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I 

Sammanfattning 

I samband med tillströmningen av flyktingar till Sverige har det uppmärksammats att 

mottagningssystemet av ensamkommande barn och unga präglas av olika brister. Syftet 

med denna studie är att ur ett personalperspektiv undersöka hur socialtjänstens 

mottagande fungerar samt vilka förbättringar som önskas. Detta har studerats med hjälp 

av barnperspektivet som har utgångspunkt i barndomssociologin. Utifrån fyra intervjuer 

med socialarbetare framkommer att mottagningssystemet upplevts bristfälligt men att 

förbättringar på olika nivåer upplevs som genomförbara. Resultatet visar på en önskan 

om bättre samverkan mellan myndigheter och en förbättrad organisatorisk ledning. 

Vidare betonas ett behov av mer tid och resurser för att kunna utföra noggrannare 

utredningar som grundas på barnets bästa och där barnets rättigheter tillvaratas. En mer 

anpassad metod och tydligare riktlinjer efterfrågas där barnen ges likvärdiga möjligheter 

samtidigt som dess individuella behov beaktas. Inför framtiden önskas bättre beredskap 

och bredare kunskap för att möjliggöra ett kvalitetssäkert mottagande oberoende av 

yttre omständigheter.  

Nyckelord: Mottagande, ensamkommande barn och unga, socialtjänst, barnperspektiv 
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Social workers experiences of the reception system 

-A qualitative study of the Swedish social services reception of unaccompanied 

children 

Rebecca Hallqvist och Maria Lindqvist 

Abstract 

In association with the influx of refugees into Sweden, it has been noticed that the 

reception system of unaccompanied children is characterized by various deficiencies. 

The purpose of this study is to examine, from a staff perspective, how the reception 

system within the Swedish social services works, and what improvements are requested. 

This has been studied and analysed through utilising a child-perspective theory that 

embodies a part of childhood sociology. Four interviews with social workers show 

perceptions of the reception system as generally underperforming, although 

improvements at various levels are perceived achievable. The result also highlights 

requests for a better interaction among authorities, alongside an enhanced top-

management commitment. Moreover, the staff expressed the need of more time and 

resources in order to carry out thorough investigations based on the child's best 

interests, in which the child's rights are safeguarded. Besides, a more customised 

method and clearer guidelines were demanded, where the children are given equal 

opportunities while taking their individual needs into account. For the future, a request 

for a better preparation and broaden knowledge was highlighted, which would enable a 

higher quality of reception’s performance in spite of external circumstances. 

Key words: Reception, unaccompanied children, social service, child perspective  
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1. Inledning 

Vi blev intresserade av att skriva om mottagandet av ensamkommande barn och unga i 

samband med dagens flyktingkris som diskuteras brett i media, skola, politiska debatter 

och i allmänhet. Detta är ett aktuellt ämne inom socialt arbete och i Sverige idag. Den 

stora flyktingströmmen innebär nya utmaningar på både nationell och kommunal nivå, 

och ensamkommande barn och unga utgör en del av denna flyktingström. Vår 

förhoppning med denna studie är att bidra med nya infallsvinklar på ett förbättrat 

mottagande som kan leda till högre kvalité i socialtjänstens arbete med 

ensamkommande barn och unga.  

1.1 Problemformulering 

Även om Sverige har ett utbyggt system gällande mottagande av ensamkommande barn 

så finns det brister som gör detta system svagt. En rapport som Barnombudsmannen 

(2015) publicerat tar upp brister i mottagandet av ensamkommande barn. I rapporten 

hänvisar de till rekommendationer som Sverige fått från FN år 2015 gällande barnets 

rättigheter. Barnombudsmannen känner en stor oro över att ensamkommande barns 

rättigheter inte tillgodoses trots att de har samma rätt till skydd och omvårdnad som 

andra barn i Sverige.  

Tidigare forskning om mottagandet av ensamkommande barn är begränsad, och 

speciellt gällande socialtjänstens arbete i Sverige. Det som ändå framkommer är att 

mottagandet präglas av brister på olika nivåer och att det finns behov av förbättringar. 

Det finns behov av att specialisera socialtjänstens arbete med ensamkommande barn 

och unga genom ny kunskap och behovsanpassade stöd, detta då socialarbetare ställs 

inför nya frågor jämfört med den traditionella barnavården. Forskarna menar att det är 

viktigt att den nya kunskapen inte bara implementeras på handläggarnivå utan även 

kommer till användning i organisationer samt i långsiktiga beslut gällande utformande 

av mottagandet (Backlund, Eriksson, von Greiff & Åkerlund, 2014).  

Sammanfattningsvis kan det ses att brister och behovet av förbättringar beträffande 

mottagningssystemet belyses som central. Detta tillsammans med begränsad forskning 

inom området motiverar till att studera mottagningssystemet och möjliga förbättringar 

närmare.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ur ett personalperspektiv undersöka hur socialtjänstens 

mottagande av ensamkommande barn och unga fungerar samt vilka förbättringar som 

önskas. För att besvara syftet kommer vi att använda följande frågeställningar: 

 Hur upplever personal inom socialtjänsten att det lokala mottagandet av 

ensamkommande barn och unga fungerar?  

 Hur används barnperspektivet i mottagandet? 

 Hur anser socialtjänstens personal att mottagandet skulle kunna förbättras?  

1.3 Relevans för socialt arbete 

Socialt arbete handlar om att öka människors välbefinnande genom att lösa problem i 

mänskliga relationer och främja social förändring. Därmed kan grundläggande aspekter 

ses vara mänskliga rättigheter och social rättvisa (Ahmadi & Lilja, 2013). Socialt arbete 

utvecklades utifrån oro för sociala problem i form av exempelvis fattigdom och 

orättvisa som förtryckta människor möter i samhället. Ensamkommande barn och ungas 

migration till Sverige är exempel på ett ämne där socialt arbete utgör en central roll för 

att möta de sociala problem som uppstår i samband med migrationen. Social utslagning, 

fattigdom samt problem relaterade till det mänskliga välbefinnandet är exempel på 

problematik som ensamkommande barn och unga riskerar att möta i deras 

migrationsprocess. 

Bestämmelser om barns mänskliga rättigheter stadgas i Förenta Nationernas (FN) 

konvention om barnets rättigheter, benämns i fortsättningen som barnkonventionen, 

antogs av FN:s generalförsamling år 1989. De länder, däribland Sverige, som har 

godkänt denna konvention ska följa reglerna som fastställs. Artikel 2 stadgar barns 

rättigheter och lika värde utan åtskillnad och oberoende av bland annat nationellt eller 

etniskt ursprung. UNICEF är det organ som ålagts av FN för att se till att 

barnkonventionen följs, och arbetar nu för att göra barnkonventionen gällande som 

svensk lag (UNICEF, 2016).   

Sammanfattningsvis finns en tydlig koppling mellan socialt arbete och mottagandet av 

ensamkommande barn och unga i Sverige. Det största ansvaret av mottagandet åligger 

kommunens socialtjänst, som är skyldiga att arbeta utifrån barnkonventionen i 

utredningar och bedömningar av barn (se avsnitt 3.1 samt 4.2).  
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1.4 Centrala begrepp 

Ensamkommande barn och unga (EKBU): 

I svensk lagstiftning används begreppet ensamkommande flyktingbarn, vars betydelse 

refererar till definitionen framförd av FN:s flyktingorgan UNHCR ”[…] 

ensamkommande barn är en person under arton år som är åtskild från båda sina 

föräldrar eller från en person som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för 

barnet”. Olika myndigheter och aktörer använder idag olika begrepp och det saknas en 

enhetlig term för hela målgruppen (Wimelius, Isaksson, Eriksson, Hanberger & 

Ghazinour, 2012, s. 3). I denna studie har vi därmed valt att använda begreppet 

Ensamkommande barn och unga (EKBU) och avser då hela målgruppen, det vill säga 

alla ensamkommande flyktingbarn oavsett var de befinner sig i asylprocessen.  

HVB-hem (Hem för vård eller boende): 

HVB är hem som tar emot personer för vård eller behandling förenat med boende. 

Dessa drivs av Statens institutionsstyrelse, kommuner, landsting eller privata 

vårdgivare. En del HVB-hem kan ta emot både barn med beteendeproblematik som 

behöver behandling och ensamkommande barn, medan andra är särskilt inriktade på att 

ta emot enbart ensamkommande barn. Det har utvecklats olika typer av HVB-hem för 

EKBU, dessa är olika former av boende för de som söker asyl eller har fått permanent 

uppehållstillstånd, samt så kallade transitboenden som tar emot nyanlända EKBU i 

väntan på ett annat hem (Socialstyrelsen, 2013a).   

BBIC (Barnets Behov i Centrum): 

BBIC är en metod som de flesta kommuner använder sig av när de utreder barn och 

ungas behov och har sin utgångspunkt i barnkonventionen och socialtjänstlagen. Målet 

med metoden är en enhetlig nationell struktur vid handläggning, genomförande och 

uppföljning av barn och unga (Socialstyrelsen, 2015).  

God man: 

En god man förordnas av överförmyndarenheten för ensamkommande barn och unga då 

de ankommer till Sverige utan föräldrar eller annan ansvarig vårdnadshavare. Den gode 

mannens uppgift är att tillförsäkra barnet trygghet och ansvarar för att sköta dess 

personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Det åligger inte den gode mannen 

att se till den dagliga omvårdnaden eller tillsynen av barnet, men de ska ha god kontakt 
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med det hem som barnet bor i, skola och andra aktörer, för att se till att barnet får en 

god fostran (Socialstyrelsen, 2013b). 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. I kapitel 1 presenteras en kort inledning som 

utmynnar i studiens syfte och frågeställningar. Vidare beskrivs studiens relevans för 

socialt arbete samt centrala begrepp. I kapitel 2 presenteras en bakgrund för att ge en 

inledande förståelse och kunskap kring ämnet. Kapitel 3 redogör för tidigare forskning 

som tematiserats utifrån tre centrala teman, i samma kapitel återfinns en beskrivning av 

sökprocessen. I kapitel 4 presenteras de teoretiska utgångpunkterna som vi använder oss 

av i analysavsnittet. Kapitel 5 redogör för valet av forskningsdesign, tillvägagångssätt 

och metodologiska val. Följande redovisas studiens resultat i kapitel 6, vilket är 

uppdelat i teman som utformats utifrån studiens intervjuguide som i sin tur bygger på 

studiens frågeställningar. Därefter följer vi upp med ett separat analysavsnitt i kapitel 7, 

vars teman har utformats utifrån resultatet. Avslutningsvis presenteras 

resultatdiskussion och metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning i kapitel 8. 

Referenslista och bilagor återfinns i slutet av arbetet.  

2. Bakgrund  

På senaste år har ett stort antal människor tvingats fly från sina länder på grund av bland 

annat krig, våld och förföljelse. Detta beror till stor del på oroligheter och krig i Afrika 

och Mellanöstern, framförallt Syrien. År 2015 flydde en miljon människor till EU för att 

söka skydd och av dem kom cirka 163 000 människor till Sverige vilket är en 

fördubbling från förra årets 81 000 asylsökande personer. Detta gör Sverige till det näst 

största mottagarlandet i Europa idag. EKBU är en stor del av dessa flyktingar och har 

sedan 2006 ökat signifikant. Den största förändringen skedde under år 2015 då antalet 

barn som sökte asyl var 35 369, till skillnad mot för år 2014 då siffran var 7049. De 

flesta av barnen kommer från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Somalia, och vanligast är 

pojkar i åldern 13-17 år (Migrationsverket, 2016; Statistiska Centralbyrån, 2015). 

Innan 2006 fanns inga specifika bestämmelser om EKBU i Lagen om mottagande av 

asylsökande (LMA) utan reglerades enbart av Socialtjänstlagen (SoL). Den 1 juli 2006 

ändrades detta vilket medförde att rollerna som myndigheter, kommuner och stat hade 

gällande EKBU förtydligades. Bland annat innebar detta att kommunen ansvarade för 

det stöd och hjälp som EKBU har rätt till enligt SoL samt tillhandahållande av boende, 
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efter uppgjord överenskommelse med Migrationsverket (Wimelius et al., 2012). På 

grund av den kraftiga ökningen av EKBU som skett de senaste åren ansåg regeringen att 

förutsättningarna för mottagandet har förändrats, bland annat i form av brist av 

överenskomna asylplatser, vilket ledde till en förändring i lagen den 1 januari 2014. 

