande 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.51 Den förändring som har krävts är att 

kommunernas socialtjänst skall stå för boendet och det sociala omhändertagandet, medan 

Migrationsverket behåller den juridiska, utredande uppgiften om asylansökan skall bifallas 

eller inte. Rädda Barnens uppfattning, att Migrationsverket inte är den myndighet som skall 

ha ansvaret för boendet och omhändertagandet av ensamkommande barn bygger på 

övertygelsen om att Migrationsverket framför allt bör ha en utredande roll. Den utredande 

rollen kommer i konflikt med den sociala, omhändertagande rollen. En kultur byggd på 

ömsesidig misstänksamhet mellan barnen och personalen, där barnen känner sig ifrågasatta 

och misstrodda och personalen upplever sig som vilseledda och avvisade, är destruktiv. För 

många i personalen uppstår ett etiskt dilemma av de motstridiga uppgifter som åläggs dem.52 

 

                                                 
48 Gunnarson, A. Rädda Barnen (2008) 
49 Ibid. 
50 Lindqvist, Brendler, M. Rädda Barnens rapport (2004).  
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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I juli 2006 genomfördes en lagändring som innebar att kommunerna tog över ansvaret för 

boende och omvårdnad från Migrationsverket.53 Ansvaret för barnen är nu delat mellan stat 

och kommun. Migrationsverket svarar för prövning av barnens asylärenden och för frågor 

som rör ekonomiskt bistånd och återvändande. De kommuner som träffat avtal med 

Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn svarar för boende och omvårdnad. 

För detta får kommunerna ekonomisk ersättning av staten.54 

 

3.2.5 Mottagandet av ensamkommande barn i Sverige 

De barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare lämnar en ansökan om asyl antingen 

via polisen direkt vid gränsen till Migrationsverket eller på något av Migrationsverkets 

kontor.55 Deras asylansökan skall utredas och en handläggare tillsätts för att intervjua barnet 

samt utreda omständigheterna runt ansökan. Oavsett om barnen bor hos släktingar eller andra 

vuxna eller på Migrationsverkets anläggningar skall information om att det finns ett barn utan 

vårdnadshavare i kommunen lämnas till Socialtjänsten av Migrationsverket. Om barnet bor i 

familj, skall denna utredas och godkännas som familjehem av de sociala myndigheterna. De 

som inte bor i familj placeras på Migrationsverkets anläggningar runt om i Sverige. Alla 

ensamkommande barn har rätt till en ”god man”, som har ett juridiskt och ekonomiskt ansvar 

för barnet, eftersom han/hon inte är myndig.  

Barnen som kommer till Sverige utan vårdnadshavare tillhör kanske de mest oskyddade i det 

svenska samhället. Många av dem har svåra erfarenheter i sin bakgrund. De har levt i krig, 

blivit utsatta för våld och övergrepp, bevittnat våld eller på annat sätt farit illa. 56 

 

Enligt Rädda Barnen är den mest kritiska perioden för dessa barn och ungdomar den tid då de 

anländer till Sverige och hur de tas emot.57 De befinner sig då i en desorienteringsfas och 

mötet med det nya landet, dess språk, kultur, regler, livsstil är mycket krävande för barnen. 

Det är just under denna tid som de också får leva i ovisshet om huruvida de får stanna i 

Sverige eller inte. Väntetiden upplevs ofta som mycket lång. Det är inte sällsynt att de får 

vänta 1 år.58 Under denna tid, asylutredningstiden, bor ca hälften av barnen och ungdomarna i 

familjehem, vanligen hos släktingar. Den andra hälften bor på Migrationsverkets anläggningar 

för ensamkommande barn. För dessa barn får Migrationsverket dubbla roller; både en 

                                                 
53 Gunnarson, A. Rädda Barnen (2008). 
54 Ibid. 
55 Lindqvist, Brendler, M. Rädda Barnens rapport (2004). 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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utredande och en omhändertagande roll, som riskerar att omöjliggöra förtroendefulla och 

stödjande relationer mellan personal och barn. Rädda Barnen har liksom andra instanser som 

jobbar för barnens rättigheter, med oro sett hur många barn inte fått det psykosociala stöd som 

de är i stort behov av. Försvinnanden och allvarliga suicidförsök har i stor omfattning 

förekommit bland de ensamkommande barnen.59 

 

 

4 Metod 

Vi har valt att använda oss av textanalys som metod. Här följer en text om vad denna metod 

innebär. 

 

4.1 Textanalys 

Att använda sig av textanalys som metod innebär ett kritiskt och ifrågasättande 

förhållningssätt till ett utvalt dokument eller delar av det.60 

Till dokumentstudiemetoderna hör varje form av indirekt observerande av sociala fenomen. 

Vi observerar alltså inte det sociala agerandet, utan antingen studerar vi överlevande 

produkter av agerandet, eller muntliga, handskrivna eller tryckta redogörelser för agerandet. 

Ett kännetecken för dokumentstudier och en svaghet hos dem är att materialet är styrt, det vill 

säga fastlagt från början eftersom det handlar om en skrift.61 

Texter som inte hör till skönlitteraturen kallas för brukstexter. Det kan röra sig om kontrakt 

och formulär, skolböcker och nyhetsnotiser, avhandlingar och forskningsartiklar, lagar och 

bruksanvisningar med mera. På olika sätt bidrar de till att forma vad vi vet och styra vad vi 

gör. Detta ger oss skäl att granska dem närmare. Att analysera texter har inte bara ett 

teoretiskt intresse, det kan också vara till nytta för oss. Det kan hjälpa oss att bättre begripa 

vad vi läser och att kritiskt pröva vad som står på raderna och mellan dem, alltså ett kritisk 

och ifrågasättande förhållningssätt till texten – textanalys.62 

 

4.1.1 Hermeneutisk analys 

Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk forskningsansats eftersom vi letar efter dolda 

budskap, den underliggande meningen i texten samt dess konsekvenser. 

                                                 
59 Ibid. 
60 Andersen, Heine (2001). 
61 Ibid. 
62 Hellspong, Lennart, (2001) 
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Ett hermeneutiskt perspektiv kan med fördel användas vid tolkning av den typen av dokument 

vi valt att granska. Kan vi förstå dokumenten och inte bara förklara dem kan vi också se 

meningen med texten och om den efterföljs.63  

Nedan görs en beskrivning av hermeneutik som analysverktyg.  

 

Hermeneutiken är konsten att förstå vad vi läser. Att förstå en text är att finna dess mening – 

att tolka den.64 Hermeneutik betyder tolkningskonst. Det handlar om metoder för att skingra 

oklarheter i en text men också för att visa på dess dubbla bottnar och dolda innehåll. Vad 

betyder det sagda eller skrivna i sitt sammanhang? En hermeneutisk hållning innebär att 

skaffa sig en medvetenhet om förståelsens problem. Den hermeneutiska analysens syfte är att 

söka och bearbeta tolkningsproblem i en text. Hit hör att se hur dess tolkningsmöjligheter 

skiftar med läsaren och sammanhanget.65 

 

Enligt Ödman kan ett hermeneutiskt perspektiv användas vid tolkning av bland annat 

lagtexter då den söker sätt att förstå företeelser exempelvis Vad betyder den här företeelsen 

för den här gruppen av människor. 66 Fokus i hermeneutiken är att se vad något innebär och 

att få en förståelse för något snarare än att något finns. Genom att ”lägga pussel” med 

information från olika källor går det exempelvis att ge en bild av levnadsvillkoren i en speciell 

situation. Ödman skriver att vi kan och bör läsa mycket, ta del av andras arbete och 

erfarenhet, samla in material, iakttagelser och data. Hur vi tolkar och förstår betingas alltid av 

att vi är historiska varelser. 67 

 

