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ABSTRACT 
 
In this study the semi structured interview method was used to 
explore what kind of knowledge one In State Authority: The 
Migration Board, and three Non Governmental Organisations: Red 
Cross, Save the Children and ISS- International Social Service have 
about the situation for separated children. Another purpose in this 
study was to explore if people who are close to the children are 
working for the best of the children and if their cases were treated 
with legal security. The result shows that the children’s cases are not 
treated with legal security and some of the children suffer 
psychologically from separations from the families and other 
children need new families because they were maltreated. The result 
also shows that there are signs that separated children are 
discriminated compared to children with a Swedish background. 
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1. INTRODUKTION 
 
1.1 INLEDNING 

Genom alla tider har människor migrerat över jordens alla landgränser till följd av 

naturkatastrofer, fattigdom och svält samt politiskt och religiöst förtryck. Man kan dock i 

dagens debatt förledas att tro att migration är någonting nytt, speciellt för Sverige. Och 

förvisso är det till en viss del sant, då Sverige ses som ett ungt land vad det gäller invandring, 

men det har alltid funnits invandring till detta land. Denna invandring har dock inte varit så 

stor i jämförelse med många andra  länder, så som t.ex. Storbritannien och USA. I och med 

andra världskriget och dess efterdyningar anlände ett stort antal flyktingar som inlemmades i 

det svenska samhället. Denna invandring skulle kunna ses som en start på mottagandet av 

migranter. I detta ingår även invandring från Finland pga. finska vinterkriget och därefter 

följer arbetskraftsinvandring från Italien och Grekland. Flyktinginvandringen, så som den ser 

ut idag i Sverige, var något som påbörjades under 1970-talet och har fluktuerat en del 

beroende på olika situationer och tillstånd runt om i världen. 

 

Vad är då kännetecknande för en migrant, utöver att de flyr från besvärliga och ibland 

livshotande situationer? Ja, svaret är enkelt. Det finns inget som är kännetecknande för 

migranter. De kan komma från helt skilda samhällsklasser, ha olika religionstillhörighet eller 

politisk inriktning, de kan ha olika etnicitet och/eller sexuell läggning. De kan vara kvinnor, 

män och barn. De kan fly familjevis eller ensamma. Det vi kommer att titta på i denna studie 

är just barnen, de ensamkommande barnen utan legal vårdnadshavare, och hur deras situation  

kan se ut i Sverige idag. I mottagandet av ensamkommande barn ingår enligt 

Migrationsverkets riktlinjer att man skall arbeta utifrån ett barn- och återvändandeperspektiv, 

men även handlägga barnen rättssäkert.1 Socialtjänsten skall även handlägga dessa barn, då de 

är utan legal vårdnadshavare och kan anses fara illa, och måste utredas och placeras i 

familjehem, hos släktingar eller andra typer av familjehem.2 Migrationsverket har till sin hjälp 

i utredningsförfarandet beskickningar, såsom ambassader och konsulat runt om i världen.3 Det 

                                                 
1 Juhlén, K. (2003). Ensamkommande barn - en kartläggning i Sverige. Stockholm. Rädda barnen. 
2 Rinkeby Stadsdelsförvaltning. (2001). Ensamkommande flyktingbarn: Metodhandbok för socialtjänsten. 
Rinkebystadsdelsförvaltning. 
3 Juhlén, K. (2003). Ensamkommande barn - en kartläggning i Sverige.  
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finns en organisation som heter International Social Service (ISS) som är organiserad i stort 

sett i alla länder i världen och en del av deras arbete är efterforskning och sociala utredningar 

på plats i landet. Inom organisationen består personalen av professionella, såsom socionomer, 

psykologer och jurister. Både Migrationsverket och socialtjänsten anlitar ISS för att göra 

efterforskningar om barnens familjer. ISS arbetar utifrån ett barnperspektiv, dvs. har fokus på 