Migrationsverket kan nu anvisa EKBU till samtliga kommuner, det vill säga även utan 

särskilda skäl till de kommuner som inte har slutit överenskommelse med 

Migrationsverket (Migrationsverket, 2015).  

Ansvaret för EKBU är fördelat på olika myndigheter och kan därför ses som en 

gemensam angelägenhet. Migrationsverket har ansvar för hela processen gällande 

asylansökan, samt att anvisa barnet till en kommun. Efter anvisningen ansvarar 

socialtjänsten i kommunerna för barnen, detta gäller under tiden för asylprocessen men 

även efteråt för de barn som har fått uppehållstillstånd, eller avslag på sin ansökan fram 

till att barnet avvisas eller utvisas. Socialtjänsten är då förpliktigad att utreda barnets 

behov samt bestämma vilka insatser som behövs för att behoven ska tillgodoses. Dessa 

ska även följas upp och minst var sjätte månad ska det beslutas om vården fortfarande 

behövs. Kommunen har även det yttersta ansvaret att tillhandahålla boende för EKBU. 

De olika typerna av boende som de kan bli placerade i är familjehem, jourhem och 

HVB-hem (Socialstyrelsen, 2013a; 2013b).  

Socialstyrelsen (2013b) beskriver vidare att propositionen till LMA tar upp den så 

kallade normaliseringsprincipen. Denna princip innebär att samtliga barn och unga som 

vistas i Sverige bör, så långt det är möjligt, beröras av samma regler och sociala 

omvårdnadssystem med beaktande av Socialtjänstlagen. Vid åtgärder som rör barn, 

enligt 1 kap. 2 § SoL, skall barnets bästa särskilt beaktas. Därmed måste bedömningen 

alltid begrunda vad som är bäst för varje enskilt barn och socialtjänsten måste därmed 

lyssna på barnets berättelser och inställningar för att kunna skapa sig en uppfattning om 

barnet.  

Även om utredningar och bedömningar av EKBU ska se lika ut som för andra barn kan 

det ändå skilja sig något mot för utredningar av svenskfödda barn. Exempel på detta är 

vid användning av metoden BBIC. EKBU saknar medföljande föräldrar vilket kan göra 

det svårt att inhämta information om barnets utveckling och föräldrarnas 

omsorgsförmåga. Då kan istället barnet höras utifrån sina upplevelser av detta, att det är 

barnet som är uppgiftslämnare måste då framgå i dokumentationen. Även om 

föräldrarna inte längre är närvarande för barnets omsorg ses det ändå som viktig 
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information då det fortfarande kan påverka barnet. Gemensamt för EKBU är att de ofta 

kan må dåligt samt ha svårt att lita på vuxenvärlden efter de svåra upplevelserna i 

hemlandet och under flykten. Barnen kan då hellre välja att vara tyst och hålla sina 

berättelser för sig själva i mötet med myndighetspersoner. Vissa handläggare kan ha 

svårt att skilja på utredning av barnets behov samt asylutredningen och kan då 

ifrågasätta eller misstro barnets berättelser. Det är därmed viktigt att barnet får 

möjlighet att skapa trygga relationer med handläggare, personal på boendet eller i 

familjehemmet så att de vågar berätta mer om sig själva (Socialstyrelsen, 2015).  

Sammanfattningsvis har antalet flyktingar som kommer till Sverige ökat på senare år 

och med det även EKBU. Myndigheter har olika ansvarsområde reglerade av svensk lag 

och socialtjänsten ansvarar för den största delen av mottagandet. EKBU ska omfattas av 

samma regler och omvårdnadssystem som svenska barn, samtidigt framkommer det att 

metoder är i behov av viss anpassning vid utredningar och bedömningar av denna 

målgrupp.  

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. Avsnittet är tematiserat utifrån tre centrala teman. Dessa är 

mottagandet av ensamkommande barn och unga, förhållningssätt i arbetet med 

ensamkommande barn och unga och förslag på förbättringar i mottagandesystemet. I 

slutet av kapitlet presenteras en sammanfattning av resultaten. 

3.1 Mottagandet av ensamkommande barn och unga   

Wimelius et al. (2012) ger en övergripande kunskapsöversikt om Sveriges mottagande 

vid EKBUs ankomst. Vid ankomst till Sverige hamnar barnen i en ankomstkommun, 

vilket är den kommun där de först ger sig till känna för Migrationsverket, där de erbjuds 

tillfälligt boende. Migrationsverket anvisar sedan dem till en anvisningskommun, vilket 

är den kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg under asylprocessen 

men även efteråt om barnet beviljas uppehållstillstånd. Det lokala mottagandet som 

träder in efter anvisningen är en form av samarbete mellan olika aktörer, där 

inkluderade socialtjänsten, överförmyndarmyndigheten (gode män), personal från HVB-

hem alternativt från andra boenden samt skolan. Dessa fyra aktörer utgör de primära 

nyckelpersonerna som ska samarbeta kring utformandet av insatser för omsorg och 

boende. Ytterst ansvarig enligt socialtjänstlagen är socialtjänsten.  
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EKBU är en psykosocialt utsatt grupp som vid ankomst till Sverige ofta bär med sig 

erfarenheter och trauman från flykt, krig och separation från anhöriga och hemlandet. 

Påfrestningar som exilen och asyltiden i det nya värdlandet belyses som riskfaktorer för 

psykisk ohälsa. Det belyses att livsvillkoren och mottagandets utformande i det nya 

värdlandet är påverkande faktorer till deras förmåga till återhämtning (ibid.).  

Eide och Hjern (2013) nämner liknande resultat i sin forskning där det belyses hur 

EKBU löper hög risk att drabbas av psykisk ohälsa, i form av exempelvis 

posttraumatisk stress och depression, under deras första år av etablering i det nya 

värdlandet. Trots den höga risken att drabbas av psykisk ohälsa har det noterats att 

många av dessa barn även har visat sig vara resursstarka i många avseende och att de 

visar på ett positivt förhållningssätt gällande deras framtid i det nya landet. Vikten av 

utbildning och god omsorg tillsammans med barnets drivkraft till att skapa en positiv 

framtid har visats vara nyckelfaktorer i hur den psykiska hälsan tenderat att utvecklats 

långsiktigt.  

Eriksson, Ghazinour, Hanberger, Isaksson och Wimelius (2014) belyser olika aktörers 

osäkerhet kring om insatserna för EKBU utförs ändamålsenligt. Varje aktör inom den 

kommunala kedjan ansågs var för sig uppnå deras specifika mål men det framkom att 

det saknades systematiska uppföljningar på barn som redan hade lämnat 

mottagningssystemet, vilket ledde till att det var svårt att bedöma insatsernas betydelse. 

Studien visar på hur de fyra primära aktörerna upplevde oklarhet i vad som förväntades 

av varje aktör och vem som ansvarade för EKBUs etablering och integration. Resultat i 

studien visar trots detta på att relationen till de professionella var starka och uppges ha 

stor betydelse för EKBU.  

3.2 Förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn och unga         

Ottosson, Eastmond och Schierenbeck (2013) beskriver hur det svenska 

mottagningssystemet och socialarbetare som arbetar med EKBU ska arbeta utifrån ett 

barnperspektiv. I intervjuer med socialarbetare framkommer det hur viktigt det är att 

lyssna på varje barn för att förstå deras perspektiv och individuella situation. Om barnet 

av någon anledning inte kan tala för sig själv ansågs det istället viktigt att 

socialarbetaren har erfarenhet inom området och reflektivt försöker föreställa sig barnets 

perspektiv som grund för en bedömning. Det framkommer även att hög arbetsbelastning 

och ekonomiska begränsningar hos migrationsverket till viss del förhindrar tillräcklig 

inhämtning av information om varje barn vilket kan resultera i att barnperspektivet blir 
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lidande. Vidare kan barnens brist på tilltro till myndighetspersoner och rädsla för 

påverkan av asylprocessen förhindra att de anförtror dem med deras berättelser. 

Socialarbetare nämnde svårigheter att bryta rutiner och standardprocedurer som 

existerar hos migrationsverket vilket är ett krav för effektivitet, men som enligt dem kan 

försumma kvalitén i arbetet.   

Backlund, Eriksson, von Greiff och Åkerlund (2012) visar i sin forskning att arbetet 

med EKBU har vissa generella mönster. Det finns en övergripande ambition att 

fokusera på tre olika områden, dessa är barnets unika egenskaper, barnets likheter med 

andra barn samt det friska hos barnet. De två sistnämnda tenderar att ta mest utrymme 

då det finns en strävan att fokusera på det som är ”normalt” och friskt hos barnet. Att 

undvika att prata om tidigare svåra upplevelser kan dock resultera i svårigheter för 

socialarbetare att lära känna barnet och se till varje barns unika behov. Riktlinjer visar 

att socialarbetare inte ska göra någon skillnad på EKBU och andra barn som 

socialtjänsten möter gällande arbetssätt, men det framkommer i studien att 

socialarbetare upplever att ordinarie metoder och rutiner inte riktigt passar för denna 

målgrupp. Exempel på detta är vid användning av BBIC, där mestadels av utredningen 

bygger på information av och samverkan med föräldrar. En annan utmaning i arbetet 

med EKBU är att det saknas tydlig vägledning i hur socialarbetare kan finna en 

balansgång mellan att integrera barnen i det svenska samhället och samtidigt anpassa 

mottagandet efter språkliga och kulturella skillnader. Dessa nämnda svårigheter leder 

ofta till att de unika behoven hos varje barn bortses från och att byråkratiska regler och 

standardlösningar tenderar att ta över.  

Gustafsson (2015) har utfört en studie om hur mottagningssystemet fungerar i Sverige 

och hur professionella ser på EKBU samt hur detta påverkar deras arbetssätt och 

bemötande. I denna artikel hänvisas även till tidigare artiklar skrivna av samma 

författare där det påvisas att barnen känner sig dåligt mottagna. De upplever ovisshet i 

vem som är ansvarig för vad och känner sig sällan lyssnade på. Vidare framkommer det 

att professionella antingen bemöter EKBU med en idé om att de är som alla andra barn, 

eller att de är annorlunda med vikt på skillnader i kultur, språk, status som flykting etc. 

Inget av dessa sätt menar Gustafsson är att föredra då det första tenderar att glömma 

bort att EKBU ofta har ett ”bagage” med sig av traumatiserade händelser och att de kan 

lida av psykisk ohälsa och därmed inte helt kan likställas med vilka andra barn som 

helst. Det andra synsättet däremot skapar lätt ett ”vi och dem”-tänk där de professionella 
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ser dessa skillnader som hinder som måste överkommas med hjälp av att ”tvinga” in 

dem i det svenska systemet och kulturen. 

3.3 Förslag på förbättringar i mottagandesystemet  

Gustafsson (2015) beskriver vidare hur mottagningssystemet skulle kunna förbättras, 

och hon menar att om dessa två ovan nämnda synsätt, vore integrerade med varandra 

och EKBU ses i ljuset av likheter med andra barn samtidigt som de har vissa skillnader, 

samt med hänsyn av etiska ståndpunkter som mänskliga rättigheter, skulle det leda till 

förbättringar i mottagandet.   

Wimelius, Eriksson, Isaksson och Ghazinour (2016) har utfört en studie om hur det 

svenska mottagningssystemet kan främja integration av EKBU om det är utfört på rätt 

sätt. I studien visar de på brister som är i behov av förbättring. Ett av dessa är 

samarbetet mellan de olika aktörerna som är involverade i mottagandet, även om detta 

existerade var det ofta svagt eller för ofta avbrutet vilket gjorde det svårt att upprätthålla 

ett följaktigt samarbete. Vidare visar studien på brister i ett långsiktigt politiskt mål för 

integration som explicit ger nyckelpersonerna en vision om vad det är de ska uppnå med 

sitt arbete. Det framkom att dessa personer visste vad de skulle göra och hur de skulle 

arbeta, men att de saknade en bild av det slutgiltiga målet. Ett sista resultat från studien 

är att det saknades systematiska utvärderingar och uppföljningar. Detta bidrar till att det 

inte finns något bra sätt att mäta resultatet av arbetet och mottagandet, då det inte finns 

någon kunskap om hur det går senare för exempelvis EKBU som har lämnat 

mottagningssystemet.  