Även Engdahl m.fl. beskriver hermeneutiken.68 

Hermeneutiken vill lära oss hur vi ska tolka och vad det innebär att tolka. Den pendlar mellan 

praktiskt arbete med texter och kunskapsteoretiska reflektioner över förutsättningarna för 

tolkning och förståelse. Hermeneutiken syftar till att upphäva skillnaderna mellan 

vetenskaplig helhetsförklaring, delbeskrivning och självförståelse – för att istället förena dessa 

bitar av kunskapsprocessen till ny kunskap och erfarenhet. Den hermeneutiska regeln enligt 

författarna är att man måste förstå helheten ur det enskilda och det enskilda ur helheten.69 

                                                 
63 Ödman, P. J (2006). 
64 Hellspong, Lennart, (2001).  
65 Ibid. 
66 Ödman, P.J (2006) 
67 Ibid. 
68 Engdahl, H. (mfl) (1977)  
69 Ibid. 
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Begreppet hermeneutik är gammalt och användes bland annat till att tolka bibeltexter i början 

på medeltiden och framåt.70 Nyckeln till begreppet hittar vi i det antika grekland och i 

gudanamnet ”Hermes”. Hermes hade i uppdrag att föra budskap mellan de dödliga och 

gudarna men också att tolka budskapen som ofta var mycket dunkla. I Budskapen fanns ofta 

frågor som rörde ödet och existensen vilket krävde att man grävde djupt in i människans liv 

för att ha möjlighet att tolka en helhet. Förståelsen av budskapen skulle ge mottagaren ett nytt 

perspektiv på tillvaron. Man letar efter tecken och tydning och försöker avgöra vilka som är 

väsentliga eller inte, för att kunna avgöra det måste tolkaren ha någon form av förståelse 

medan han orientera sig i området. Hur vi tolkar har betydelse för vilken historia vi bär med 

oss, resultatet har alltid en prägling av mig som forskare, hermeneutiken kallar vår historia för 

förförståelsen, alltså vilken kunskap eller erfarenhet vi har av forskningsområdet sedan 

tidigare.71 Vi använder oss själva som verktyg i den mening att vi inte kan ställa oss utanför 

oss själva när vi studerar verkligheter. 

Ödman skriver att enligt Gadamer kan hermeneutiken som metod inte avslöja nya sanningar; 

den kan bara blottlägga de sanningar den bygger på. Det är med utgångspunkt från den lästa 

texten tolkningen sker, inte från texten som sådan. 72 

 

4.1.2 Tolkningscirkeln 

En klassisk metod inom hermeneutiken är tolkningscirkeln som handlar om en positiv 

rundgång.73 Tolkningen går från det mindre till det större och tillbaka igen. På ett medvetet 

sätt använder man helheten för att förstå delarna och tvärtom. I tolkningscirkeln kan man 

också dra det som omger texten, alltså dess sammanhang eller kontext så att insidan och 

utsidan belyser varandra. Utan kunskap om den abstrakta helheten får man heller ingen 

verklig kunskap om den tillsynes konkreta delen.74 

 

 

4.2  Tillvägagångssätt  

Innan vi kunde börja analysera de delar vi valt ut började vi med att läsa igenom hela 

propositionen, detta gjordes flera gånger. Vi läste igenom dokumentet var för sig för att sedan 

jämföra de tolkningar vi kommit fram till. Texten är inte tolkad på samma sätt av oss båda. 

                                                 
70 Ödman, P.J (2006)  
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Engdahl, H. (mfl) (1977)  
74 Ibid. 
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Däremot var de utdrag som vi i vårt arbete lyft fram, de som vi gemensamt ansåg vara viktiga 

i vårt empiriska material. Genom att använda oss av frågeställningar hittade vi de utvalda 

delarna. Frågeställningarna vi använde oss av var: 75 

• Vad handlar texten egentligen om och till vem vänder den sig? Räcker texten för att 

skapa förståelse för vårt syfte? (Kontext). 

 
• Vad är huvudsak och vad är bisak? (Handling). 

 
• Hur är språket upplagt? (Retorik). 

 
 

Dessa frågeställningar kommer att genomsyra hela analysen. 

För att komma fram till lämpliga kategoriseringar använde vi oss av sökfunktionen som finns 

för pdf dokument. Där skrev vi in orden asyl, mottagandet och ensamkommande flyktingbarn. 

Det vi kunde se utifrån detta var att dessa ord ofta stod i samband med varandra. Dessa ord är 

också vad vi anser att vår analys grundar sig på. Under denna analysprocess kom vi fram till 

att vi skulle dela in det textanalytiska resultatet i följande kategorier för att strukturera upp det 

framtagna resultatet. 

 

4.2.1 Kategoriseringar 

Eftersom vi är ovana att läsa politiska texter upplevde vi denna proposition som svårläst. Vår 

uppfattning var att det inte fanns någon tydlig och given tråd och vi fick leta fram och tillbaka 

för att hitta ett sammanhang. Med hermeneutiken som analysverktyg, det vill säga att plocka 

ut delarna för att förstå helheten och tvärtom, fick vi ändå en förståelse för sammanhanget. 76  

  

1. Asyl Asylprocessen och lagen i Sverige och EU. 

 

2. Ensamkommande flyktingbarn Utgångsläge och begrepp i Sverige och EU. 

 

3. Mottagandet Möjligheter och livsvillkor. 

 

 
 
                                                 
75 Daniel Peterssons föreläsning (28/1-09). Textanalys som metod. 
76 Engdahl, H (m.fl.) (1977). 
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4.2.2 Urval 

Det dokument vi valt att granska är en proposition från regeringen Mottagande av 

ensamkommande barn.77 Propositionens huvudsakliga innehåll är förslag om tillägg till den 

grundläggande lagen om mottagandet av asylsökande m.fl. (LMA). 78 Vi har också särskilt 

granskat delar i propositionen som beskriver Socialtjänstlagen, Lagen om särskilda 

bestämmelser om vård för unga, föräldrabalken, lagen om god man för ensamkommande barn 

samt mottagande av asylsökande med flera i Sverige. Dessa är de tillägg som propositionen 

föreslår för att förbättra mottagandet av de ensamkommande barnen.  

 

Eftersom det finns en medvetenhet hos berörda parter som Migrationsverket, Rädda Barnen 

och Socialtjänsten, om att villkoren för de ensamkommande barnen behöver förbättras, blev 

vårt val att titta på vilka möjligheter och livsvillkor denna proposition menar att ge de 

ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Detta är vad vi utifrån vårt syfte 

ämnar att studera. 

 

 

5 Etiska överväganden  

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av 

det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl 

kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid beaktas.79 

 

Ensamkommande flyktingbarn kan uppfattas som ett känsligt ämne. Vi menar dock att den 

kunskap vår undersökning ger har en stor dignitet. De handlingar vi har granskat är offentligt 

material och tillgängligt för allmänheten. Inga personer kan identifieras i vår undersökning 

och därför tycker vi att det är acceptabelt att bedriva forskning kring detta ämne, då man 

synliggör faktorer som kan komma att t.ex. förbättra människors livsvillkor. 

 

 

 

                                                 
77 Regeringens proposition 2005/06:46. 
78 Om mottagande av asylsökande m.fl.1994:137. 
79 Vetenskapsrådet. 
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6 Textanalytiska resultat 

Här följer vår textanalys där vi använt oss av hermeneutik som analysverktyg.  

Det som är kursiverat är den text vi tagit från propositionen. Direkt efter följer vår analys. 

Vi presenterar resultatet i form av rubriker (enligt vår rubrik 4.2.1). 