barnets bästa. En av oss, Åsa, var under sin andra praktik placerad på ISS och på så sätt blev 

vi insatta i detta ämne. Hon fick inblick i hur barnens komplicerade situation i Sverige kan se 

ut. I våra diskussioner kring ämnet väcktes frågor som: Hur handläggs barnens ärenden och 

tillvaratas barnperspektivet? Har barnen kontakt med sin ursprungsfamilj och/eller sitt sociala 

nätverk idag? Hur är barnens mående? Finns det något återvändandeperspektiv i arbetet med 

barnen? Med dessa frågor som grund i vår studie vill vi belysa den situation som dessa barn 

befinner sig i. 

 
1.2 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de ensamkommande barnens situation.  

 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur ser de ensamkommande barnens närhet till sin ursprungsfamilj och sociala nätverk i 

hemlandet ut? 

Vad kan ske med de ensamkommande barnen som kommer till ett nytt land? 

 
1. 4 BEGREPPSDEFINITIONER 

Vissa begrepp är centrala och återkommer i vår studie på ett flertal ställen och nedan följer 

definitioner av dessa.  

 

1.4.1 Ensamkommande barn 
Vi har valt att följa Migrationsverkets definition av ensamkommande barn. Deras interna 

riktlinjer uttrycker följande:  

 
”Med ”underårig utan legal vårdnadshavare i Sverige” eller ” ensamkommande 
barn” avses en person med utomnordiskt medborgarskap under 18 år utan 
medföljande föräldrar, adoptivföräldrar eller annan av hemlandsmyndigheter 
särskilt förordnad person och där adoptionssyfte inte föreligger, som söker 
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tillstånd att vistas i Sverige eller av särskilda skäl har erhållit tillstånd innan 
inresan i Sverige.”4

 
1.4.2 Närhet till sitt ursprung 

Med närhet till sitt ursprung menar vi att barnen bl.a. har kontakt med sin ursprungsfamilj och 

sociala nätverk eller att hemlandskultur och religionstillhörighet hålls levande i det nya landet 

i den mån det är möjligt. 

 
1.4.3 Återvändande och återvändandeperspektiv 

Ett begrepp som ständigt upprepas är återvändande och återvändandeperspektiv. Vi har valt 

Migrationsverkets definition som är följande: barnet skall i första hand återvända eller i andra 

hand återförenas i det land som familjen befinner sig i. 

 

1.4.4 Barnperspektiv 
Vi utgår ifrån ett barnperspektiv i denna studie och med det menar vi att barnet i alla 

situationer ska vara i fokus och att alla beslut ska vara rättssäkra och vara för barnets bästa, 

samt att arbetsmetoder och bemötande ska vara utifrån barnets bästa. 

 
1.4.5 Släktingplacering 

Vi utgår ifrån Socialstyrelsens5 definition vad det gäller släktingplacering. Med  

släktingplacering avses ett familjehem bestående av släktingar till barnen. 

 

1.4.6 En modern utvidgad familj 
Då flertalet ensamkommande barn kommer ifrån utvidgade familjer och detta är ett 

begrepp som återkommer i vår studie har vi valt att följa Eva Nybergs6 definition av 

vad en modern utvidgad familj är. 

• Flera personer än mor/far/barn benämns familj, 
• Den vuxna har ett ansvar för flera familjemedlemmar än make/maka och barn, 
• Hemmet står öppet för boende för flera familjemedlemmar än mor/far/barn, 
• Uppfostran innehåller ingen potential för frigörelse från föräldrarna.7 

 

                                                 
4 Juhlén, K. (2003). Ensamkommande barn - en kartläggning i Sverige.  s. 5. 
5 Socialstyrelsens rapport. (1994:7). Ensam: Om flyktingbarn utan vårdnadshavare i Sverige. Stockholm: 
Socialstyrelsen 
6 Nyberg, E. (2000). Barnfamiljers migration. I: Allwood, C. M. & Franzén, E.-C. (red.) Tvärkulturella möten. 
s.92-93. Finland: Natur och Kultur 
7 Nyberg, E. (2000). Barnfamiljers migration. s.92-93.  