I den tidigare nämnda studien av Backlund et al. (2012) föreslås vidare att socialarbetare 

behöver organisatoriskt och kunskapsmässigt stöd för att kunna utveckla 

mottagningssystemet. Resultat av studien betonar vikten av att finna en bra balans i att 

individualisera insatser utan att riskera särbehandling i förhållande till andra barn. Det 

vill säga att hänsyn ges till olikheter i bakgrund, erfarenheter, språk och kultur samtidigt 

som ett jämlikt bemötande eftersträvas.  

Backlund et al. (2014) jämför i en forskningsrapport resultatet från två tidigare 

forskningsrapporter, utförda 2012 och 2014. En förändring sedan den första studien 

utfördes är att det har utvecklats ett mer specialiserat mottagande av EKBU med 

differentierade enheter hos socialtjänsten som enbart arbetar med denna målgrupp. En 

utveckling som kan ses utifrån detta är att socialarbetare tydligare ser EKBUs komplexa 
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psykosociala utsatthet istället för att enbart fokusera på det friska hos barnet som den 

första studien påvisade. Detta innebär även att socialarbetare efterfrågar mer anpassade 

insatser från andra aktörer, så som psykiatrin, för att kunna möta dessa komplexa behov. 

Nya efterfrågningar från socialarbetare är ett mer långsiktigt planerande av mottagandet 

från kommunen istället för det tidigare kortsiktiga ”här och nu”-tänket. Något som 

benämns i båda studierna är vikten av en god relation mellan barn och socialarbetare, 

vilket antyder att det är av betydelse att varje barn inom samhällsvård har en egen 

socialsekreterare.   

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

De centrala resultaten som framkommer i tidigare forskning är att EKBU är en 

psykosocialt utsatt grupp med bakgrund av traumatiska upplevelser och att mottagandet 

i det nya värdlandet har effekt på deras återhämtningsprocess. Socialarbetare bör arbeta 

i enlighet med ett barnperspektiv när det kommer till EKBU, dock kan organisatoriska 

begränsningar förhindra att detta utförs till fullo vilket leder till att det unika barnets 

behov kan hamna i skymundan, och arbetet istället präglas av standardiserade 

arbetsmetoder. Andra brister i mottagningssystemet är att samverkan mellan aktörer inte 

fungerar optimalt och att ansvarsfördelningen är otydlig, det saknas även utvärderingar 

och uppföljningar samt tydliga politiska mål kring arbetet. Återkommande i flera studier 

är påpekande på svårigheter att finna en balansgång mellan att behandla EKBU jämlikt 

med andra barn samtidigt som hänsyn ges till skillnader och individuella behov hos 

denna målgrupp, vilket belyses som nödvändigt för ett gott mottagande. Något som har 

utvecklats i mottagandesystemet under senaste åren är att det har skapats en 

differentierad enhet inom socialtjänsten som kan ses specialiserad inom området, dock 

påvisas det att arbetet fortfarande är i behov av en rad förbättringar samt ett mer 

anpassat arbetssätt som socialarbetare behöver stöd för att utveckla.  

Genomgången av tidigare forskning tydliggjorde att det fanns brister i 

mottagningssystemet och behov av förbättringar, vilket är förenligt med vår studies 

syfte. Därmed har vi använt oss av den tidigare forskningen som en av våra 

utgångspunkter för denna studie.  

3.5 Sökprocess - urval och avgränsningar av litteratur 

Vi har i litteratursökningen använt oss av databaserna; Discovery, Google Scholar, 

SwePuB, SocINDEX för att söka vetenskapliga artiklar och rapporter. Vi har använt oss 
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av sökorden: ”ensamkommande”, ”mottagande”, ”ensamkommande flyktingbarn”, 

”asylsökande” ”barnperspektiv”, ”socialtjänst”, ”unaccompanied refugee children”, 

”unaccompanied child”, ”social service”, ”reception”, ”unaccompanied asylum seeking 

child”, ”child perspective”, ”social workers”. Vi har även undersökt i hur stor 

utsträckning det har studerats om detta ämne bland andra studenter på olika lärosäten.  

Vi har sökt både svensk publicerad forskning och internationell forskning. Då vi främst 

avser att studera det svenska mottagningssystemet fann vi ingen motivering till att 

använda internationellt publicerad forskning i stor utsträckning, utan har valt att 

använda endast en del internationell forskning med avsikt att kunna problematisera 

bilden något. Då vi heller inte avser att göra en historisk tillbakablick avgränsade vi vårt 

tidsintervall på sökningar till 2010-2016. Vi fann att detta är ett relativt nytt 

forskningsområde som det inte forskats om i stor utsträckning, men den forskning vi 

fann var både relevant och fullt tillräcklig. I våra sökningar uppmärksammade vi några 

författare som återkommer i artiklar. Dessa visade sig vara etablerade forskare vars verk 

vi även återfunnit i referenslistor i andra uppsatser eller artiklar. Efter granskningen av 

tidigare forskning såg vi vad som redan besvarats inom detta område och fann därmed 

den kunskapslucka som motiverade till denna studie.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs den teori, barndomssociologi, som vi valt att använda oss av i 

vår analys av det empiriska materialet. Vidare beskrivs även barnperspektivet  och 

barnkonventionen, som denna teori tar fasta på.  

4.1 Barndomssociologi 

I slutet av 1900-talet sågs ett paradigmskifte i studier om barn och barndomssociologin 

blev den nya aktuella teorin där barndomen lyftes fram som betydelsefull och inte bara 

som en transportsträcka till vuxenlivet (Andersson, 2012). Tidigare studier och teorier 

fokuserar främst på utveckling och psykologiska aspekter hos barn, så som 

utvecklingspsykologin som studerar de olika utvecklingsstadierna under barndomen tills 

det att barnet blir vuxen, men är inte intresserad av ett barns perspektiv eller hur det är 

att vara ett barn. Genom detta går det tydligare att förstå övergången till ett 

barndomssociologiskt perspektiv där barn studeras och ses som individer vars åsikter 

och perspektiv är av stor vikt. Barn började ses som ”beings” snarare än ”becomings”, 
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vilket menar att de har ett värde här och nu och att barndomen inte bara är som en 

transportsträcka till vuxenlivet. Barndomssociologin menar vidare att barn är sociala 

aktörer som har förmåga att aktivt influera konstruktionen av deras liv och samhället i 

stort. Det vill säga att de inte bara är passiva subjekt påverkade av sociala strukturer, 

vilket medför att deras kultur och sociala relationer är värda att studera i sig genom 

barnens perspektiv och utan påverkan av vuxna (James, 2009).  

Prout och James (1990) beskriver hur barndomssociologin ser på barndomen som social 

konstruktion och fenomen. Med detta menas att barndomen, till skillnad mot för 

exempelvis biologisk omognad, inte är naturlig eller universell emellan olika 

människogrupper. Den påverkas istället av strukturella och kulturella aspekter i olika 

samhällen, vilket även leder till att den ständigt skapas och omskapas utifrån dessa 

samhälleliga faktorer.   

4.1.1 Barnperspektivet  

Genom att barn ska betraktas som egna aktörer och inte bara objekt på väg in i 

vuxenstadiet, blir det därmed viktigt att lyssna på barnens erfarenheter i bedömningar av 

deras livsvillkor, och det är där som ett barnperspektiv träder in (Halldén, 2003). Att 

inneha ett barnperspektiv innebär att barnets upplevelser om sin egen situation ska ligga 

till grund för analyser och utredningar. Socialtjänsten ska utgå från ett sådant perspektiv 

i alla ärenden som rör barn och unga och detta medför att socialsekreterare ska se varje 

barn som de möter som en individ med en specifik livssituation. Detta perspektiv har 

utgångspunkt i FN:s barnkonvention där barnets rättigheter regleras (Cederborg, 2014).  

4.1.2 Barnkonventionen 

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som fastslår barn som 

egna individer med egna rättigheter och inte som föräldrar eller andra vuxnas ägodelar 

(UNICEF, 2016). Barnkonventionen kan ses som grunden för ett globalt barnperspektiv 

och en gemensam måttstock av barnets rättigheter för världens alla stater. Alla som 

arbetar inom Sveriges myndigheter, kommuner och landsting, har skyldighet att följa 

denna konvention och den genomsyrar även Socialtjänstlagen (Cederborg, 2014). 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga men det finns fyra 

grundprinciper som återfinns i artikel 2, 3, 6 och 12, som alltid ska beaktas när det rör 

frågor om barn. Den första grundprincipen är att alla barn har samma rättigheter och 

lika värde, oavsett barnets eller föräldrarnas hudfärg, kön, religion, politiska eller annan 
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åskådning, handikapp etc. Det medför att inget barn får diskrimineras eller särskiljas på 

några grunder när det kommer till deras rättigheter enlig konventionen. Den andra 

grundprincipen är att barnets bästa ska beaktas och komma i främsta rum vid alla beslut 

som rör barn. Den tredje grundprincipen är att alla barn har rätt till liv och utveckling. 

Den fjärde grundprincipen är att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 

respekterad, vilket medför att de har rätt till inflytande i frågor som rör barnet och deras 

åsikter ska tillmätas betydelse med hänsyn till deras ålder och mognad (Cederborg, 

2014; UNICEF, 2016).  

4.2 Användning av teori och perspektiv  

Barndomssociologin antar ett barnperspektiv som utgår från barnkonventionen. Det kan 

ses att dessa tre hör samman och det skulle vara svårt att beröra ett av dem utan att gå in 

på de andra. Därmed har vi valt att inkludera och använda oss av dessa tre i vår 

kommande analys. Då barndomssociologin är en teori som behandlar barn och ser 

barndomen som en viktig del av livet, anser vi att den är lämplig i vår studie då vi 

studerar mottagandet av barn. Vi använda oss av denna med en tanke om att EKBU är 

sociala aktörer med en inneboende kraft att konstruera sina liv och sin omgivning i 

positiv bemärkelse. I denna teori kan det även ses att det är viktigt att lyssna på barnen 

och beakta deras upplevelser av omgivningen då de inte enbart är passiva subjekt som 

ska styras av vuxna. Vi anser att detta är extra viktigt i mottagandet av EKBU i den 

bemärkelse att de ensam ansvarar för att delge sina erfarenheter och åsikter, som sedan 

förväntas ligga till grund för analys och bedömning, då de inte har några ansvariga 

vuxna med sig till det nya värdlandet.   

Vidare noteras att barnperspektivet ska beaktas när det kommer till utredningar av barn 

och unga i Sverige. Barnkonventionens första grundprincip menar att barnets rättigheter 

ska gälla alla oavsett bakgrund, etnicitet eller andra skillnader. I och med detta finner vi 

det intressant att studera hur barnperspektivet kommer till uttryck i mottagandet av 

EKBU samt hur deras rättigheter tillvaratas. Vi vill främst studera hur eventuella 

förbättringar skulle kunna ske för ett större beaktande av barnperspektivet. Därav utgör 

även barnperspektivet en av våra frågeställningar och tar stor plats i vår 

materialinhämtning. 
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5. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis 

redogörs vår förförståelse i ämnet samt valet av forskningsdesign. Därefter följer en 

presentation av studiens tillvägagångssätt, analysverktyg, studiens trovärdighet och 

avslutningsvis de etiska överväganden som studien har förhållit sig till.  

5.1 Förförståelse  

Ett fenomenologiskt angreppsätt och en hermeneutisk tolkning används under denna 

studie (se avsnitt 5.2 samt 5.3.3) och det är då viktigt att först redogöra för vår 

förförståelse av ämnet, för att bidra till en högre kvalité på studien. Inom fenomenologin 

är det viktigt att försöka förhålla sig objektivt för att kunna komma fram till en 

förutsättningslös beskrivning av fenomenet. Därav har vi under studiens gång haft vår 

förförståelse i åtanke för att försöka vara medvetna om eventuella fördomar samt ställa 

dem åt sidan. I hermeneutiken görs en tolkning av texten där forskarens förförståelse 

påverkar tolkningen. Detta innebär att tolkningar av en text kan se olika ut beroende på 

vem som tolkar den, vilket gör det viktigt för forskaren att explicit uttrycka sig om sin 

förförståelse samt argumentera för sina tolkningar så att de kan förstås av andra läsare 

(jfr. Kvale & Brinkmann, 2014).   