 
 

6.1 Asyl 

 

6.1.2 Lagen i Sverige  

 

• Propositionen menar att göra tillägg till den redan befintliga lagen 1994:137.  

Argumenten för att göra tillägg till den redan befintliga lagen är för att förbättra 

mottagandeprocessen för de ensamkommande barnen. Detta enligt propositionen i sin helhet. 

Där står att läsa att det tidigare var en myndighet, migrationsverket som hade ansvaret. Men i 

och med lagändringen ska ansvaret bli delat. Detta ska göras genom att man samlar olika 

myndigheter runt barnet. I och med att vårdnaden blir delad menar man att detta ska förbättra 

mottagandeprocessen eftersom berörda parter har en tydlig ansvaruppdelning. Barnet står i 

centrum och myndigheter är till för barnet som är det som är fokus för alla.   

 

 

• I propositionen föreslås att särskilda bestämmelser om mottagande av 

ensamkommande barn skall införas i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 

m.fl. (LMA). 

Särskilda bestämmelser kan ha betydelse när man söker om asyl. Det propositionen säger i sin 

helhet är att mottagandeprocessen för de ensamkommande barnen ska bli bättre. Mottagandet 

av de ensamkommande barnen är en särskild angelägenhet och då så särskild att den ska 

införas i en lag – 1994:137. Men hänvisar till den ursprungliga lagen och så gör man ett 

tillägg. Den tidigare lagen gäller generellt för mottagandet av asylsökande, och med tillägget 

tydliggör man mottagandet för de ensamkommande barnen. Tilläggen är också till för att 

förbättra situationen för de ensamkommande flyktingbarnen. Propositionen säger: I februari 

2002 gav regeringen Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på 

förbättringar avseende mottagandet av asylsökande barn som kommer till Sverige… 
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• All lag är tvingande och det är därför viktigt att det är lagstiftat. Genom utvidgningen 

vill man försäkra sig om att lagen går att efterföljas ur ett barnperspektiv. Därför 

grundar sig tilläggen på de fyra grundprinciperna i Barnkonventionen.80 

 

 
 

• Regeringen har satt upp som mål att beslut om uppehållstillstånd eller avvisning 

avseende ensamkommande asylsökande barn skall fattas inom tre månader.  

Exempel på ensamkommande asylsökande barn som ska få asyl/uppehållstillstånd är enligt 

propositionen barnsoldater, barn som blivit utsatta för människohandel och barn under 18 år. 

Med detta talar man om att en del barn är skyddsvärda och andra inte. Man säger inte vilka 

som inte är det samtidigt som man säger det, fast man inte säger det rakt ut. Barnen ska inte 

behöva vänta mer än tre månader på att få sin asylprocess avklarad. De argument 

propositionen ger är endast att det tidigare (2005) var alltför långa väntetider. Någonstans så 

tänker man att det inte är bra för barn att vänta och man sätter en tidsgräns. Ett uppsatt mål är 

inte det samma som ett fattat beslut. Det finns ingenting i detta stycke som säger att 

tidsgränsen på tre månader inte får överskridas. 

 

 

• Av artikel 4.1 följer att varje underårig utan medföljande vuxen bör ha rätt att ansöka 

om asyl. 

Detta betyder då att när man som underårig kommer, vem man än är, bör man ha rätt till att 

söka om asyl. Denna möjlighet finns. Att ha en medföljande vuxen innebär då att man har rätt 

att ansöka om asyl. Bör är ett ord som tillåter att man kan bortse från den rätt som antyds. I 

denna mening är det bara en rekommendation att ge underåriga utan medföljande vuxna rätten 

att söka asyl.   

 

 

• Ensamkommande barn skall ha tillgång till en barnvänlig asylprocess. 

Formuleringen att ensamkommande barns skall ha tillgång till en barnvänlig asylprocess 

betyder att det finns möjligheter till en barnvänlig asylprocess. Finns det en barnvänlig 

                                                 
80 Konventionen bygger på fyra grundprinciper, nämligen förbudet mot diskriminering(artikle2), principen om 

barnets bästa(artikel 3), rätten till liv och utveckling(artikel 6) samt rätten att framföra åsikter. 
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asylprocess och denna efterföljs betyder det att de ensamkommande flyktingbarnen har det 

bra under sin väntan på asyl. 

 

 

Ensamkommande asylsökande barn i Sverige och världen. 

• De flesta asylsökande ensamkommande barn som får uppehållstillstånd beviljas 

uppehållstillstånd med stöd av bestämmelserna i utlänningslagen (1989:529) om 

uppehållstillstånd av humanitära skäl. 

Att de flesta ensamkommande asylsökande barn får uppehållstillstånd med stöd av denna lag 

betyder att de finns andra barn som får uppehållstillstånd med stöd av andra bestämmelser. 

Det är svårt att förstå innebörden av begreppet ”de flesta”. Att inte ingå i kategorin ”de flesta” 

betyder att man kategoriseras i en annan grupp. De barn som inte ingår i begreppet ”de flesta” 

har inte samma utgångsläge som ”de flesta”. 

 

 

• Barn som faller offer för människohandel skall få den hjälp de behöver och i vissa fall 

flyktingstatus  

Har man som barn fallit offer för människohandel skall man få den hjälp man behöver och i 

vissa fall flyktingstatus. Det finns alltså hjälp att få om man blivit utsatt för detta. Vad 

flyktingstatusen har för betydelse framgår inte. Ordet status har många betydelser. Exempel 

på andra betydelser är, tillstånd, ställning och nuläge. Det säger inte heller om det har en 

positiv eller negativ inverkan på bemötandet. Ordet flyktingstatus i detta sammanhang säger 

inget annat än att man är flykting. Livsvillkoren som propositionen talar om gäller enbart 

vissa. De barn som propositionen belyser är barn som varit utsatta för människohandel, 

barnsoldater och barn under 18 år. 

 

 

6.1.3 Unionen  

 

• Medlemsstaterna skall vidta åtgärder så att asylsökande omyndiga utan medföljande 

vårdnadshavare företräds av en organisation eller av en utsedd ansvarig vuxen  

Man har som asylsökande omyndig möjlighet till att företrädas av en organisation eller av en 

utsedd ansvarig vuxen. Det finns inget förtydligande i detta stycke om vad man menar med en 

organisation, inga bestämmelser eller kriterier. En organisation kan med andra ord vara vilken 
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organisation som helst. Genom att säga organisation eller ansvarig vuxen lämnar man barnen 

utan skydd då det ena inte kan granska det andra.  

 

Vidare står att läsa 

• men medlemsstaterna kan förbehålla sig rätten att kräva att underårig inte kan ansöka 

om asyl i medlemsstaten utan biträde av en förmyndare, en särskilt utsedd vuxen 

företrädare eller institution.  

Att förbehålla sig rätten är det samma som att vara den som har rätt att säga vad som är rätt. 

Medlemsstaterna kan kräva att en underårig inte kan ansöka om asyl utan biträde av en 

förmyndare, en särskilt utsedd vuxen företrädare eller institution. Underårigas möjligheter 

begränsas. Innebörden är också att man kan ansöka om asyl med biträde av en förmyndare, en 

särkilt utsedd vuxen företrädare eller institution. Hur man utser dessa framgår inte av stycket 

men enligt propositionen ska de ensamkommande barnen ha tillgång till en barnvänlig 

asylprocess. Men medlemsstaterna kan se till att en asylprocess överhuvudtaget inte blir av. 

Man gör skillnad på att vara utsedd och att vara särkilt utsedd. Detta betyder också att 

förmyndare eller vuxen företrädare på eget bevåg kan bestämma att inget behov av asyl finns. 