 8



1.5 BAKGRUND 
För att öka förståelse för ensamkommande barns mottagande i Sverige, och de resultat som 

studien kommer fram till, har vi utgångspunkter i styrdokument, rapporter, lagstiftning/praxis. 

Dessa är framtagna för att berörda myndigheter skall ha en rättssäker handläggning och 

myndighetsutövning, men även för att utöva ett professionellt bemötande. Vi har valt att ha 

mycket information i bakgrunden för att kunna motivera vårt syfte med studien och även för 

att ha stor bredd i analysförfarandet. Denna information är en del av vårt verktyg och förklarar 

att det finns arbetsmetoder att utgå ifrån för personal som arbetar med ensamkommande barn. 

 

Inledningsvis beskrivs hur många och varför barnen har migrerat till Europa och Sverige. 

Därefter har vi valt att beskriva hur handläggningen bör se ut vad det gäller Migrationsverket 

och socialtjänsten och vad ”barnets bästa” innebär enligt Barnkonventionen. 

 

1.5.1 Ensamkommande barn i Europa och Sverige 
Enligt Brendler-Lidqvist8 fanns det 100 000 barn utan vårdnadshavare i Europa fram till 2004. 

Sedan slutet på 1980-talet har 8000 barn utan vårdnadshavare kommit till Sverige för att söka 

uppehållstillstånd.  

De flesta barnen är i åldrarna 16-17 år och pojkar, men det varierar beroende på vilket land de 

kommer ifrån. Under åren 2001-2003 har ca 550 barn kommit till Sverige per år och sökt asyl. 

De flesta barnen har kommit från Irak, Somalia och Afghanistan, men även ett 50-tal andra 

länder.  

 

1.5.2 Orsaker till att barn tvingas migrera  
Flera rapporter belyser ett antal anledningar till att barnen söker asyl i västvärlden och några 

av dem är krig, förföljelse och oroligheter, fattigdom, undermålig offentlig sektor, trafficking 

och återförening med familjemedlemmar.9 Andra orsaker kan vara att barnen är föräldralösa, 

saknar en förälder eller flyr svåra familjeproblem.10 Föräldrarna, andra anhöriga och övriga i 

det sociala nätverket ställs i dessa situationer inför desperata val. Barnsmuggling har blivit en 

lukrativ och explorativ internationell affärsverksamhet, där smugglarna i tex. Somalia kräver 

10 000 dollar för att smuggla ett barn. Fram till 1991 har det till Västeuropa kommit 100 000 

                                                 
8 Brendler-Lindqvist, M. (2004). Att möta de ensamkommande barnen. Stockholm: Rädda Barnen. 
9 Rädda Barnen. (2000). Separated children coming to Western Europe: Why they travel and how they arrive. 
London: Rädda Barnen; UNHCR. (2003). A gap in their hearts: the experience of separated Somali children. 
Nairobi: UNHCR. 
10 Brendler-Lindqvist, M. (2004). Att möta de ensamkommande barnen.  
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ensamkommande barn från ett 60-tal olika länder, och somaliska barn är den största gruppen. 

Anledningen till detta verkar vara en undermålig social sektor i Somalia, där brist på bra 

utbildning verkar vara den största orsaken.11

 

Somaliska barn verkar vara den minst synliga gruppen av ensamkommande barn som kommer 

till Västeuropa pga. att de ingår i utvidgade familjer och klaner som redan finns i de länder de 

kommer till. Föräldrarna ser ingen framtid för barnen och familjerna i hemlandet och därför 

blir barnen en investering i framtiden. Det framgår att barnen används som en bricka i ett spel 

för familjerna och barnen inte får den uppmärksamhet de behöver och ibland leder det till 

självmord. Barnen tränas i att anta falsk identitet och i mer extrema fall utnyttjas barnen för 

prostitution eller faller i händerna på kriminella gäng.12  

 

I en magisteruppsats har Bjerneld13 undersökt fjorton somaliska flickors upplevelser av utresa 

från hemlandet, ankomst i Sverige och deras anpassning genom djupintervjuer. Det 

framkommer att flickorna var rädda under utresan och att de ledsagades av för dem okända 

människor. 