Vi uppskattar vår förförståelse som relativt begränsad samtidigt som den var tillräckligt 

bred för att leda in oss på syftet med denna studie. Vår uppfattning var att det förelåg 

brister i socialtjänstens mottagande av EKBU, men vi hade ingen kännedom om i hur 

stor utsträckning eller specifikt vilka brister. Vi förstod det även som att arbetet från 

socialtjänstens sida präglas av hög arbetsbelastning i och med den stora tillströmningen 

av flyktingar och att det har blivit svårt att rekrytera ny personal inom detta område. 

EKBU uppskattade vi som psykosocialt utsatta och som ojämlikt bemötta i relation till 

andra barn. Genom media har vi även uppmärksammat att mottagandet tenderat att se 

olika ut beroende på var i landet det sker, samt att många kommuner antingen har eller 

har övervägt att anmäla sig själva på grund av brister i verksamheten.  

5.2 Forskningsdesign  

Utifrån utformat syfte och frågeställningar har vi valt att använda kvalitativ intervju som 

metod för materialinsamling. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att intervjuer är 

lämpliga då forskaren vill få reda på sociala förhållanden som råder inom exempelvis en 

organisation där de personer som intervjuas är delaktiga. Vi anser att intervju som 
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metod lämpar sig för vår studie då vi vill studera socialtjänstens mottagande av EKBU 

ur ett personalperspektiv, varav vi är intresserade att fånga personalens egna upplevelser 

av detta fenomen för att få en insikt om rådande förhållanden (jfr. Ahrne & Svensson, 

2015).  

Utifrån detta har har vi även valt att utgå från ett fenomenologiskt angreppssätt under 

utförandet av intervjuerna. Fenomenologi syftar till att beskriva något så exakt som 

möjligt, snarare än att analysera eller förklara. Det innebär en strävan att beskriva ett 

fenomen utifrån aktörers egna upplevelser och erfarenheter av det, med antagandet att 

den reella verkligenheten är detsamma som människors uppfattning av den. Genom 

detta syftar man till att finna ett fenomens sanna essens (Kvale & Brinkman, 2014). För 

att möjliggöra informanternas egna beskrivningar av fenomenet har vi valt att bygga 

studien på halvstrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuerna har utgått ifrån en 

intervjuguide (se bilaga 2) där strukturen är mindre sträng, vilket givit en större 

öppenhet på intervjuförloppet. Intervjuguiden innehar förbestämda teman med förslag 

till frågor som intervjupersonerna har fått besvara utifrån sin egen uppfattning (jfr. 

Kvale & Brinkman 2014).  

5.3 Tillvägagångssätt 

5.3.1 Insamling av empiri och urval   

För att komma i kontakt med intervjupersoner gjorde vi ett så kallat tvåstegsurval där vi 

först gjorde urvalet av organisationer, socialtjänster i tre olika kommuner i Sverige. 

Sedan gjorde vi det andra urvalet, intervjupersoner, genom att vi skickade ut förfrågan 

via mail till enhetschefer inom dessa socialtjänster och efterfrågade att få kontakt med 

handläggare som kunde tänka sig att medverka i en intervju (jfr. Ahrne och Svensson, 

2015). I mailet bifogade vi ett informationsbrev (se bilaga 1) som utförligare beskrev 

syftet med studien och tillvägagångssättet, samt de etiska aspekterna studien beaktar. 

Två av dessa kommuner återkopplande och efter att vi hade fått kontakt med lämpliga 

informanter genomförde vi fyra enskilda intervjuer på respektive personals arbetsplats 

och tidsåtgången varierade mellan 30-60 min. Vi använde oss av vår intervjuguide och 

genomförde samtliga intervjuer tillsammans där vi även var varandra behjälpliga med 

att ställa uppföljningsfrågor till personalen. Inledningsvis förklarade vi syftet för 

intervjupersonerna för att vara tydliga med vilket ämne vi ville beröra och tala om under 

intervjun. Vi fick samtycke från intervjupersonerna att använda oss av diktafon för att 
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spela in intervjuerna. Samtliga intervjuer transkriberades avslutningsvis för att 

materialet sedan skulle kunna ligga till grund för resultat och analys.   

5.3.2 Avgränsningar och begränsningar  

Initialt valde vi att avgränsa vårt urval till att endast intervjua personal inom 

socialtjänsten som jobbar med mottagande av EKBU, vilket framställs i syftet. Vi valde 

i och med detta bort att intervjua personal på HVB-hem eller andra myndigheter som 

jobbar med mottagande av EKBU. Valet bygger på att vi utifrån vår begränsade tillgång 

till tid och resurser inte hade möjlighet att genomföra en studie i stor omfattning och 

fann det utifrån ett mottagningsperspektiv mest intressant att intervjua personal inom 

socialtjänst. Vi hade en initial idé att enbart intervjua handläggare men valde sedan att 

även intervjua en enhetschef för att få ytterligare en infallsvinkel på mottagandet från en 

annan befattning.  

En annan avgränsning i studien är att vi inte har intervjuat barnen själva, bland annat på 

grund av etiska skäl. Detta då EKBU befinner sig i en utsatt situation och majoriteten av 

barnen som ankommer bär med sig upplevelser av trauman och bedöms därmed vara 

mer sårbara, även om detta kan skilja sig från barn till barn (Socialstyrelsen, 2013b). 

Vidare saknade vi de resurser och tid som krävs för att intervjua EKBU då detta skulle 

leda till fler antal intervjuer samt att det antagligen skulle kräva tillgång till tolk. 

Kommunikation genom tolk ökar även risken för missförstånd och att barnet inte vågar 

uttrycka sig om känsliga ämnen inför en tredje part (Socialstyrelsen, 2013a).  

Vår förhoppning var att genomföra sex intervjuer, men bristen på tillgång till lämpliga 

informanter som ville medverka i studien gjorde att vi endast kunde genomföra fyra 

intervjuer. Vi valde därför att lägga mer tonvikt på förberedelser samt på en noggrann 

analys på det material vi hade att tillgå. Kvale och Brinkman (2014) belyser att få 

intervjuer kan medföra många fördelar, så som möjlighet för forskaren att vara mer 

noggrann samtidigt som materialet blir mer lätthanterligt, särskilt för studenter som inte 

har tid eller råd att genomföra stora studier. Det är även möjligt att säga intressanta 

saker om samhälleliga fenomen utifrån få intervjuer, även om forskaren då inte ställer 

stora anspråk på generaliserbarhet. 
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5.3.3 Analys  

För att strukturera upp vårt insamlade intervjumaterial och göra det mer översiktligt har 

vi använt oss verktyget meningskoncentrering. Detta innebar att vi kategoriserade vårt 

material och drog samman långa uttalanden till en kortare beskrivande text. 

Kategoriseringarna skedde utifrån huvudteman som utvecklades ur syftet och 

intervjusvaren. Meningskoncentrering är vanligt vid ett fenomenologiskt angreppssätt 

och det är då viktigt att vid intervjuerna försöka fånga nyanserade beskrivningar av 

ämnet som undersöks (jfr. Kvale & Brinkman, 2014).  

Vi har valt att tolka vårt material med hjälp av hermeneutiken. Det hermeneutiska 

synsättet strävar efter att förstå en texts mening, i en forskningsintervju görs detta efter 

att samtalet transkriberats och blivit till en text som ska tolkas. Vi har tolkat enligt den 

hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att textens enskilda delar har förståtts utifrån den 

helhetliga meningen i texten (jfr. Larsson, 2005).  

Under genomförandet av studien och vid analysen har en abduktiv ansats använts, vilket 

är en växelvis verkan mellan teori och empiri där båda har en påverkan på varandra. 

Denna dynamiska metod kan vara lämplig när fenomenet inte är riktigt känt för 

forskaren, vilket ofta är fallet när forskaren avser att studera människors livsvärld 

(Larsson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2014). I vårt fall har detta inneburit att vår 

förförståelse och vårt syfte har lett in oss på den teori som verkade relevant för studien, 

barndomssociologi. Samtidigt har vi under studiens gång kritiskt reflekterat över val av 

teori och även låtit vårt empiriska material leda oss. I slutändan ansåg vi att 

barndomssociologi var relevant och kunde hjälpa oss att se mönster i materialet som vi 

annars kanske inte hade upptäckt (jfr. Larsson, 2005). Därmed har våra analytiska 

slutsatser grundats på både det insamlade materialet och vår valda teori.  

5.4 Studiens trovärdighet  

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för och diskutera studiens trovärdighet i relation 

till dess transparens, validitet och reliabilitet. Vi har i vår studie haft avsikt att vara så 

transparenta som möjligt genom att tydligt redogöra för våra metodval. Genom att göra 

så öppnar vi även upp för möjligheten att kritisera och diskutera studien, vilket anses 

vara en viktig egenskap för högre kvalité och trovärdighet. En studie som leder till kritik 

och diskussion kan vara bättre än dem som inte gör det då de ofta saknar tillräcklig 

transparens för att ge läsaren något att kritiskt granska. Vi redogör även med ett kritiskt 
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förhållningssätt för de för- och nackdelar med vår forskningsdesign, detta för att bidra 

ännu mer till studiens transparens (jfr. Ahrne & Svensson, 2015).  

5.4.1 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet i kvalitativa studier avser studiens tillförlitlighet och noggrannhet i 

genomförande. För att stärka studiens reliabilitet har vi varit noggranna med att ge 

tydliga beskrivningar av tillvägagångssätt. Detta för att stärka möjligheten att studien 

kan genomföras av någon annan vid en annan tidpunkt som skulle kunna komma fram 

till liknande resultat. Vi har även varit noga med att inte ställa ledande frågor utan följt 

vår halvstrukturerade intervjuguide för att påverka intervjupersonernas svar så lite som 

möjligt. Vidare har vi i intervjuerna ställt liknande frågor för att kunna jämföra 

intervjupersonens svar och se om denne angett liknande svar på liknande frågor. Svaren 

har visat sig mer eller mindre återkommande under intervjuerna vilket visar på hög 

reliabilitet. Intervjupersonerna har även givits utrymme att tänka och har själva utgett 

sig för att ha varit spontana i sina svar (jfr. Kvale & Brinkman, 2014). 

Studiens validitet ser till om studien mäter det den avsåg att göra, dess riktighet och 

resultatets giltighet. Validitet kommer initialt från den kvantitativa forskningen och det 

kan vara svårare att fastställa kriterierna för vad detta innebär vid kvalitativ forskning då 

det inte finns några givna regler. Vi är medvetna om att begränsningar beträffande tid 

och resurser, samt att kvalitén på intervjuerna, transkriberingarna och vår tolkning av 

materialet kan ha en påverkan på studiens validitet. Vi har för att höja studiens validitet 

noggrant valt metod och utformat intervjuguide i enlighet med syfte och 

frågeställningar. Vi har även båda tolkat intervjuerna på varsitt håll för att sedan jämföra 

tolkningarna och se att vi har kommit fram till liknande tolkningar. Vidare har 

återkoppling efterfrågats från informanterna för att stämma av att vi har gjort valida 

tolkningar, detta för att bidra till högre reliabilitet och validitet. Informanterna 

återkopplade med positiv feedback och godkände resultatet. Avslutningsvis har vi 

redogjort för hur syftet med studien blivit uppfyllt och huruvida vi besvarat dess 

frågeställningar (jfr. Kvale & Brinkman, 2014).  

5.4.2 Studiens generaliserbarhet 

Kvalitativa intervjustudier kännetecknas ofta av begräsningar avseende att kunna göra 

resultatet generaliserbart. För att ändå göra en generalisering möjlig vill vi avgränsa oss 
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från att kunna generalisera i största allmänhet och har istället valt att fokusera på en 

analytisk generalisering. Detta innebär att man gör en noga bedömning av studiens 

resultat för att se om det kan ses som en vägledning till liknande situationer och miljöer. 

För att följa detta har vi försökt framföra rika beskrivningar med många citat från 

intervjuerna, vilket är viktigt för en analytisk generalisering. Det är sedan upp till 

läsaren att avgöra om det är applicerbart (jfr. Kvale & Brinkman, 2014). 

5.5 Etiska överväganden 

Vi har under studiens genomförande följt och beaktat vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer med avsikt att nå högre kvalité, samt för att vara medvetna om eventuella 

risker och följder som berörda kortsiktigt såväl som långsiktigt kan tänkas utsättas för. 