Barnens framtid ligger hos en enda person eller organisation.  

 

 

• Medlemsstaterna skall se till att asylsökande får nödvändig hälso - och sjukvård som 

åtminstone skall innefatta akut sjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar. 

Asylsökande har möjlighet till nödvändig hälso- och sjukvård. Det skall åtminstone innefatta 

akut sjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar.  

Att skriva skall se till att asylsökande får nödvändig hälso och sjukvård säger inget om vilken 

slags sjukvård som anses som nödvändig. Det säger heller ingenting om när det är nödvändigt 

att inte behandla sjukdomar. Det framgår inte vilka sjukdomar det är som är nödvändiga att 

behandla och inte heller när de är akuta. Vem det är som ska bedöma vad som är nödvändigt 

sägs inte. Men medlemsstaterna skall se till att detta erbjuds. Vilka bestämmelser som gäller i 

de olika medlemsstaterna besvaras inte i propositionen. Men för EU-länderna gäller 

Genevkonventionen.  

 

Sammanfattande text 

Det finns många möjligheter för ensamkommande flyktingbarn. Särskilda bestämmelser finns 

om mottagandet. Dessa bestämmelser ska vara till för att göra mottagandet bättre genom att 
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samla olika myndigheter kring barnet. Tilläggen om de särskilda bestämmelserna grundar sig 

på de fyra grundprinciperna i Barnkonventionen. Barnen har möjlighet att få reda på om de 

får stanna eller inte inom tre månader. De barn som är skyddsvärda är enligt propositionen 

barn under 18 år, barn som blivit utsatta för människohandel och före detta barnsoldater. 

Varje underårig bör också ha rätt att ansöka om asyl. De flesta skall få uppehållstillstånd och 

barnen skall också få den hjälp de behöver och ha tillgång till en barnvänlig asylprocess. Men 

medlemsstaterna kan förbehålla sig rätten att kräva att underårig inte kan ansöka om asyl. 

Barnen ska företrädas av en organisation eller av en utsedd ansvarig vuxen. De står inte 

ensamma. Man har som asylsökande också möjlighet till nödvändig hälso - och sjukvård.  

 

 

7.1 Ensamkommande barn 

 

7.1.2  I Sverige 

 

• Statens åtaganden enligt barnkonventionen omfattar alla barn som befinner sig på 

statens territorium och alla barn under statens jurisdiktion. 

Sverige som land har att följa att alla barn som befinner sig här ska tas omhand. Det betyder 

att alla barn är skyddsvärda som kommer till vårt territorium. Nationen har ett ansvar för barn 

som befinner sig här. De ska inte bara tas omhand, det ska också ske i enlighet med 

barnkonventionen. I Sverige skall alla barn omfattas av barnkonventionen, detta gäller i så fall 

också de ensamkommande barnen. Jurisdiktion betyder att staten har den rättsliga 

befogenheten att utöva rättskipning och att döma. Att informationen finns med kan tolkas som 

att det finns risk för barnen att bli dömda. 

 

 

• Ensamkommande barn skall inte vägras tillträde till statens territorium eller avvisas, 

alternativt återsändas till ett land eller område där det finns allvarliga risker för 

barnets liv och utveckling. 

Skyddsfrågan kommer igen. Sverige tar emot de ensamkommande barnen och anser dem 

skyddsvärda. Avisas, alternativt återsändas betyder att det ena har en annan betydelse än det 

andra. Antingen avisas man eller så återsänds man. Det är enligt texten möjligt att avisas eller 

återsändas till ett land eller område där det inte finns allvarliga risker för barnets liv och 
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utveckling. De ensamkommande barnen ges möjlighet att tillträda statens territorium. Man tar 

ansvar för barnens framtid genom att försäkra sig om att man återsänder dem till en miljö som 

främjar möjligheter och livsvillkor.  

 

• Ensamkommande barn skall inte frihetsberövas endast på grund av att de saknar 

tillstånd att befinna sig i landet. Om frihetsberövandet är nödvändigt av andra skäl 

skall det användas som en sista lösning och för kortast möjliga tid.  

Ensamkommande barn kan frihetsberövas om det finns fler grunder för detta än att de vistas i 

landet utan tillstånd. Det är också möjligt att bli frihetsberövad av andra skäl. Vilka dessa 

andra skäl är förklaras inte i texten. Ett frihetsberövande kan vara en sista lösning för en kort 

tid och då kan det inte handla om en utvisning eftersom den inte kan vara för kortast möjliga 

tid. Ett frihetsberövande skall endast ske om det finns fler grunder än att barnet saknar 

tillstånd att befinna sig i landet. Detta säger att det måste finnas minst två anledningar att 

frihetsberöva barnet. Det är de ensamkommande barnen som frihetsberövas inte de andra 

barnen. 

 

 

• Villkoren för frihetsberövandet skall anpassas till barnets bästa och utgöra snarare 

omhändertagande och omsorg än fängsligt förvar… 

Denna mening kan tolkas som att ett frihetsberövande kan vara till barnens bästa. Ett 

frihetsberövande beskrivs som ett omhändertagande och omsorg men kan också innebära ett 

fängsligt förvar eftersom man använder sig av ordet snarare. Ordet snarare betyder hellre och 

inte i stället för. Det finns alltså risk för att en del barn blir satta i fängelse. Man säger 

ingenting om det faktum att det är barn det handlar om. Enligt svensk lag kan barn inte bli 

satta i fängelse.  

 

 

• Ett ensamkommande barn är en person under arton år, såvida inte den lag som är 

tillämplig på barnet stadgar en tidigare myndighetsålder. 

Enligt denna text finns det lagar som är tillämplig på barnet. De ensamkommande barnen 

lyder alltså inte alltid under den svenska lagen som alltid säger att barn är en person under 18 

år. Om man kan bortse från en av de svenska lagarna, kan man då kringgå de andra lagarna 

också. Här gäller inte att alla barn är skyddsvärda. Barn som är under 18 år har samma behov 
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av skydd oavsett om en annan nations lag gäller. Detta är en rättvise fråga eftersom kontentan 

blir att inte alla barn som befinner sig i Sverige lyder under den svenska lagstiftningen.  

• Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en förläggning 

omfattas inte av lagen om de bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd 

(1§ tredje stycket LMA). 

Om man inte omfattas av lagen, betyder det att staten har avsagt sig ansvaret.  

Här säger texten att de barn som inte har uppehållstillstånd och som inte vistas på en 

förläggning omfattas av en annan lag än andra. Vilket betyder att det finns olika lagar för 

dessa barn men vi kan inte se om det är de ensamkommande barnen man menar. 

Vårdnadshavarens situation har också betydelse för barnens möjlighet att lyda under en 

speciell lag.  

 

 

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137). Förslagen lydelse  
• Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse som 

ensamkommande. 

Barnen kommer till Sverige som ensamkommande, men efter vägen blir vissa barn indelade i 

en annan kategori. När barnet upphör att vara ensamkommande upphör också 

bestämmelserna. Det betyder att andra bestämmelser gäller i dessa fall.  

 

 

Ärendet och dess beredning.  

Del av mening lyder: 

• Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon som enligt lag eller 

sedvänja trätt i förälders ställe eller som efter ankomsten lämnats utan 

ställföreträdare. 

Det behöver inte vara så att det är lagen som ger någon rätt att träda i förälders ställe. Enligt 

sedvänja kan betyda att någon av praxis träder i förälders ställe eller att det enligt gammal sed 

skulle vara möjligt. Att agera enligt sedvänja innebär att något gäller enligt gammal sed. En 

gammal sed är ingen lag, vilket betyder att det finns kryphål som gör det möjligt att agera 

utifrån riktlinjer som man egentligen inte vet var de kommer ifrån, eftersom det är en gammal 

sed. Därmed faller den gällande lagen.  
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• Barnet skall ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och tas på allvar. 