 

1.5.3 Handläggning på Migrationsverket 
I en kartläggning av Juhlén14 som skrivits i uppdrag för Rädda Barnen beskrivs 

Migrationsverkets mottagande av ensamkommande barn, från det att barnen anländer till 

Sverige och själva asylprocessen. Det vanligast förkommande är att barnet ansöker om asyl på 

en av Migrationsverkets asylenheter antingen själva, eller med biträde av en legal företrädare. 

Ett offentligt biträde förordnas för alla ensamkommande barn i ett tidigt skede i 

asylprocessen. Inledningsvis görs en så kallad grundutredning där man främst är intresserad 

av att fastställa barnets identitet, resväg, och klarlägga barnets familjesituation, såväl i Sverige 

som i hemlandet. Barnet hänvisas sedan till en av migrationsverkets barn- och 

ungdomsenheter som finns runt om i landet, en del av barnen har släktingar som tar hand om 

dem, så kallade släktingplaceringar. Den aktuella barn- och ungdomsenheten och 

                                                 
11 UNHCR. (2003). A gap in their hearts: the experience of separated Somali children.  
12 Ibid. 
13 Bjerneld, M. (1999). Ensamma somaliska flyktingflickor i Sverige: deras upplevelser av utresa, ankomst och 
anpassning.  Uppsala: Uppsala universitet. 
14 Juhlén, K. (2003). Ensamkommande barn – en kartläggning i Sverige. 
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överförmyndaren informeras alltid när barnet har placerats, så att socialtjänsten kan starta en 

familjehemsutredning och det kan tillsättas en god man.15

 

Författaren menar att Migrationsverket har ansvar under hela utredningsarbetet och 

handläggningstiden att informera om att det finns en möjlighet att barnet skall i första hand 

återvända, eller i andra hand återförenas med familjen i det land som de befinner sig i, eller 

Sverige. 

 

Ensamkommande barn har rätt till samma hälso- och sjukvård, samt tandvård som alla barn 

bosatta i Sverige har. I Migrationsverkets riktlinjer står det att en hälsoundersökning och en 

psykologkontakt skall erbjudas i samband med inskrivning på en enhet.  

 

Vad det gäller en ansökan från förälder om återförening så skall barnet återföras till 

föräldrarna i dess hemland i första hand, om inte barnet är skyddsbehövande i övrigt eller 

flykting. Om barnet har fått permanent uppehållstillstånd får återförenandet ske på frivillig 

väg. Det är bara i undantagsfall som återförening i Sverige kan ske och orsaker till det kan 

vara den aktuella situationen i det andra landet eller att landet i fråga inte medger 

familjeåterförening. Ibland sker familjeåterförening i Sverige av vissa fall där föräldrarna 

vägrar medverka till återförening i hemlandet och barnet i Sverige far mycket illa, då blir 

humanitära skäl grunden för ett uppehållstillstånd. Vid ett uppehållstillstånd för barnet lämnas 

ansvaret över på kommunen som har introduktionsplaner, men även boendesituationen skall 

planeras långsiktigt av socialtjänsten.16

 

Migrationsverket ska följa United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

rekommendationer angående frivilligt återvändande:  

- att föräldrarna/annan anhörig finns i hemlandet och att de är informerade om alla detaljer 

kring barnets återvändande 

– att barnet tas emot av släkting, en annan vuxen som tar sig an barnet, en statlig myndighet 

eller myndighet som är ansvarig för barn, som har accepterat att ta emot barnet och som kan 

erbjuda ett omedelbart mottagande av det återvändande barnet. Detta mottagande skall ha 

barnets bästa för ögonen. 