Studien har beaktat vetenskapsrådet fyra forskningsetiska huvudkrav, 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å). Informanterna informerades även skriftligt i informationsbrevet 

(se bilaga 1) om dessa principer innan intervjuerna ägde rum. Samtliga informanter fick 

först lämna samtycke till att medverka i intervjun. Vi förtydligade även muntligt vid 

intervjutillfället om intervjupersonens rättighet att när som helst kunna avbryta 

intervjun, att deras personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att ingen 

obehörig ska kunna ta del av dem. Vidare uppgav vi att materialet endast kommer att 

användas i denna studie, samt att intervjupersonernas medverkan inte kommer kunna 

läsas av i resultatet då personerna avidentifieras.   

Vi har valt att inte redovisa allt som framkommit i intervjuerna, då vissa delar av 

resultatet eventuellt skulle kunna gå att härleda till några av våra informanter eller till 

deras arbetsplatser. Detta i enlighet med Helsingforsdeklarationen som stadgar att den 

enskilda personens rätt till integritet går före forskningens intresse (World Medical 

Association, 2016). För att säkerställa integriteten fick informanterna möjlighet att läsa 

och komma med synpunkter angående resultatets innehåll innan studiens publikation. 

Vi bedömer att detta ställningstagande inte har påverkat studiens kvalité negativt i något 

avseende.  

6. Resultat  

Resultatet av intervjuerna presenteras i följande avsnitt. De fyra informanterna benämns 

I1, I2, I3 och I4. Samtliga jobbar inom enheten för ensamkommande barn och unga 

inom socialtjänsten i olika kommuner. Avsnittet är uppdelat i teman utifrån våra 
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frågeställningar som även legat till grund för den intervjuguide vi har använt oss utav. 

Dessa är upplevelser av det lokala mottagningssystemet, barnperspektivet i mottagandet 

och förbättringar i mottagandet. Avslutningsvis redovisar vi en sammanfattning av 

samtliga teman. 

6.1 Upplevelser av det lokala mottagningssystemet  

Vid frågan om hur det lokala mottagningssystemet upplevs fungera i nuläget svarar alla 

informanter nästan enhälligt att det fungerar bättre nu än under hösten 2015. En 

handläggare svarar:  

- Just nu är det väldigt lugnt, för att det kommer inte lika många som förut, men i 

höstas var det väldigt högt belastat här [.…] och då var det väldigt tufft, med 

personal, med att hinna med, att fatta bra beslut, att hinna med allt det här 

under den timmen man fick träffa barnen. Nu efter att gränserna stängdes 

kommer enstaka barn i veckan, så det är inte så hårt. (I3)  

Alla informanter uppger att det stora antalet EKBU som kom under hösten ledde till hög 

arbetsbelastning och för lite tid att göra ordentliga utredningar av barnens behov, vilket 

ledde till många brister i kvalitén på arbetet. Något som framkom som en stor brist 

enligt informanterna var avsaknaden av boenden, vilket medförde att kommunen 

behövde anlita privata företag som ofta visade sig vara oseriösa.  

- Mottagandets brister var att det inte fanns många aktörer, men plötsligt så såg 

många en chans att förmodligen tjäna pengar och då öppnade hur många som 

helst konsulentledda familjehem, på ett sätt räddning för socialtjänsten när det 

var någon annan som kunde fixa. Vi kunde bara betala. (I1)  

 

- Där har man ju sett olyckligtvis några gånger, och det har man ju hört från 

andra kommuner också att ibland har det faktiskt inte blivit bra med 

placeringarna. Det har blivit bristfälliga utredningar, man har kanske inte tagit 

utdrag ut polisregister, socialregister, de här basala och nödvändiga sakerna 

som är ett måste och då har barnet hamnat hos en placering som inte varit 

gynnsam och ibland även skadlig för barnet. (I4) 

En handläggare beskriver vidare hur detta har blivit olyckligt då socialtjänsten senare 

har fått ”rycka upp” barnen därifrån för att omplacera, antingen på grund av att 

socialtjänsten inte har haft råd att betala för de platserna eller för att de inte hunnit 

utreda familjehemmen i tid och sedan upptäckt att det var ett bristfälligt boende. I2 

menar att problemet med detta är att det har kunnat gå så lång tid som fyra-fem månader 

och barnet redan har hunnit bilda ett nätverk, börja skolan och rota sig i den miljön. Det 
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har även funnits undantag där placeringarna har varit bra men socialtjänsten ändå har 

blivit tvungen att omplacera på grund av direktiv från ledningen.  

Andra exempel där placeringar har kunnat bli bristfälliga är när barnen har haft med sig 

släktingar och blivit placerade hos dem utan en noggrann utredning som visar om 

släktingarna är lämpliga att ta hand om barnet. I3 menar att det dessutom kan bli ojämna 

förutsättningar för de barn som blir placerade hos släktingar jämfört med de barn som 

blir placerade i HVB-hem eller familjehem. Detta på grund av att släktingar inte får 

någon ersättning när de tar emot barnen från kommunen där denne informanten jobbar, 

vilket kan leda till ekonomiska svårigheter för dem medan de som hamnar hos 

familjehem får det bättre ställt. I3 beskriver att dessa barn sedan kan hamna på samma 

skolor och jämföra sig med varandra och känna sig ojämlikt mottagna. Därav önskar 

informanten att det skulle utbetalas ersättning även till släktingar.  

Ojämlikt bemötande och mottagande nämns även vid handläggarnas utredningar av 

barnen:  

- Vi kan säga att nån har ett ankomstsamtal som är på två sidor, fast det ska vara 

en halvtimme säger vi, då har de ju lyckats få ihop två sidor kanske, medan nån 

annan har ett ankomstsamtal på 5 rader.. Och där kan jag ju känna att det är 

helt galet. (I2) 

Detta nämns bero på att handläggarna inte har haft tid att göra ordentliga utredningar av 

barnens behov, men även att det har saknats rutiner och mallar för hur barnen ska 

bemötas, vilka frågor som ska ställas och hur arbetet ska utformas i övrigt. Detta är 

något som i nuläget har arbetats fram i båda kommunerna och nämns vara en avsevärd 

förbättring. I3 önskar dock att detta borde ha kommit från ledningen istället för att 

handläggarna själva fick åtgärda det.  

Vidare anser vissa av informanterna att det har varit personalbrist samt att de 

handläggare som har kommit in som nya inte har fått någon introduktion i arbetet. 

Informanterna ställer sig kritiska till detta och menar att vissa inte har kunskap sedan 

innan att jobba med denna målgrupp och behöver få information om hur de ska gå 

tillväga. Detta har lett till lägre kvalité på arbetet samt att handläggare har tenderat att 

arbeta på olika sätt i sitt mottagande.  

Brist på kunskap inom olika områden nämns återkommande som ett problem i 

mottagandet: 
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- Bristerna hos oss, var väl förmodligen att det här var något nytt, det uppkom 

frågor som vi inte mött tidigare, nya arbetssätt med många fler 

tolkförmedlingar, många fler tolkbehov och även arbete vad gäller sökande efter 

platser. Och sen efteråt även nya kontakter med migrationsverket, behov av ny 

kunskap inom asylrätt, vi […] försökte förbereda oss så gott det gick, vi var inte 

helt handfallna […] Men just de här spetskunskaperna som man bör ha och 

behövde ha hann man inte med. (I1) 

I1 nämner ovan om tolkar, vilket även fler av informanterna tar upp. I2 beskriver att 

brist på kunskap eller felaktig information från Migrationsverket kan göra att personalen 

beställer tolkar som talar ett annat språk än barnet, vilket leder till att de inte förstår 

varandra. Exempel på detta är om barnet kommer från Afghanistan där de talar flera 

olika språk, vilket gör det viktigt att få korrekt information om vilket språk barnet talar.   

- För att det ska kunna bli så bra som möjligt, för ett barn så måste det finnas en 

fungerande samverkan mellan olika aktörer och organisationer […] man har 

känt att ett samarbete kanske inte har varit det mest optimala och att man 

krockar många gånger. Det är många frågetecken kring ett barn också eftersom 

det är så otroligt många olika aktörer som cirkulerar kring ett barn och alla har 

olika uppgifter. Men ibland är det svårt att veta, vad är min uppgift, vad är god 

mans uppgift, vad är personalens och familjehemsföräldrarnas uppgift […] jag 

tänker om det är förvirrande för oss så är det nog ännu mer förvirrande för ett 

barn. För ett barn som inte är född i Sverige och inte känner till alla system, så 

är det en nyckelgrej. (I4) 

Informanten beskriver ovan om brist i samverkan mellan de olika aktörerna i 

mottagandet, vilket även fler informanter nämner som ett problem.  

6.2 Barnperspektivet i mottagandet 

Utifrån de brister som framkommit i mottagandet menar intervjupersonerna att även 

beaktandet av barnperspektivet tenderat att brista i vissa avseenden. Det framkommer 

att ambitionen har varit att barnperspektivet ska beaktas, men att bland annat den höga 

arbetsbelastningen medfört att barnet inte har blivit lyssnat på i den utsträckning som 

önskats. En handläggare uppger följande:   

- Det som jag tänker är väl att vi alla vill, vår önskan och vårt mål är att det ska 

beaktas, och att alla ska tänka utifrån barnperspektivet.  Sen att det fungerar 

rent praktiskt det tror jag ju inte alltid. […] Men för mig är det för att de varit 

så pressade. (I2)   

En annan informant berättar: 
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- Under den tiden som det var ganska många som kom på kort tid, vi har utgått 

ifrån det grundläggande som ska täcka barnperspektivet. Men säkert har vi 

brustit i någon del. De har kanske inte fått precis det de själva hade velat. Det 

har kanske inte i alla lägen beaktas just barnets önskemål. […] Det finns säkert 

kritik och mycket mer vi hade kunnat göra. […] Vi har i alla fall försökt tänka 

och jobba så gått som det gick, att se och beakta var och ens rätt. (I1)  

Informanterna menar att det är viktigt att få tid till att ha samtal med barnen för att 

skaffa sig tillräckligt med underlag för en bra bedömning av barnens behov:  

- […] barnets röst, de måste få möjlighet att uttrycka sig. De är en egen individ, 

en egen aktör, oavsett ålder så har dem också tankar, känslor, åsikter, och oftast 

så tror jag nog vi vuxna kanske inte är medveten om hur pass mycket barnen 

faktiskt tycker och tänker och känner. För det är ju så att egentligen kan jag 

tycka att ingen vet bäst om vad barnet tycker förutom barnet själv. (I4)  

Informanterna får vidare beskriva på vilket sätt de beaktar barnperspektivet och vad som 

är viktigt för att tillförsäkra barnen deras rättigheter. En informant uppger att de gör 

detta genom att försöka se till att EKBU snabbt får en god man som kan bevaka deras 

rättigheter samt att de informerar barnet om deras rättigheter och skyldigheter. Det är 

dessutom viktigt att tolkarna förmedlar detta på ett korrekt sätt. Informanten menar 

vidare att barnperspektivet beaktas på så sätt att de försöker placera yngre barn i 

familjehem så långt det går då det är viktigt att de hamnar i en miljö som känns trygg 

och säker för dem.  