Barnet omfattas och innesluts i den svenska lagstiftningen om att fritt få yttra sig.  

Barnet ges möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter. Att fritt uttrycka sig innebär att inga 

begränsningar finns, uttrycket kan bestå i att skrika, gråta, slåss med mera. När barnets åsikter 

skall tas på allvar måste man alltid utgå från att det som uttrycks är sanning ur barnets 

perspektiv. I de fall barnet skall uttrycka sina åsikter i ord behöver man vara väl bekant med 

dennes språk.     

 

 

• Ensamkommande barn har rätt till en levnadsstandard anpassad till deras fysiska 

psykiska och intellektuella utveckling.. 

Texten säger att det finns en levnadsstandard anpassad till den fysiska, psykiska och 

intellektuella utvecklingen och därmed finns en levnadsstandard som är anpassad till något 

annat och som inte gäller de ensamkommande barnen. Texten beskriver inte innebörden. Att 

ha rätt till betyder att något är lagstiftat och också måste efterföljas därför kan vi säga att de 

ensamkommande barnen får sina behov tillfredställda.  

 

 

• Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och 

andra närstående samt kontakt med hemmiljön  

Vården ska utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga, då är det 

vården som gör att den enskilde får samhörighet med anhöriga och andra närstående samt 

kontakt med hemmiljön. Då ska vården ske i hemmet.  

 

 

• Enligt 21 a § LVU hindrar ett beslut om vård enligt lagen inte ett beslut om avvisning 

eller utvisning. 
Om ett barn är omhändertaget enligt LVU betyder det att det finns tecken på fysisk eller 

psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas. Även om ett barn 

befinner sig i en sådan situation är det möjligt att besluta om avvisning eller om utvisning.  
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7.1.3 Unionen 

 

• Medlemsstaterna skall också sörja för nödvändig läkarhjälp eller annan hjälp för 

sökande med särskilda behov  

Nödvändig läkarhjälp eller annan hjälp får de som har särskilda behov. Har man inte särskilda 

behov behöver inte staterna sörja för denna hjälp. Sökande med särskilda behov behöver inte 

betyda att det gäller de ensamkommande barnen. Då kan man inte heller säga utifrån det här 

stycket att ensamkommande barn skulle ha särskilda behov. Propositionen som helhet säger 

inte heller något om detta.  

 
 
 
FN:s konvention om barnens rättigheter 

Del av mening lyder: 

• Konventionen bygger på fyra grundprinciper, nämligen förbudet mot 

diskriminering(artikle2), principen om barnets bästa(artikel 3), rätten till liv och 

utveckling(artikel 6) samt rätten att framföra åsikter. 

Läser man propositionen som helhet ser man att alla barn skall omfattas av FN:s 

barnkonvention. Konventionen bygger på fyra grundprinciper och inga skillnader skall göras 

mellan de barn som befinner sig i de länder där konventionen är tagen. Så länge man följer 

FN:s barnkonvention finns inga behov att särskilja de ensamkommande barnen.  

 

 
Sammanfattande text 

Alla barn i Sverige tas omhand i enlighet med barnkonventionen. Det betyder att alla barn är 

skyddsvärda, nationen tar ett ansvar. Men barnen kan oberoende av barnkonventionen ändå 

frihetsberövas om det finns fler än ett skäl till detta. Ett frihetsberövande kan inte vara det 

samma som avvisning efter som detta är en permanent lösning och i det fall där 

frihetsberövande sker är det för en kort tid och alltid för barnets bästa. Det är möjligt att sätta 

barn i fängsligt förvar. Det finns en samordnig runt barnet som inte bara består av 

myndigheter utan även utsedd person som ska skaffa sig stor kunskap om barnens behov. I 

vissa fall upphör barnen att vara ensamkommande och då gäller andra bestämmelser än 

tidigare. En praxis kan i vissa fall gälla för vem som ska träda i föräldrars ställe. Barnen 

omfattas oftast av den svenska lagstiftningen, vilket bland annat betyder att de har rätt att fritt 

uttrycka sig.  
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8.1 Mottagandet 

 

I propositionens huvudsakliga innehåll står följande: 

• Mottagandet av ensamkommande barn som antingen söker asyl eller som har beviljats 

uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd (asylsökande ensamkommande barn) 

skall handhas av kommuner som träffat överenskommelse om detta med 

Migrationsverket. 

Man menare att man utser någon som är ansvarig. Man försöker locka kommunerna att sluta 

avtal med Migrationsverket genom att erbjuda ekonomisk ersättning. Staten erbjuder 

kommunerna ekonomisk ersättning inte bara för de kostnader det innebär att ta emot barnen. 

Kommunerna får dessutom en engångssumma och därefter en ersättning för varje mottaget 

barn. Staten tänker sig att ersättningen det vill säga ”morötterna” ska ge barnen bättre 

livsvillkor. Behöver man ett skydd befinner man sig i fara. Är man då i behov av tillfälligt 

skydd betyder det att man befinner sig i tillfällig fara och tas omhand av kommuner som slutit 

avtal med Migrationsverket. Kommunerna har att rätta sig efter socialtjänstlagen som 

innefattar alla barn, oavsett om man är infödd eller ensmkommande flyktingbarn. 

 
 

• Barnets bästa skall vara vägledande i alla faser av mottagandet av ensamkommande 

barn, inklusive genom en barnvänlig och säker utredning genomförd av kompetenta 

tjänstemän samt en skyndsam tillsättning av god man och juridiskt ombud. 

Att barnets bästa ska vara vägledande i alla faser ger möjligheter.  

Förutom detta skall man också som ensamkommande barn få en barnvänlig och säker 

utredning genomförd av kompetenta tjänstemän samt en skyndsam tillsättning av god man 

och juridiskt ombud. En barnvänlig utredning är inte givet vad det innebär. Utredningen skall 

också vara säker, men på vilket sätt den ska vara säker framgår inte, inte heller vad som skulle 

vara en osäker utredning. Utredningen skall sedan genomföras av kompetenta tjänstemän. Att 

vara en kompetent tjänsteman måste då innefatta speciella kriterier vilket betyder att barnen 

har stora möjligheter till kompetent utredning. Tillsättningen av god man och juridiskt ombud 

skall vara skyndsam. Att skriva skyndsam ger inte någon tidsbegränsning utan säger bara att 

tillsättningen skall vara skyndsam. Men eftersom barnets bästa ska stå i fokus betyder det att 

tillsättningen bör sker snarast. 
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• Målet för mottagandet av ensamkommande barn är att med beaktande av barnets 

åsikter hitta långsiktiga lösningar som i första hand siktar på barnets återförening 

med sina föräldrar och/eller andra familjemedlemmar. Det kan vara fråga om att 

återsända barnet till det land barnet kommer ifrån eller att integrera barnet i det nya 

landet, antingen genom återförening med föräldrarna där eller genom adoption. 

I första hand vill man hitta långsiktiga lösningar i form av att sända tillbaka barnen till sina 

föräldrar. Att de kommer tillbaka där de flytt från anses som en långsiktig lösning. Det är inte 

fråga om, utan det är ett mål enligt propositionen. Texten är inte skriven utifrån barnens 

perspektiv, utan ur ett politiskt perspektiv och om barnen, inte för barnen. I och med detta är 

alltså målet inte att hjälpa dem till ett liv här i Sverige. Ska barnet inte återsändas till landet 

det kom ifrån, ska det integreras i det nya landet. Detta ska göras genom återförening med 

föräldrarna eller genom adoption. Att återförena barnen med föräldrarna i det nya landet är 

inte genomförbart om barnen är ensamkommande. 