                                                 
15 Juhlén, K. (2003). Ensamkommande barn – en kartläggning i Sverige. 
16 Ibid. 
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- speciella ansträngningar görs för att erbjuda barnet samtalsstöd, särskilt i ärenden där 

föräldrarna pressar barnet  att inte återvända. 

- internationella organisationers möjligheter att  erbjuda experthjälp bör utforskas för att 

initiera en kontakt med den aktuella familjen  för att ta ställning till behov av ett eventuellt 

familjestödsprogram.17 

 

1.5.4 Praxis för ”Barnets bästa” – Barnkonventionen 
I deklarationen/förklaringen Ensamma flyktingbarn18  författad av Internationella Rädda 

Barnen och Förenta Nationernas (FN) flyktingkommissariat har man sammanställt ett 

program som utgår från de två organisationernas respektive uppdrag och expertområden. 

Syftet med programmet är att ensamma barn och ungdomar som kommit till eller genom 

Europa ska få samma rättigheter och att barnens bästa alltid skall råda. I sin förklaring utgår 

de från Barnkonventionens artiklar och den praxis som bör efterföljas är följande: 

 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig det är statliga, kommunala eller privata beslut, ska 

barnets bästa komma i främsta rummet i enlighet med artikel 3.1 i Barnkonventionen. Beslut 

rörande det ensamma barnet ska, i största mån, ta hänsyn till barnets bästa och barnets välfärd 

på lång sikt. Alla beslut som rör ensamma barn ska fattas i tid som tar hänsyn till barnets 

tidsuppfattning. 

 

Ensamma barn har rätt till samma behandling och rättigheter som barn som är medborgare 

och bofasta i landet. De ska först och främst behandlas som barn. Faktorer som rör barnets 

ställning som invandrare ska alltid komma i andra hand.  

 

De ensamma barnens synpunkter och önskemål ska efterfrågas och tas hänsyn till när helst 

beslut som rör barnet fattas. Åtgärder ska vidtas för att underlätta barnets deltagande med 

hänsyn tagen till barnets ålder och mognad i enlighet med artikel 12 i Barnkonventionen. 

 

Enligt Rädda Barnen19 är det absolut nödvändigt att ensamma barn ges möjlighet att bibehålla 

sitt modersmål och sin anknytning till den egna kulturen och religionen. Barntillsyn, sjukvård 

och undervisning ska avspegla deras kulturella behov. Det är viktigt att inte kulturella 
                                                 
17 Juhlén, K. (2003). Ensamkommande barn – en kartläggning i Sverige. 
18 Rädda Barnen. (2004). Ensamma flyktingbarn: Deklaration/Förklaring om god praxis. Stockholm: Rädda 
Barnen 
19 Ibid. 
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traditioner vidmakthålls som är skadliga och som diskriminerar barnet. Att bevara kultur och 

språk är också viktigt för den händelse barnet återvänder till sitt hemland.  

 

Ensamma barn ska förses med lämpligt utbildade tolkar som talar det språk barnet föredrar att 

använda sig av under intervjuer eller när helst barnet är i behov av tjänster eller rättsliga 

förfaranden. 

 

Information om ett ensamt barn ska hanteras aktsamt så att den inte röjs till skada för barnets 

familjemedlemmar i hans eller hennes hemland. Barnets tillåtelse ska erhållas, på ett sätt som 

är lämpligt med hänsyn till barnets ålder, innan känslig information överförs till andra 

organisationer eller personer.  

 

Ensamma barn ska förses med tillgänglig information om exempelvis sina rättigheter, tjänster 

som de har tillgång till, asylprocessen, uppspårande av familjen och om situationen i deras 

hemländer.  