Vidare ställs frågan om barnperspektivet beaktas på samma sätt vid EKBU som vid 

”svenska” barn. Åsikterna var här skilda och vissa upplever att det tenderat att bli 

annorlunda bedömningar beträffande EKBU då de inte har vårdnadshavare med sig, 

vilket gör att de är ensam om att förmedla sina upplevelser. Vidare kan skillnaden även  

bero på att det har saknats boenden:  

- Om det är privata konsulentstödda familjehem, så gör man en utredning, […] 

och det  kanske de skulle göra med de ensamkommande också, men.. Vi säger att 

det är fyra barn till exempel som bor tillsammans […] då brukar man nog i de 

svenska familjehemmen säga att man inte får ha så många barn, man skulle vart 

lite mer petig, man skulle sagt ”hur ser det ut, dem ska ha ett varsitt rum, de ska 

ha tillgång till det här” […] Men med ensamkommande tror jag inte man går in 

och petar så mycket, för det finns nästan inga familjehem. Och då säger man, 

det är good enough, det duger. (I2)  

Dock anser en  annan informant att det inte är någon skillnad: 
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- […] alla barn är barn och vi utgår alltid ifrån det individuella såklart, absolut 

ingen i skillnad i barnperspektiv. Låt säga att någon som vuxit upp här och har 

mor och farföräldrar i närheten och föräldrar i livet och som kanske inte just då 

kan ta hand (om barnet), då är det såklart lite lättare, det finns ju nätverk och 

vårdnadshavare […] För oss är det viktigt att det förblir att vi jobbar utifrån 

barnperspektivet och med de lagar och regler som gäller, oavsett vilket barn, 

men med betoning på individuella skyddsbedömningar och prövningar. Det är 

olika barnperspektiv för olika barn. Det som är barnperspektiv för ett barn är 

inte alls det för ett annat. Ingen skillnad. (I1)  

Rörande BBIC som metod för EKBU framkommer även där skilda svar. En informant 

menar att det inte ska göras någon skillnad avseende metoder och att arbetssättet istället 

bör anpassas på andra sätt. Andra handläggare önskar en mer anpassad metod till denna 

målgrupp och menar dessutom att deras kunskaper avseende BBIC är bristfälliga då de 

har fått vänta länge på att utbildas i metoden. En handläggare beskriver: 

- Det funkar inte, det är inte anpassat. Men man kan alltid förbättra det, jag är 

lite besviken att socialstyrelsen inte har ändrat och anpassat det. För det kan 

man göra enligt mig. Hur man ska utreda och vilka frågor man ska ställa för 

ensamkommande, för de får ju ett nätverk i alla fall här. Plus att hur man 

bemöter dem och vad de berättar kan påverka mycket, det behöver vi bli bättre 

på. Hur vi ska utreda dem på ett bra sätt så vi får en grund om deras bakgrund, 

vad de har varit med om. För ibland känns som att det bara blir en mall som vi 

gör. (I3)  

En annan handläggare beskriver att metoden blir bakåtvänd, då det akuta 

placeringsbehovet medför att insatsen sker före utredningen. Vidare anses den inte 

anpassad då barnet ofta står som ensam aktör vilket gör det svårt att utreda 

vårdnadshavares omsorgsförmåga.  

6.3 Förbättringar i mottagningssystemet  

- Under den här tiden så har det skett en förändringsprocess och jag tycker att 

när man är i den här perioden där man får återhämta sig, när man har den här 

andningsperioden och försöker städa upp lite så finns det ändå mer utrymme att 

utföra ett mer kvalitetssäkert arbete. Visst det har inte kommit några 

anvisningar, men då har vi utrett de familjehemmen som vi placerat i via 

konsulentledda företag och man har kunnat göra uppföljningar på ett helt annat 

sätt och försöka i efterhand, för att kvalitetssäkra barnet i vart de bor och hur 

det mår. (I4)  

Det informanterna beskriver och som förklarats innan har tillströmningen av EKBU 

minskat sedan hösten 2015 och det har därmed funnits tid att förbättra en del av de 
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nämnda bristerna. Som påtalats har det utarbetats rutiner och mallar för mottagandet 

inom båda kommunerna och personalen ska få gå utbildning i BBIC. Det har även 

funnits tid till att avveckla de oseriösa privata företagen som uppkommit, ett nytt 

boende har byggts i en av kommunerna och det har funnits mer tid för att noggrannare 

utreda och följa upp tidigare beslutade insatser och placeringar. En av informanterna 

nämner även att den kommunen informanten jobbar i ska börja betala ut ersättning även 

till släktingsplaceringar, dock är detta inte genomfört ännu.   

Alla informanter är eniga om att det fortfarande finns många förbättringar som önskas 

genomföras för att uppnå ett bättre fungerande mottagningssystem. De utarbetade 

rutinerna och mallarna bidrar till ett mer jämlikt bemötande av EKBU, men fortfarande 

finns förhoppningar att detta kan förbättras ännu mer: 

- Jag önskar att mottagningssystemet skulle vara mer gemensamt, det ska finnas 

en struktur, det ska finnas på nått vis en rutin, ”hur gör vi, hur tänker vi?” […] 

Det skulle vara fantastiskt om det kunde vara på nationell nivå, men eftersom 

socialtjänsten är kommunal vet jag inte om det funkar så eller om det skulle gå 

att styra upp på det sättet. Jag har ju haft en önskan om att vi skulle ha haft 

kontakt med alla andra kommuner och socialtjänster för att vi ska göra lika. (I2) 

En annan informant menar att om fler kommuner tog ansvar för att ta emot EKBU 

skulle fördelningen se bättre ut vilket skulle leda till större kvalité på mottagandet, 

istället för den snedfördelning som informanten menar att det är idag. Det framkommer 

även enhälliga svar om att samverkan mellan olika aktörer i mottagandet har förbättrats 

men att det behöver förbättras ytterligare för att samarbete ska kunna ske för barnets 

bästa. Vidare fortsätter I1 prata om behovet av mer kunskap:  

- Jag tror faktiskt att förbättringar i sig alltid behövs […] Men jag brukar tänka 

att det är kunskap som är en av de grejer som påverkar mest. De som jobbar 

med ensamkommande barn ska ha bra med kunskap inom området, dels om det 

kulturella, dels om trauma, om barnpsykologi, BBIC utredning, alla de här 

verktygen som man behöver ha och det tror jag vi klarar av. Samtidigt tror jag 

att man ska utgå ifrån sunt förnuft och vara medmänniska, det är det viktigaste. 

(I1)  

I1 beskriver vidare att kunskap om olika kulturer och religioner leder till acceptans hos 

människor vilket är viktigt för att EKBU ska kunna uppleva ett tryggt och välkomnande 

mottagande. Det framkommer även i intervjuerna att socialtjänsten nu står inför nya 

utmaningar och att det inte längre enbart handlar om det ”akuta arbetet” med att ta emot 

barnen och se till att de får boende av någon form. Utmaningen framöver uppges vara 
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hur socialtjänsten på bästa sätt ska jobba för att integrera och vägleda dem i det nya 

landet.  

Vidare betonar handläggare att de önskar kunna lyssna på barnen i större utsträckning 

med en förhoppning om att komma dem närmare. En handläggare uttrycker att de borde 

börja ”bygga mer på relationen” i mottagandet istället för att strikt förhålla sig till en 

mall med frågor. En annan handläggare belyser betydelsen av hur samtalen utformas: 

- Det som är viktigt är att våra samtal inte ska vara lika som migrationsverkets, 

det påpekade jag från början när jag kom in här, ibland kändes det som att det 

var förhör med dem istället för samtal, där man får veta och lära känna så att 

det blir bra placering och bra hjälp för barnet. (I3) 

Att lyssna på barnet kan även leda till förbättringar beträffande barnets delaktighet i 

utformandet av deras egen vård och omsorg:  

-  Jag tänker att det jag skulle vilja är att göra barnen mer delaktiga för det är 

ändå deras vårdplan och genomförandeplan. Tidigare har det kanske inte 

funnits den möjligheten på grund av tidsbrist och personalbrist […] men nu med 

nya bestämmelserna så hoppas jag att det kan ske en förbättring där man har ett 

trepartsmöte tillsammans med hvb-hem, familjehem, personal, socialtjänst och 

tillsammans med barnet skapar en mer gemensam genomförandeplan […] att 

man gör dem mer personliga. (I4) 

De informanter som upplevde att BBIC inte är tillräckligt anpassad för EKBU önskar en 

ny utarbetad metod för denna målgrupp, som lyfter fler frågor beträffande barnens 

bakgrund och där barnens individuella behov får större utrymme i utredningarna. Utöver 

detta menar I4 att informationen som barnen får vid första samtalet beträffande bland 

annat samhället och barnens situation borde kunna förbättras för att stärka barnens 

trygghet i det nya landet. En handläggare belyser även behovet för socialtjänsten att 

bygga upp större beredskap för eventuella situationer som kan tänkas uppkomma i 

framtiden.  

Flera handläggare nämner att dessa förbättringar är genomförbara men en förutsättning 

för detta är att det finns en bra chef, ett tydligt ledarskap och en ledning som tar sitt 

ansvar och fattar beslut under kortare tid än vad som gjorts tidigare. Informanterna 

påtalar även vikten av en bra arbetsgrupp samt tillräcklig introduktion för nya 

handläggare. 
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6.4 Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis kan det ses att informanterna upplever att mottagningssystemet 

fungerar bättre i dagens läge jämfört med hösten 2015 då det var fler EKBU som kom 

till Sverige. Det har funnits och finns även idag brister men man arbetar hela tiden för 

förbättringar. Det har framkommit enhälliga svar beträffande behovet av att ha tydliga 

riktlinjer och rutiner för att underlätta arbetet. Vidare förbättringar som betonas som 

önskvärda är bättre samverkan mellan olika aktörer, mer jämlikt bemötande av barnen 

samt mer tid till samtal där man lyssnar på barnet och bygger upp en relation till dem. 

Informanterna önskar även ett tydligare ledarskap, introduktion för nyanställda, bättre 

beredskap samt utredningar och placeringsbeslut som grundas på barnets bästa utifrån 

ett barnperspektiv. Vidare kan ses att BBIC upplevs som bristfällig och att en mer 

anpassad metod är önskvärd. Samtliga informanter är eniga om att det finns 

förbättringar att jobba för men är positiva till att det går att genomföra dessa.  

7. Analys  

I följande avsnitt analyserar vi resultatet med hjälp av tidigare forskning och ur ett 

barndomssociologiskt perspektiv. Presentationen av analysen är strukturerad utifrån 

olika nivåer i mottagningssystemet av EKBU, som framkommit i vårt resultat. Dessa 

nivåer har vi definierat som mottagningssystemet på strukturell och organisatorisk nivå 

och mottagningssystemet på individnivå. Den strukturella nivån avser samhälleliga 

faktorer, organisatorisk nivå menar organisationen inom kommunal regi, och 

individnivå avser bemötande och arbete med den enskilda individen, i detta fall barnet. 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) kan socialt arbete utövas på dessa olika nivåer. 

7.1 Mottagningssystemet på strukturell och organisatorisk nivå  

Barndomssociologin menar att barndomen är en social konstruktion som skapas och 

omskapas av strukturella och kulturella faktorer (Prout & James, 1990). Därav tolkar vi 

det som att det är viktigt att ha en förståelse för samhälleliga strukturer för att förstå den 

sociala konstruktionen av EKBUs barndom i Sverige. Många av bristerna inom 

mottagningssystemet som framkommer i vår studie går att härleda till strukturella 

aspekter som för enskilda handläggare kan vara svåra att styra över. Den stora 

tillströmningen av EKBU som skapade en hög arbetsbelastning för socialtjänsten anser 

vi vara av det slaget. Detta tillsammans med en avsaknad av beredskap och resurser har 

tenderat att utmynna i brister som påverkar den individuella handläggningen och bland 
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annat försvårar för handläggare att förhålla sig till barnperspektivet. Brist på personal 

och boende kan anses vara ett problem både på en strukturell- och organisatorisk nivå. 

Detta då det är svårt för kommunerna att styra över hur många socionomer det finns att 

tillgå eller hur många boenden som finns tillgängliga, samtidigt som vi tolkar det som 

att kommunen ändå till viss del kan påverka i vilken utsträckning det tillskapas nya 

tjänster och hur de jobbar för att bygga fler boenden samt rekrytera fler familjehem. Det 

visar sig i vår studie att kommunerna har arbetat för att förbättra dessa aspekter som 

gensvar på bristerna. Vi tolkar det även som att det är viktigt för kommunen att ha högre 

beredskap i framtiden inom dessa områden. Vi ser detta som en uppgift som behöver 

antas både på en strukturell- och organisatorisk nivå för att bygga upp en hållbar 

struktur kring arbetet med EKBU. Enligt barndomssociologin (Prout & James, 1990) 

tolkar vi det som att dessa åtgärder på den strukturella nivån kan bygga upp de rätta 

förutsättningarna för att EKBU ska kunna ha en god barndom i Sverige.   

Wimelius et al. (2016) och Backlund et al. (2014) visar att det har saknats ett långsiktigt 

politiskt mål för mottagande och integration av EKBU. I vår studie framkommer att 

socialtjänsten nu står inför nya utmaningar och att det inte längre enbart handlar om det 

”akuta arbetet” med att ta emot EKBU. Det anses vara hur barnen ska tas om hand ur ett 

långsiktigt perspektiv och integreras i samhället. Vi upplever att detta är en förbättring 

som bör ske på en strukturell nivå genom att det skapas ett klart och tydligt politiskt mål 

för att underlätta för integrering samt ge socialarbetare en tydligare bild av vad som ska 

uppnås.  