 

 

• Staterna skall motverka användandet av ensamkommande barn som barnsoldater 

genom lämpligt mottagande och omsorg. 

Man menar alltså att mottagande och omsorg kan motverka att ensamkommande barn 

används som barnsoldater. Barnsoldater var de i så fall innan de kom hit eller blir om de 

avvisas. I Sverige har vi inte barnsoldater så denna formulering gäller inte för oss.  

 

 

• Sverige har undertecknat konventionen och för närvarande utreds frågan om hur 

konventionen skall införlivas med svensk rätt.. 

Om det visar sig efter frågan har utretts att konventionen inte kan införlivas med svensk rätt, 

vet man inte om det är konventionen eller är den svenska rätten som gäller. Man vet inte 

heller vilket av dem som ger barnen de bästa förutsättningarna.  

 

 

• Således föreskrivs i 11 kap. 1 a § UtlL att det, om det inte är olämpligt, skall 

klarläggas vad barnet har att anföra i ärendet. Bestämmelserna har tillkommit mot 

bakgrund av barnkonventionen.   
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Enligt barnkonventionen gäller – rätten att framföra åsikter och få dem respekterade. Men 

med detta stycke säger man att det i vissa fall är olämpligt. Vad det då är som skulle vara 

olämpligt vet man inte utifrån texten. Det ska klarläggas vad barnet har att anföra i ärendet. 

Stycket pratar om barn, inte ensamkommande barn, därför vet vi inte om det är barn generellt 

man syftar på. Bestämmelserna om detta har tillkommit mot bakgrund av barnkonventionen. 

Då är det den som talar om att det barnet har att anföra kan vara olämpligt.  

 

 

• Har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att 

vistas här medan ansökan prövas. 

Att ansöka om uppehållstillstånd behöver inte betyda att det finns särskilda skäl för att vistas 

här medan ansökan prövas. Vi vet inte om det finns särskilda skäl. Det betyder att man måste 

ha särskilda skäl medan man väntar på att ansökan ska prövas. Det betyder också att alla inte 

kan tas emot. När man gör en utredning om det finns särskilda skäl ska detta göras inom tre 

månader enligt propositionen.  

 

 

• Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att 

förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är 

utredda. 

Att göra en utredning förutsätter att någon gör det och vilka som ska göra den framgår inte. 

Det är viktigt att ha uppsatta mål och kriterier för hur man ska gå tillväga. Man får anta att en 

utredning behöver uppfylla vissa krav, och att den person som gör utredningen är kompetent.  

Detta visar att kommunen tar ett ansvar. Att bli placerad hos en släkting betyder inte att man 

blir ”lämnad åt sitt öde” alltså bortglömd, man blir inte heller ett ärende att lägga bort. 

 

 

• Av 11 kap. 2§ SoL framgår att socialnämnden, vid en utredning om barns eventuella 

behov av stöd, får konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. 

När formuleringen är att socialnämnden SKALL ta hjälp av sakkunniga, är texten inte 

formulerad för att skydda barnen utan mer för att ge socialnämnden tolkningsfrihet. 

Det är alltså inte säkert om barn skulle ha behov av stöd enligt Socialnämnden. Att få ta 

kontakt av sakkunniga är inte det samma som att man skall, inte heller att man bör. Detta 
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betyder att utredningen kan göras av icke sakkunniga. Detta kan få konsekvenser för de 

ensamkommande barnens möjligheter och livsvillkor.  

 

 

• När ett barn privatplaceras hos tex släktingar utgår ingen ersättning till den som tar 

hand om barnet. Men vid placering i familjehem utgår en ersättning till 

familjehemmet.  

Ersättning får man om barnet placeras i ett familjehem, men inte när ett barn placeras hos 

släktingar. Då behövs alltså inte någon ersättning för de som är släktingar enligt detta stycke. 

Det är då ekonomiskt bättre för ett barn att hamna i ett familjehem. 

Det dolda budskapet i texten är att man inte uppmanar släktingarna att ta hand om barnen. 

Men kostnaden är ändå den samma. Ansvaret för barnet blir inte mindre om man inte betalar 

ut en ersättning. 

 

 

• En god man har att ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess 

angelägenheter. Den gode mannen kan också i barnets intresse förbjuda barnet att 

lämna en viss plats, tex. Ett familjehem. Om barnet skulle avvika och sedan återfinnas 

hos någon annan kan den gode mannen begära att länsrätten beslutar om åtgärd för att 

flytta över barnet till henne eller honom. 

En god man har ett stort ansvar gentemot barnet. Han/hon har till och med makt att förbjuda 

barnet att lämna ett familjehem. Barnets möjligheter och livsvillkor går genom den gode 

mannen. Barnet hamnar i en beroendeställning och blir talad för. Den gode mannen behöver 

ha speciella kvalifikationer för att kunna åta sig uppgiften som god man. Det krävs av en god 

man att han känner barnet väl. 

 

 

• Enligt motiven skall den gode mannen vara det nav kring vilket alla barnets 

angelägenheter samordnas. Den gode mannen skall ha regelbunden kontakt med 

barnet, det hem barnet vistas i, den som företräder barnet i pågående 

utlänningsärende, barnets skola etc. 

Återkommande är samordning kring barnet. Det gäller inte bara myndigheter utan det ska 

även finnas en utsedd person som ser till att samordningen håller.  
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Den gode mannen skall ha stor inblick i barnets situation. Han/hon har också ett stort 

inflytande i alla ärenden som rör barnet. Eftersom gode mannen skall ha regelbunden kontakt 

med barnet betyder detta att den gode mannen känner barnet väl och vet dess behov.   

 

 

Sammanfattande text 

Staten erbjuder kommunen en viss ersättning. Detta för att locka kommunerna att skriva avtal 

med Migrationsverket. De familjehem som tar emot barn får också ersättning. Men däremot 

utgår ingen ersättning till släkt som tar emot barn. 

När ett barn anses vara i fara får de skydd av kommunens socialtjänstlag. Alla utredningar ska 

också ha barns bästa i fokus och utföras av kompetenta tjänstemän. Man strävar även efter att 

hitta långsiktiga lösningar. Dessa innebär att barnen skickas tillbaka, detta är inte utifrån ett 

barnperspektiv. Sverige har undertecknat en konvention men om den är gångbar i förhållande 

till den svenska lagen är inte utrett. Barn har enligt barnkonventionen rätt att framföra åsikter 

och få dem respekterade i alla fall, utom där det anses som olämpligt. Av särkskilda skäl kan 

man få vistas i Sverige medan ansökan prövas.  En utredning om vård bör också göras innan 

medgivande för beslut lämnas. Om behov av stöd finns får sakkunnig konsulteras. Till 

sakkunnig hör god man som har ett stort ansvar gentemot barnen. 

 
 

9 Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 

Valet av metod gjordes utifrån syftet. Vi ville titta på möjligheter och livsvillkor för de 

ensamkommande flyktingbarnen. Vi tänkte oss att granska statligt styrda dokument. Genom 

att sätta oss in i hermeneutiken fick vi kunskap om detta analysverktyg. Ett hermeneutiskt 

perspektiv kan användas vid tolkning av bland annat lagtexter då den söker sätt att förstå olika 

företeelser. Vi ville hitta dolda budskap i propositionen och vad den ämnade att ge för 

livsvillkor och möjligheter för de ensamkommande flyktingbarnen. Detta gjorde vi genom ett 

kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt. Genom att granska mening för mening kunde vi gå 

djupare in i texten. Vi tittade också på enstaka ord vilket visade vilken stor tolkningsfrihet 

propositionen hade.  