 

Organisationer, myndigheter och personal som arbetar med att bistå ensamma barn ska 

samarbeta för att garantera att det ensamma barnets välfärd och rättigheter stärks och skyddas. 

En helhetssyn ska antas i strävan att uppfylla ensamma barns sammankopplade behov.  

 

De personer som arbetar med ensamkommande barn ska genomgå lämplig utbildning i 

ensamma barns behov och rättigheter. Personal som arbetar med invandring och gränspoliser 

ska få utbildning i att genomföra barnanpassade intervjuer.  

 

1.5.5 Utredningsförfarandet i Socialtjänsten 
Rinkeby stadsdelsförvaltning20  har utarbetat en metodhandbok för barnavårdsutredningar vad 

det gäller ensamkommande barn. I den framgår det att Socialtjänstlagen 11 kap 2 § reglerar 

utredningsförfarandet.  Vad det gäller utredningsförfarandet utgår man ifrån barn, där brister 

finns antingen i barnets hem eller miljö i övrigt, eller från barnets eget beteende. Enligt 

metodhandboken är det sällan sådana förhållanden för ensamkommande barn, men som 

utredare kan man dock utgå ifrån att barnet befinner sig i en krissituation och det skall man ta 

                                                 
20 Rinkeby Stadsdelsförvaltning. (2001). Ensamkommande flyktingbarn: Metodhandbok för socialtjänsten. 
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hänsyn till i bemötandet under utredningstiden. I metodhandboken hävdas även att man tidigt 

måste diskutera möjlighet till återförening med föräldrarna.   

 

Metodhandboken beskriver också att det oftast finns bristfällig information eller ingen 

information om hur barnets förhållanden i sin ursprungsfamilj ser ut. Det är också svårt att 

skapa sig en bild av barnets mående, och att det ytligt sätt kan verka som om barnet mår bra. 

Barnen kan på sikt uppvisa svårigheter och symtom som kan härledas till obearbetad sorg, 

saknad och övergivenhet. Författarna till metodhandboken betonar vikten av att ha kunskap 

om vad det innebär för barn att separeras från sin familj, oavsett omständigheterna som lett 

fram till separationen. I Socialtjänstlagen 6 kap 6 § (§ 25) första och andra stycket21 står att 

barn inte får bo stadigvarande i en annan familj än sin egen. Barn som söker asyl skall 

betraktas som övergivna barn och har därför ett behov av stadigvarande vård. Socialnämnden 

har skyldighet att upprätta en vårdplan för barn som vårdas utanför hemmet. 

 
 

1.6 TIDIGARE FORSKNING 
Den forskning som finns kring ensamkommande barn är omfattande och består till stora delar 

av rapporter, studier och kartläggningar. Vi har valt ut några rapporter och uppsatser, som 

skrivits, vilka vi anser vara mest relevanta för vår c-uppsats för att de beskriver de 

ensamkommande barnens situation i Sverige. Den litteratur som vi har valt bort har haft en 

internationell prägel. 

 

I denna del tas först myndigheters agerande upp dvs. Migrationsverket, kommunerna, men 

även internationella tendenser. Därefter tar vi upp de ensamkommande barnens psykiska 

hälsa, hur separationen från familjen påverkar dem och den kulturella förvirring de upplever 

samt den migrationsprocess de befinner sig i. 

 

1.6.2 Överträdande av de ensamkommande barnens rättigheter 
1.6.2.1 Tendenser internationellt 

Rapporten Separated children coming to western Europe: why they travel and how they 

arrive22, är baserad på ”casestudies” av 218 ensamkommande barn från 28 länder. Enligt 

deras utsagor och analys av dessa framgår det att det internationella skydd ett barn har rätt till 

                                                 
21 Rinkeby Stadsdelsförvaltning. (2001). Ensamkommande flyktingbarn: Metodhandbok för socialtjänsten. 
22 Rädda Barnen. (2000). Separated children coming to Western Europe: Why they travel and how they arrive. 
London: Rädda Barnen. 
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ges i form av formella rättigheter, men överallt i världen så överträds mänskliga rättigheter 

vad det gäller dessa ensamkommande barn. Enligt rapporten ligger det ofta i barnens situation 

att de inte har kunskap om hur de ska tillvarata sina rättigheter till skydd och omsorg i en 

främmande vuxen värld och som en pålaga till detta kommer barnens ekonomiska utsatta 

situation. 