Backlund et al. (2012) visar på att socialarbetare behöver organisatoriskt och 

kunskapsmässigt stöd för att kunna utveckla mottagningssystemet. Vår studie visar 

liknande att många förbättringar behöver göras inom organisationen för att handläggare 

ska kunna arbeta på ett bättre sätt. Vi finner även att det är många som önskar mer 

kunskap i form av utbildningar inom metoder, introduktion för nyanställda samt mer 

allmän kunskap om målgruppen, för att kunna förbättra mottagandet. Ottosson et al. 

(2013) beskriver vikten av att inhämta barnens egna åsikter i bedömningar gällande 

dem, och om det inte är möjligt anses det istället viktigt att socialarbetare har god 

erfarenhet inom området för att på så sätt kunna föreställa sig barnets perspektiv. Detta 

är även jämförbart med barndomssociologin som tillmäter stor vikt till barns åsikter och 

perspektiv utan påverkan från vuxna (James, 2009). Vi bedömer att detta visar på vikten 

av att alla nyanställda får introduktion samt att handläggare får den nödvändiga 
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kunskapen som behövs för att ett barnperspektiv ska kunna beaktas i större utsträckning. 

Vår studie visar vidare på att handläggare önskar större närhet till en chef som har ett 

tydligt ledarskap samt en ledning som kan ta snabba och bra beslut. Även detta ser vi 

vara en förändring som behöver ske på en organisatorisk nivå och något som bör 

förbättras för att ge handläggare det stöd de behöver för att utveckla 

mottagningssystemet.  

Eriksson et al. (2014) och Wimelius et al. (2016) visar att det har funnits en bristfällig 

samverkan mellan aktörer i mottagandet. Liknande resultat framkommer i vår studie där 

det påtalas vikten av ett bättre samarbete mellan olika myndigheter kring EKBU. Vi 

tolkar detta som en förbättring som behöver göras organisationer emellan för att 

underlätta för personal men även för att ur ett barnperspektiv skapa mer trygghet för 

EKBU som annars kan uppleva förvirring kring detta. Barnkonventionens andra 

grundprincip menar att barnets bästa ska beaktas och komma i främsta rum vid alla 

beslut som rör dem (UNICEF, 2016). Vi ser att det är svårt att göra bedömningar 

grundat på barnets bästa om det inte existerar en god samverkan aktörer emellan där de 

kan samarbeta och diskutera kring vad som gynnar barnet mest.  

Wimelius et al. (2016) visar att det har saknats systematiska uppföljningar av EKBU. 

Detta visar även vår studie på, då det framkommer att utredningar och uppföljningar har 

blivit bristfälliga på grund av tidsbrist. Detta anser vi vara en förbättring som behöver 

ske inom socialtjänsten där mer tid skapas för noggranna utredningar samt 

uppföljningar. Detta för att insatser och placeringar ska kunna bli så adekvata som 

möjligt med ett större beaktande av barnperspektivet där barnets bästa får komma i 

främsta rum. Enligt barndomssociologin kan det även ses att noggranna utredningar 

skulle kunna vara en grund till att socialtjänsten ser EKBUs barndom med ett större 

värde och inte bara som en transportsträcka till vuxenlivet (James, 2009). Vi tolkar det 

även som att detta kan bidra till en större effektivitet då det kan förebygga att 

omplaceringar av EKBU behöver göras. Återigen tolkar vi det som att tidsbristen kan ha 

varit svår att styra över från socialtjänstens sida då det kan anses bero på strukturella 

problem, samtidigt som vi anser att kommunen kan arbeta för att ha så hög beredskap 

som möjligt vilket kan leda till mer tid och resurser för noggranna utredningar och 

uppföljningar.  

I vårt resultat framkommer det att avsaknaden av rutiner och mallar upplevs som en 

brist som bland annat leder till ett ojämlikt bemötande av EKBU handläggare emellan 
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och osäkerhet i vad som ska göras. Det önskas finnas en enhetlig rutin som underlättar 

för personal vilket även nyligen har arbetats fram som ett gensvar på det behovet. 

Ottosson et al. (2013) visar på andra resultat där rutiner och standardprocedurer hos 

migrationsverket enligt socialarbetare kändes svåra att bryta vilket ledde till lägre 

kvalité i arbetet. Vi tolkar det som att upplevelsen av rutiner kan skilja sig åt beroende 

på vilken myndighet och vilka rutiner det handlar om. Vidare förstår vi att rutiner kan 

vara ett bra stöd för tydliga arbetsuppgifter samtidigt som det inte ska vara för svårt att 

kunna gå utanför dessa och arbeta utifrån barnens individuella behov, i enlighet med  

barndomssociologin som menar att barn inte ska ses som passiva subjekt utan värda att 

studera genom varje barns specifika livssituation (James, 2009).  

7.2 Mottagningssystemet på individnivå   

Backlund et al. (2012) belyser vikten av att individualisera insatserna i mottagandet 

vilket kan ses som en svårighet då ordinarie metoder och rutiner har upplevts som 

bristfälliga. Även vår studie visar att BBIC upplevs som otillräcklig och att det önskas 

en ny metod som är mer anpassad efter EKBU. Vi ser detta som en möjlig förbättring på 

organisatorisk nivå som kan möjliggöra för ett bättre mottagande av EKBU på 

individnivå. Vi ser att en ny metod tillsammans med etablerade rutiner inom 

socialtjänsten skulle kunna bidra till ett mer gemensamt bemötande istället för att det 

ska bli ojämlikt handläggare emellan.   

Eide och Hjern (2013) och Wimelius et al. (2012) menar att EKBU riskerar att drabbas 

av psykisk ohälsa under deras första tid i värdlandet men att ett gott mottagande är av 

stor vikt för barnens återhämtning. Vidare beskriver Eriksson et al. (2014) i deras studie 

att relationen till professionella inom mottagandet har stor betydelse för EKBU. I vår 

studie påtalar handläggarna om vikten att bygga upp en relation till barnen. Vi tolkar att 

detta är viktigt för EKBUs känsla av trygghet i det nya landet. En god relation kan även 

göra att barnen vågar öppna upp sig och berätta mer för sina handläggare, vilket ur 

barndomssociologin och barnperspektivet kan förstås vara viktigt för att kunna inhämta 

deras åsikter (James, 2009).  

Både Gustafsson (2015) och Backlund et al. (2012) visar i deras studier på svårigheter 

för handläggare att finna en balansgång mellan att bemöta EKBU jämlikt med andra 

barn och samtidigt anpassa bemötandet efter målgruppens språkliga och kulturella 

skillnader. Det framkommer även att handläggare har undvikit att prata om EKBUs 
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bakgrund. Vår studie visar på att detta är en kvarstående svårighet, men som det finns 

en stor medvetenhet kring. Vi kan i resultatet utläsa att handläggare nu strävar aktivt 

efter att göra mottagandet mer anpassat efter individen, där barnets kultur och bakgrund 

får ta mer plats, samtidigt som de jobbar för att bemöta dem jämlikt med andra barn. 

Barndomssociologin menar att man bör möta varje barn som en unik individ med en 

specifik livssituation medan barnkonventionen fastslår att alla barn ska ha samma 

rättigheter utan särskiljning eller diskriminering på någon grund (Cederborg, 2014; 

UNICEF, 2016). Därav anser vi att det är av stor vikt att handläggare försöker finna 

denna balansgång och bemöter EKBU med hänsyn till deras specifika livssituation utan 

att diskriminera deras rättigheter. Vi tolkar det även som att det är viktigt att 

handläggare låter barnens bakgrund ta plats i samtal då det är en stor del av dem som 

unika individer.  

Ottosson et al. (2013) nämner vikten av att lyssna på barnen för att kunna bedöma vad 

som anses vara det bästa för barnet, samtidigt som barnets brist på tilltro till 

myndighetspersoner kan begränsa för handläggare att fullständigt anta ett 

barnperspektiv. I vår studie framkommer att ambitionen från socialtjänstens sida är att 

anta ett barnperspektiv men att olika brister kan utgöra ett hinder för detta. Vi tolkar det 

som att handläggare idag strävar efter att lyssna mer på barnen där de vill göra dem 

delaktiga i den egna vården och omsorgen. Genom barndomssociologin förstår vi det 

som att barn, och därmed även EKBU, är sociala aktörer som har förmågan att vara 

delaktiga i konstruktionen av sitt eget liv och deras omgivning (James, 2009). Därför ser 

vi det även som viktigt att fokusera på att göra EKBU delaktiga i deras vård och omsorg 

för att kunna ha ett mottagningssystem som värnar om barnen och konstruerandet av en 

god barndom. Vår studie visar även på att det finns svårigheter att jobba med tolk vilket 

kan leda till att information till barnen inte når fram på rätt sätt. I barnkonventionen som 

socialtjänsten är skyldig att jobba i enlighet med, kan man i den fjärde grundprincipen 

utläsa alla barns rätt att få uttrycka sin mening i frågor som rör barnet (UNICEF, 2016). 

Detta ser vi som ett starkt belägg för att förbättra arbetet med tolkar för att möjliggöra 

barnens rätt till att ha inflytande i frågor beträffande dem själva. Vi ser att det finns 

många förbättringar som önskas avseende samtalen med EKBU. I och med att ett 

barnperspektiv handlar om att lyssna på barn i frågor som rör dem så anser vi även att 

det är av stor vikt att samtalen förbättras då det är där som kommunikationen sker 

mellan handläggare och EKBU (Halldén, 2003). Detta skulle även kunna leda till större 



 

 

 

32 

känsla av trygghet för barnen där de kan lita på handläggare och delge dem sina 

berättelser, vilket vi tolkar vara en förutsättning för att likt barndomssociologin kunna 

studera barnen var för sig och med inhämtandet av deras åsikter (James, 2009).  

8. Diskussion  

Nedan presenterar vi först en sammanfattande resultatdiskussion kring det mest centrala 

utifrån studiens resultat. I metoddiskussionen diskuterar vi kritiskt vårt metodologiska 

tillvägagångssätt där vi lyfter fram för- och nackdelar med våra val och 

ställningstaganden. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning som vi bedömer 

relevant utifrån denna studies centrala resultat.  

8.1 Resultatdiskussion  

Det framkommer i resultatet att handläggare upplever att arbetet med EKBU präglats av 

många brister då Sverige, på olika nivåer, inte har varit beredda på det stora antal 

flyktingar som landet har behövt ta emot. Därmed har arbetet sedan till stor del bestått 

av att åtgärda dessa brister, enligt informanterna. Vi tolkar de förbättringar som har 

framkommit som önskvärda i vårt resultat som viktiga att beakta för att kunna utforma 

ett mottagningssystem med högre kvalité.  

I analysen var vår tolkning att det verkar föreligga brister på olika nivåer och att det 

därmed även kan behöva ske förbättringar på dessa nivåer. Vi vill framföra att dessa 

nivåer inte behöver vara enskilda för sig utan att de är integrerade med varandra och att 

mycket som behövs förbättras på en strukturell nivå även kan anses påverka och 

föreligga på en organisatorisk nivå. Exempelvis kan det ses att en nationell politik styr 

förutsättningarna och resurserna för den kommunala politiken och med det även 

handlingsutrymmet för organisationen. Vi tänker att de strukturella och organisatoriska 

nivåerna även kan påverka vilken kvalité som återfinns i bemötandet gentemot EKBU 

på individnivå. Det vill säga, om det finns en tydlig politik kring flyktingmottagandet 

samt om organisationen får utrymme till att göra förbättringar i metoder, personaltäthet 

etc., så kan det bygga upp förutsättningar för handläggare att kunna utföra ett gott 

arbete. Dock resonerar vi att även handläggare har ett ansvar att försöka bemöta EKBU 

på ett så bra sätt som möjligt, vilket kräver personal som är engagerade och kunniga 

inom området. Utifrån resultatet ser vi att det är viktigt att handläggaren fokuserar på att 

bygga en relation till barnet, där barnet får möjlighet att känna tillit och trygghet, vilket 

även kan ligga till grund för att de upplever ett gott mottagande. Vi tänker att en rimlig 
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arbetsbelastning är en förutsättning för att handläggare ska ha tid och förmåga att utföra 

ett bra arbete.  