När man läser en proposition kan det tillsynes vara klart, men granskar man det utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv ser man att det finns många underliggande meningar. Att förstå en 
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text är att finna dess mening – att tolka den.81 Hermeneutik betyder tolkningskonst. Det 

handlar om metoder för att skingra oklarheter i en text men också för att visa på dess dubbla 

bottnar och dolda innehåll. Vad betyder det sagda eller skrivna i sitt sammanhang? En 

hermeneutisk hållning innebär att skaffa sig en medvetenhet om förståelsens problem. Detta 

har vi försökt att göra i vår analys. 

Fördelarna med textanalys som metod är enligt oss det kritiska och ifrågasättande 

förhållningssättet, att granska. Detta passade oss bra i denna studie eftersom det var just det vi 

ämnade att göra utifrån vårt syfte. En annan fördel anser vi är att vi använder oss av vår egen 

förförståelse, vilket innebär att vi utgår från det vi redan vet. Detta kan också vara en nackdel 

eftersom vår sanning av tolkningen inte behöver vara den rätta. En annan nackdel var att det 

var svårt att tolka vissa delar av vårt empiriska material. Vi upplevde att en röd tråd var svår 

att hitta.  

 
 
 
9.2 Resultatdiskussion  

 

9.2.1 Asyl 

När det gäller asylprocessen har barnen möjlighet att få reda på om de får stanna i Sverige 

eller inte inom tre månader. Propositionen tar också upp att barnen ska få den hjälp de 

behöver och ha tillgång till en barnvänlig asylprocess. Men kan en asylprocess vara 

barnvänlig? Menar man att man genom sakkunniga och en god man per automatik får en 

barnvänlig asylprocess? Man väljer att uttrycka sig med ska ha tillgång till. Men det är 

skillnad på ska ha tillgång till och ska ha. Man kan tänka sig att denna formulering bygger på 

att man inte vill lova något och uttrycker sig därför på detta sätt.  

Vad en barnvänlig asylprocess är vet vi inte. Kanske är det genomförbart då så många 

myndigheter och kompetenta tjänstemän är iblandade. Samtidigt som man säger att barnen 

skall ha tillgång till en barnvänlig asylprocess, skriver man också att medlemsstaterna kan 

förbehålla sig rätten att kräva att underårig inte kan ansöka om asyl. Detta är motsägelsefullt 

och skapar en förvirring. 

 

När det gäller uppehållstillståndet skall de flesta enligt propositionen få det. I och med att man 

skriver de flesta, innebär det att vissa väljs bort. 

                                                 
81 Hellspong, Lennart, (2001).  
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Att vara skyddsvärda borde alla barn vara. Enligt propositionen är de barn som är under 18 år, 

barn som blivit utsatta för människohandel och före detta barnsoldater barn som räknas som 

skyddsvärda. Samtidigt skriver man att varje underårig bör också ha rätt att ansöka om asyl. 

För att detta ska kunna införlivas krävs att varje underårig är skyddsvärd.  

 

Att ha flyktingstatus skriver man också om. Har man status som flykting och vad innebär det?  

Är det positivt eller negativt? Detta tycker vi inte framgår av propositionen i sin helhet. Vad 

är meningen med att bli statusförklarad, och vad får det för följder? Vi undrar. 

Man skulle kunna tolka det som att det är ett sätt att ”märka” flyktingarna. Kanske underlättar 

det. 

 

 

9.2.1 Ensamkommande barn 

Sveriges lag säger att alla barn som befinner sig i landet ska tas omhand enligt 

barnkonventionen. Budskapet blir att alla barn har ett lika värde. Detta borde egentligen 

innebära att det inte behövs några speciella regler när det gäller de ensamkommande barnen. 

De ska mötas på samma sätt som de svenska barnen. Problemet verkar vara att man inte 

riktigt vet vilka de ensamkommande barnen är. När ska de klassas som ensamkommande? Det 

man är överens om är att det dyker upp en hel del barn från andra länder utan någon förälder 

eller annan vårdnadshavare. Det känns konstigt att man ena stunden definierar barnen som 

ensamkommande och i nästa stund ser man skäl som gör att de helt plötsligt inte är 

ensamkommande. När upphör då barnen att vara ensamkommande? Det framgår inte i 

klartext någonstans i propositionen. I samma andetag som man pratar om alla barns lika värde 

säger man att det är möjligt att frihetsberöva barn om det sker till barnens bästa. Kan det 

verkligen vara möjligt att åstadkomma detta? Ett frihetsberövande är alltid en kränkning 

oavsett vem som utsätts för det. Och vad innebär egentligen ett frihetsberövande? Och hur tas 

ett sådant beslut? Enligt vårt sätt att se upphör man att vara fri, något som inga barn kan må 

särskilt bra av. Det finns förmodligen ingen enkel och självklar definition av ”barns bästa” vi 

har alla olika värderingar och olika människosyn. I och med detta blir barnen väldigt 

utlämnade åt den eller de personer som har avgörandet i sin hand. Barns bästa är ett påstående 

som kan ses ur många olika perspektiv och det ges stor tolkningsfrihet i hela propositionen. 

Man kan då fråga sig om det finns en mening med detta. Genom att var otydlig skyddar man 

sig själv, det går alltid att ursäkta sitt handlande genom att åberopa en annan tolkning än den 

som från början var tänkt. 
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Man säger i propositionen att inga barn får diskrimineras samtidigt som man delar in dem i 

olika kategorier som avgör om de ska få stanna kvar i Sverige eller inte. Att diskrimineras 

betyder att man särbehandlas vilket barnen blir hela tiden. De delas in utifrån ålder, kön, 

etnicitet, ensamkommande eller inte. Om detta är gynnsamt för barnen kan propositionen inte 

svara på, men man utgår från att barnen har olika behov utifrån dessa indelningar, men det 

finns inget som säger att behoven ser olika ut även inom dessa grupperingar.  Man säger 

också att alla barn skall få sina åsikter respekterade och att de skall tas på allvar. Om vi tänker 

på innebörden av att som ensamt barn fly till ett främmande land kan vi också förstå att inga 

barn befinner sig här om de inte befinner sig i ett synnerligen trängt läge. De har förmodligen 

inget annat val. Ändå beslutar Sverige att skicka tillbaka en del av dessa barn efter en egen 

bedömning. Man har då varken lyssnat på barnen eller tagit dem på allvar. Detta 

förhållningssätt är en grov diskriminering mot de barn som inte får stanna kvar.     

Det finns också oklarheter om vem som ska företräda barnen och hur. En del formuleringar 

säger att lagen ska besluta om och utse en lämplig person, en annan formulering säger att det 

är möjligt att enligt praxis göra detta. Man kan enligt gammal sed bestämma vem som skall 

träda i förälders ställe. Hur gammal en sådan sed kan vara eller var den kommer ifrån kan vi 

bara gissa oss till. Men det betyder att man i vissa fall inte behöver följa lagen. Man kan fråga 

sig vad vi ska med lagar till om de inte behöver efterföljas, blir det inte heller några 

konsekvenser är risken stor för att det missbrukas. Man följer bara lagar när det passar. 

Kommunens uppdrag att ansvara för barnens våd och boende skall ske enligt 

socialtjänstlagen. Där står att läsa - där det finns tecken på fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en 

påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas skall barnet tas omhand enligt 

LVU (lagen om vård av unga). Det är enligt propositionen ändå möjligt att återsända barn 

som befinner sig i denna situation. Vi kan se att de flesta barn som kommer hit bär på 

traumatiska upplevelser som de fått av sin uppväxt i det land de kommer ifrån. Att återsända 

dessa barn innebär inte att göra det bättre utan vi skickar dem tillbaka i ”lejonens gap”. Deras 

tilltro till vuxenvärlden får sig ytterligare en törn och man kan fråga sig var vården finns i 

detta sammanhang.       