 

1.6.2.2 Tendenser inom socialtjänsten 
Annica Johansson och Katarina Levin23 har i sin C-uppsats, De glömda barnen: 

Socialtjänstens mottagande av ensamkommande flyktingbarn skrivit om socialtjänstens 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn. De har undersökt på vilket sätt olika 

stadsdelsförvaltningar och kommuner tillämpar lagstiftningen i utredning av familjehemmen 

och släktinghemmen för att tillgodose barnens särskilda behov och de har även undersökt var 

problemen i handläggningen ligger. Undersökningen visar att de problem socialsekreterarna 

möter är ansvarsfrågan vid tillämpning av lagen och en upplevd otillfredsställelse och 

osäkerhet inför en okänd kultur. Detta skapar rädsla och avståndstagande bland 

socialsekreterarna. Det framkommer att det finns en strukturell förvirring som fortplantar sig 

till individnivå. Uppsatsförfattarna menar att mycket bottnar i okunskap, både på ett 

omedvetet och på ett medvetet plan. På det omedvetna planet styrs socialsekreterarna av 

förutfattade meningar och värderingar som får styra prioritering av ärendens vikt. På det 

medvetna planet kan socialsekreterarna se klart var problemen finns. 

 

1.6.2.3 Boendeenheter i kommunal regi 
I rapporten Att möta de ensamkommande barnen24  beskrivs ett två årigt projekt där syftet var 

att dokumentera ett asylhem i kommunal regi och undersöka om det kunde bli ett bra exempel 

på omhändertagande av barn som kommer till Sverige utan familj. Bakgrunden till 

undersökningen var att det riktats kritik mot Migrationsverkets enheter, efter att ett stort antal 

barn försvunnit och att barn som finns på enheterna uppvisat svåra psykiska symtom såsom 

självmordsförsök. Ett av resultaten i rapporten var följande: 

 

”Det är kommunen som bäst lämpar sig för att ha ansvar för mottagandet av 
ensamkommande barn. Det ligger inom socialtjänstens kompetens att ta hand om 

                                                 
23 Johansson, A., & Levin, K. (2000). De glömda barnen: Socialtjänstens mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn. Stockholm: Stockholms universitet. 
24 Brendler-Lindqvist, M. (2004). Att möta de ensamkommande barnen. 
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barn som är föräldralösa och som farit illa och för sådan kommunal verksamhet 
finns också en reguljär tillsyningsmyndighet.” 25

 

1.6.2.4 Förslag till ansvarsfördelning mellan stat och kommun 
I promemorian DS 2004:5226 finns ett förslag vad det gäller ansvarsfördelningen mellan stat 

och kommun angående de ensamkommande barnen. Denna promemoria har tagits fram pga. 

den oklara ansvarsfördelningen som råder idag. Arbetsgruppen föreslår att de kommuner som 

tecknar avtal har ansvar och anordnar boendet, eftersom det där finns kompetens sedan 

tidigare vad det gäller placeringar utanför hemmet. Avtalskommunerna ska ha rätt till statlig 

ersättning. Migrationsverket föreslås ha ett övergripande ansvar för barnets boende och om 

det saknas en plats i en avtalskommun ska man ha kvar en möjlighet att placera barnen vid 

verkets boenden i avvaktan på en ledig plats. I förslaget ingår också att Migrationsverkets 

boendeverksamhet för asylsökande ensamkommande barn och prövningsverksamheten ska 

ses som självständiga verksamhetsgrenar för att sekretesslagstiftningen ska bli gällande 

mellan dessa verksamheter. 