Utifrån vad som framkommit i vår studie resonerar vi att ett gemensamt bemötande bör 

utgå ifrån tre aspekter. Dessa är att EKBU bör bemötas jämlikt med andra barn med 

betoning på alla barns lika rättigheter samtidigt som hänsyn bör ges till målgruppens 

specifika situation med betoning på kulturella, språkliga och religiösa skillnader. Detta 

samtidigt som varje barn bör bli bemött som en unik individ utefter  individuella behov 

och förutsättningar. Vi förstår det som att BBIC kan vara ett bra stöd för utredning men 

som saknar fokus på EKBU som grupp samt de aspekter som kan skilja sig åt i 

jämförelse med ”svenska” barn. De tre tidigare nämnda aspekterna skulle kunna ligga 

till grund för en mer anpassad metod som kan bidra till ett större stöd för handläggare i 

deras mottagande av EKBU. Vi resonerar att ett bemötande utifrån de tre aspekterna 

även skulle kunna leda till ett större beaktande av barnperspektivet där barnets bästa 

hamnar i främsta rum.  

Vi vill även diskutera ett faktum att en del svar tenderar att skilja sig åt emellan de 

handläggare och den enhetschef vi har intervjuat. Vi upplever det som att handläggare i 

vissa avseenden är mer kritiska till mottagningssystemet, exempelvis framför en del av 

dem att ledningen är bristfällig, att det existerar en viss skillnad i mottagandet av EKBU 

jämförelsevis med andra ”svenska” barn, samt att BBIC som metod inte är tillräckligt 

anpassad för målgruppen. Enhetschefen är istället antingen mer positiv till dessa 

aspekter, eller betonar inte dem som brister. Vi resonerar att detta kan ha olika orsaker, 

så som att de har olika befattningar och att handläggare arbetar mer nära med barnen 

och handläggningen, vilket gör att de även kommer närmare dessa brister och blir mer 

kritiska. Vi tolkar det även som att handläggare befinner sig längre ifrån ledningen än 

vad en chef gör vilket kan bidra till att de känner en större uppgivenhet kring att påverka 

frågor och beslut. Här bör även tilläggas att en chef kan tänkas vara som en medlare 

mellan ledningen och handläggare, vilket kan vara en utsatt situation om handläggare 

upplever missnöje och ledningen inte har resurser eller förutsättningar att påverka vissa 

saker. Sammanfattningsvis ser vi att dessa skillnader i svar tyder på hur viktigt det är att 

det finns en ledning och chefskap som har förståelse för frågor på handläggningsnivå 

och som arbetar i linje med handläggare för att uppnå förbättringar. Detta kan vara av 

vikt både för att handläggare ska få komma med önskemål och uttrycka sig om brister 

men även för att det ska finnas en gemenskap som bidrar till förståelse emellan de olika 
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befattningarna. Slutligen vill vi poängtera att denna skillnad i svar även kan bero på 

skillnader i mottagningssystemet de undersökta kommunerna emellan, och att vissa 

kommuner kan ha bättre förutsättningar eller lyckas bättre med mottagandet inom vissa 

avseenden. 

En ytterligare reflektion är kring hur integrering av EKBU ska se ut och hur det arbetet 

ska föras från handläggares sida. Vi tänker att kontakter och samverkan med fler aktörer 

i samhället kan behöva etableras för att möjliggöra en god integration. I dagsläget tolkar 

vi det som att ett stort ansvar ligger på handläggare och annan personal inom 

mottagningssystemet som förväntas ha kunskap om detta. Detta är en utmaning för 

framtiden vilket det bör finnas en tydlig struktur och politik kring. Förslagsvis kan detta 

även leda till att socialtjänsten och andra aktörer i mottagningssystemet kan skapa 

ytterligare insatser för att EKBU ska kunna integreras i det svenska samhället. 

8.2 Metoddiskussion 

Vi bedömer att intervjuer har varit en bra metod för materialinhämtning i förhållande till 

studiens syfte, även om det har varit något tidskrävande vilket har inneburit en viss 

begränsning i antal intervjuer som kunde utföras. Därför avsåg vi istället att fokusera 

mer på kvalité och noggrannhet i intervjuer och analys, vilket vi anser att vi har uppnått. 

Genom de rika beskrivningarna av intervjuerna med många citat i resultatavsnittet 

bedömer vi även att vi har lyckats göra denna studie analytisk generaliserbar, även om 

detta slutändan är upp till läsaren att bedöma.  

Vi upplever att de utförda intervjuerna har varit av god kvalité där informanterna har 

varit engagerade, kunniga och delgett nyanserade beskrivningar. Under studien har vi 

även försökt att ha vår förförståelse i beaktande och inte låta den styra oss för mycket. 

Vi upplever att vi har lyckats väl med detta även om vi är medvetna om att det är svårt 

att vara helt objektiv och att förförståelsen nästan alltid har en viss påverkan. Vidare har 

den hermeneutiska tolkningen av vårt material varit till stor hjälp då vi hela tiden har 

kunnat tolka delarna av materialet genom att samtidigt kolla på helheten, vilket har 

underlättat för oss att se den helhetliga bilden av upplevelserna av mottagningssystemet. 

Vidare upplever vi att studien har uppnått relativt hög reliabilitet och validitet utifrån de 

förutsättningar vi har haft, men att större resurser och tillgång till mer tid skulle kunna 

bidra till ett större beaktande av dessa.  
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Vi valde att bortse från att studera mottagningssystemet ur barnens perspektiv även om 

ett inkluderande av detta hade bidragit till en djupare förståelse av fenomenet. Dock har 

vi ändå försökt att skapa en förståelse för barnens perspektiv genom personal och 

utifrån analys med hjälp av barnperspektivet. Vi upplever att detta har varit tillräckligt 

för denna studie och i besvarandet av studiens syfte, men att barnens perspektiv kan 

vara intressant att inkludera i vidare forskning.   

Valet att använda oss av enbart en teori i analysen kan ha begränsat hur väl vi har 

kunnat problematisera vårt resultat. Vi anser dock att barndomssociologi som teori har 

varit bra för denna studie då den inkluderar barnperspektivet som även utgår från 

barnkonventionen, vilket har bidragit till en analys med hjälp av olika perspektiv. Vi 

upplever dessa som relevanta i förhållande till syftet och att vi har varit behjälpta av 

dessa under studiens genomförande. Dock utgår barndomssociologin mestadels från en 

individnivå, vilket till viss del har försvårat en analys med djupare förståelse kring hur 

strukturella och organisatoriska aspekter påverkar mottagningssystemet. I analysen har 

vi trots detta valt att redovisa olika nivåer som de olika bristerna och förbättringarna 

återfanns på, även om vi inte analyserade dem i större utsträckning med stöd av en teori. 

Vi är medvetna om att det hade varit möjligt att tillägga ytterligare en teori om nivåerna, 

eller som förklarar den strukturella och organisatoriska nivån mer. Vi valde på grund av 

utrymmesskäl att inte göra detta, utan nöjde oss med att kortfattat benämna de olika 

nivåerna.  

Slutligen bedömer vi att de metodologiska valen har hjälpt oss att lyckas besvara 

studiens syfte, genom att vi ur ett personalperspektiv kommit fram till hur 

mottagningssystemet upplevs fungera, hur väl ett barnperspektiv beaktas samt vilka 

förbättringar som önskar för ett mer kvalitetssäkert mottagningssystem, i de kommuner 

som har studerats.  

8.3 Förslag på fortsatt forskning 

Under studiens genomförande har vi uppmärksammat att det finns behov av fortsatt 

forskning inom flera områden. Vi ser att det skulle vara intressant att studera 

socialtjänstens mottagande av EKBU men då med ett inkluderande av barnen och deras 

upplevelser av mottagningssystemet. Vidare ser vi utifrån denna studies resultat att det 

finns behov av att studera hur en ny anpassad metod för EKBU skulle kunna utformas, 

förslagsvis utifrån de tre aspekterna inom bemötande som nämns i vår 
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resultatdiskussion. Slutligen kan det undersökas vilka nya insatser som kan vara 

behövda från socialtjänsten och andra aktörer för en långsiktig integration av EKBU i 

det svenska samhället.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Informationsbrev 

Förfrågan om medverkan 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar vår sjätte termin på socionomprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Vi ska nu skriva vårt examensarbete om mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn ur ett socialtjänstperspektiv.  

Studier visar att omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn behöver förbättras. 

Med detta som utgångspunkt är vi intresserade av hur personal inom socialtjänsten 

tycker att mottagandet kan förbättras. Vi önskar därför komma i kontakt med personal 

(socialsekreterare och chefer) med erfarenhet av att arbeta med mottagande av 

ensamkommande barn och ungdomar för att ta del av deras erfarenheter och tankar om 

vilka förbättringar som behövs.  

Vi sänder nu detta brev med förhoppning om att komma i kontakt med verksam 

personal inom socialtjänsten som jobbar med mottagandet av ensamkommande barn 

och unga och som kan tänka sig att medverka i intervjuer angående deras upplevelser av 

mottagandet och hur det skulle kunna förbättras.  

Examensarbetet följer forskningsetiska principer. Det innebär att medverkan är frivillig 

och du har rätt att avstå från att besvara specifika frågor, samt står det dig fritt att när 

som helst välja att avbryta intervjun utan negativa påföljder. Din medverkan kommer i 

arbetet att anonymiseras, personuppgifter eller uppgifter om arbetsplats kommer inte att 

framgå i arbetet. För att underlätta materialinsamlingen, samt för att underlätta analysen 

kommer vi att spela in intervjuerna. Dina personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och ingen obehörig kommer kunna ta del av dem, så snart materialet har 

analyserats och bearbetats kommer det att raderas. Materialet kommer enbart användas i 

forskningssyfte.  

Varje intervju kommer att utföras enskilt och beräknas ta cirka 45-60 minuter. Vi har en 

förhoppning att kunna utföra intervjuerna under veckorna xx och xx. Är du intresserad 

av att medverka, vänligen ta kontakt med någon av undertecknad för att boka en tid som 

passar. Vi hoppas att du vill hjälpa till och bidra med din viktiga kunskap av ämnet. Har 

du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss eller vår handledare Ulla 

Forinder, du får gärna återkoppla även om du inte har möjlighet att medverka. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar / Maria & Rebecca  

Maria Lindqvist: xxxxxxxx@student.hig.se 

Rebecca Hallqvist: xxxxxxxx@student.hig.se 

Handledare Ulla Forinder (Lektor, Högskolan i Gävle): xxx.xxxxxxxx@hig.se  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguide för intervjuer med socialarbetare och enhetschefer som jobbar med 

mottagandet av ensamkommande barn och unga.  

Det lokala mottagningssystemet    

 Hur upplever du socialtjänstens lokala mottagningssystem fungerar?  

 Anser du att det föreligger brister i mottagningssystemet? Om ja, vilka?  

 Hur påverkar eventuella brister ert mottagande och dess kvalité?   

 Hur tror du att EKBU påverkas av eventuella brister? 

 Upplever du att mottagningssystemet har förbättrats/försämrats under det 

senaste året? 

Barnperspektivet 

 Beaktas barnperspektivet i mottagandet av EKBU? Om ja, hur?  

 Påverkar eventuella brister i mottagandet beaktandet av barnperspektivet?  

 Ser du någon skillnad på hur barnperspektivet används och beaktas i arbetet med 

EKBU jämförelsevis med svenska barn?  

 Hur upplever du BBIC som metod för utredning av EKBU? 

Förbättringar i mottagningssystemet 

 Jobbas det för att förbättra mottagandet?  

 Hur önskar du att mottagningssystemet skulle se ut? Vilka förbättringar behöver 

då genomföras?  

 Är dessa förbättringar genomförbara? Finns det hinder för dessa i dagens läge?  

 Skulle beaktandet av barnperspektivet på ett annorlunda sätt kunna generera i 

förbättringar i mottagandet? Om ja, hur skulle det kunna se ut?  

Exempel på följdfrågor  

 Vill du berätta mer?  

 Kan du ge exempel? Hur skulle det kunna se ut?  

 Hur upplever du det? 

 Kan du ge en mer detaljerad beskrivning?  

 Varför tror du att det är så?  