 

9.2.3 Mottagandet 

Enligt propositionen finns det många möjligheter av olika slag för de ensamkommande 

barnen. I rädda barnens rapport beskrivs mottagandeprocessen och att Migrationsverket haft 
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ett dubbelt ansvar gentemot barnen. Rädda barnen har också kommit med påtryckningar om 

att mottagandeprocessen måste bli bättre. Om det är Rädda barnens påtryckningar som 

huvudsakligen ligger till grund för att de särskilda bestämmelserna ska införas i lagen om 

mottagandet av asylsökande m.fl. framgår inte. 

 

Ensamkommande barn som kommer till Sverige tas om hand av de så kallade 

avtalskommunerna, kommuner som slutit avtal med Migrationsverket att åta sig barnen. För 

detta erbjuder staten ersättning. Ersättningen kan man se som ett sätt att locka kommunerna 

att skriva ett avtal. Vi frågar oss om man åtar sig dessa barn för ersättningens skull, eller för 

barnens bästa. Förutom en klumpsumma får kommunerna även en peng per barn de tar emot. 

Blir man som ensamkommande barn placerad hos en släkting får denne ingen ersättning för 

detta. Varför det är så kan ifrågasättas. Anser man att det skulle vara billigare för släktingen 

att ta emot barnet än för familjehemmet? De familjehem som tar emot ensamkommande barn 

får ersättning.  

 

Man vill genom propositionen införa särskilda bestämmelser om mottagandet för de 

ensamkommande barnen. Dessa bestämmelser ska vara till för att göra mottagandet bättre för 

barnen genom att samla olika myndigheter, Migrationsverket, Socialtjänsten, 

avtalskommuner, god man och andra sakkunniga och kompetenta tjänstemän kring dem. 

Tilläggen om de särskilda bestämmelserna grundar sig på de fyra grundprinciperna i 

Barnkonventionen. 

 

När ett barn anses vara i fara får de skydd av kommunens socialtjänstlag. Under 

Socialtjänstlagen lyder alla barn. Inte bara de svenska. När det gäller utredningar skriver man 

att barns bästa ska vara i fokus, vara barnvänliga och utföras av kompetenta tjänstemän. 

Denna tillsättning skall dessutom vara skyndsam. Man strävar även efter att hitta långsiktiga 

lösningar. De långsiktiga lösningarna beskriver man som att man i första hand ska återsända 

barnet till sina föräldrar. Det finns förmodligen en anledning till att barnet kommit hit och 

bara för att det är en långsiktigt lösningen utifrån vårt perspektiv behöver det inte vara det för 

barnen och inte heller det bästa. Vet barnen om att de i första hand inte ska integreras här, 

utan sändas tillbaka dit de kom ifrån? Detta är inte utifrån ett barnperspektiv. 

 

Barn har enligt barnkonventionen rätt att framföra åsikter och få dem respekterade i alla fall, 

utom där det anses som olämpligt. Detta är väl inte att bli respekterad? När det anses som 
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olämpligt vet vi inte efter att ha granskat propositionen. Det är alltså någon annan som redan 

bestämt att barnets åsikter skulle vara olämpliga. Eftersom det inte beskrivs vad olämpligt är, 

kan man hamna i ”dödläge” då ingen kan hävda att de har mer rätt än någon annan. 

 

Medan asylansökan för barnen prövas kan man, säger propositionen, av särkskilda skäl få 

vistas i Sverige. Detta betyder att de som inte har vad man menar med särskilda skäl inte får 

stanna. Vad de särkskilda skälen är framgår inte. En utredning om vård bör också göras innan 

medgivande för beslut lämnas. Om det finns ett behov av stöd får man konsultera sakkunnig. 

Att få är inte det samma som skall, och detta betyder att barnet riskerar icke sakkunnig 

konsultation. Den gode mannen har ett ekonomiskt och juridiskt ansvar gentemot barnet och 

denne skall också ha hand om alla barnens angelägenheter. Detta innebär ett stort ansvar. Vad 

vi inte får någon insikt i är hur denna gode man utses, och på vilka grunder. Den gode mannen 

kan också förbjuda att barnet flyttar från ett familjehem. Man skriver att: om barnet skulle 

avvika…. Ska det behöva gå så långt att barnet ska behöva ta sig från ett ställe det inte vill 

vistas på igen? Detta efter att redan ha flytt från sitt hemland. Om detta sker betyder det att 

barnet befinner sig i en situation som man inte anser vara det bästa. 

 

 

10 Slutord 

Syftet med att granska propositionen var att se vilka möjligheter och livsvillkor den ville ge 

de ensamkommande flyktingbarnen. Detta tycker vi att vi har fått en inblick i och det finns 

många möjligheter för de barn som kommer till Sverige. Dock är det inte alltid givet vad det 

är som gäller. Man använder sig av formuleringar som bör, kan och får. Detta är inget 

tvingande och i och med detta går det också att kringgå. Man vill nog gärna framstå som att 

det man skriver är bra och tydligt. Men egentligen finns det en väldigt stor tolkningsfrihet i 

denna text. Detta kan uppfattas som att det är ett sätt för dem att gardera sig och gömma sig 

bakom fina ord och formuleringar. I slutänden finns det ingen som kan kräva något när något 

inte sägs definitivt.  

Propositionen säger att Sverige har ett ansvar gentemot alla barn men det vi ser är att man 

formulerar sig otydligt. Om det fanns problem med att ta emot de ensamkommande barnen 

innan, skapar denna otydlighet ingen förbättring för barnen. 

I bakgrunden kan vi läsa hur sårbara dessa barn är, man uttrycker att de ensamkommande 

barnen är de mest oskyddade i vårt samhälle och beskriver vikten av att skapa nära relationer 
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och tillit till vuxna. Men frågan är om detta är möjligt utifrån denna tvetydliga lagstiftning? 

Barnen hamnar mellan lagar och paragrafer och har ingen möjlighet att förstå samhällets 

agerande. De bär redan på känslan att vara ”bortskickade” och övergiven och risken är att 

denna känsla förstärks när de hamnar i en polisisk rundgång.  Att dela ansvaret mellan 

migrationsverket och kommunerna är den enda konkreta förändring som propositionen 

uttrycker. De livsvillkor och möjligheter dessa barn bär med sig från sitt ursprung skiljer sig 

avsevärt från de svenska barnens villkor, vilket vi kan förstå utifrån denna undersökning. Då 

kan vi också förstå svårigheten med att integrera dem i det svenska samhället. Ska vi lyckas 

ge dessa barn en chans till ett värdigt liv och en framtid som skapar förutsättningar behöver vi 

se deras situation utifrån ett tydligt barnperspektiv. 

Ur ett pedagogiskt perspektiv kan vi se att propositionen kan vara ett sätt att rikta 

påverkansprocesser till barnens förmån. Om formuleringen av propositionen har en 

bakomliggande tanke utifrån ett barnperspektiv, påverkar detta sekundärt barnens möjligheter 

och livsvillkor. På ett sätt har propositionen ett barnperspektiv eftersom den utgår från 

grundprinciperna i barnkonventionen. Men eftersom den är skriven på ett sätt som lämnar 

stort utrymme för att tolka finns det risk för att den påverkan som propositionen eftersträvar 

inte gagnar barnen, utan det politiska systemet.  
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