 

1.6.3 Anledningar till psykisk ohälsa 
1.6.3.1 Symtom på psykisk ohälsa 

Flera rapporter ta upp liknande teman om barnens psykiska mående och anledningarna till 

psykisk ohälsa är många och några av dem tar rapporten Separated children coming to 

western Europe: why they travel and how they arrive27  upp. Enligt denna rapport upplever 

barn, som blir separerade från tryggheten i familjen, hemmet och landet, en förlust och 

rotlöshet.  

 

Även i rapporten Att möta de ensamkommande barnen28 tas de ensamkommande barnens 

psykiska ohälsa upp. Rapporten påvisar att många av de ensamkommande barnen har efter 

hand visat sig lida av svåra psykiska symtom, såsom sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, aggressionsutbrott, depressioner, suicidförsök och 

psykosgenombrott. En del av dem har aktualiserats inom barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

                                                 
25 Brendler-Lindqvist, M. (2004). Att möta de ensamkommande barnen. s. 7 
26 Utrikesdepartementet (UD). (2004). DS 2004:54; Mottagande av barn från annat land som kommer till 
Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn). Stockholm 
27 Rädda Barnen. (2000). Separated children coming to Western Europe: Why they travel and how they arrive.  
28 Brendler-Lindqvist, M. (2004). Att möta de ensamkommande barnen. 
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”Frågan har uppkommit om dessa symtom hänger samman med trauman som 
barnet erfarit innan de kom till Sverige eller om den långa väntetiden på att få sin 
ansökan prövad, ofta längre än 1 år, är så psykiskt belastande att de psykiska 
symtomen utvecklas av denna anledning.” 29

 

Tre viktiga förhållanden som bidragit till den psykiska ohälsan har kunnat urskiljas av Rädda 

Barnen:30

1. Förluster av föräldrar och andra nära anhöriga i hemlandet och andra obearbetade 

trauman. 

2. Ny traumatisk situation under den ovissa väntan på beslutet om uppehållstillstånd. 

3. Den omhändertagandes personalens dubbla roller. 

 

I avhandlingen Refugee children31  beskrivs hur flyktingbarn lider av känslomässiga 

svårigheter och att de har många symtom på psykisk ohälsa pga. de tidigare erfarenheter de 

bär med sig. Posttraumatiskt stressyndrom förekommer hos en del av barnen. Den tar också 

upp de ensamkommande barnen som förlorat kontakt med sina familjer och sina sociala 

nätverk. Undersökningen visar att barnen är djupt olyckliga över förlusten av sina föräldrar. 

 

1.6.3.2 Separation och kulturell förvirring 
I C-uppsatsen Ensamma somaliska flyktingflickor i Sverige: deras upplevelser av utresa, 

ankomst och anpassning32 har djupintervjuer av 14 somaliska flickor gjorts och där beskrivs 

flickornas egen uppfattning om tiden i Sverige. Av flickorna var det tre som direkt hamnade 

hos släktingar och resten av dem blev placerade på Karlsund, som är en av Migrationsverkets 

institutioner för ensamkommande barn, och där bodde de från två veckor upp till två år.  För 

en del var denna tid positiv, där personalen hade ett gott bemötande. För andra var det en 

mycket svår tid med mycket oro och rädsla, dels oro över vad som hände familjen i hemlandet 

och dels oro och rädsla inför framtiden över om de skulle få stanna kvar eller ej. 

 

Bjerneld33 visar att det gemensamma för flickorna var att de alla saknade sina släktingar, 

främst modern, och att de alla behöver någon vuxen att samtala med om sina erfarenheter. De 

                                                 
29 Rädda Barnen. (2000). Separated children coming to Western Europe: Why they travel and how they arrive. s. 
13 
30 Brendler-Lindqvist, M. (2004). Att möta de ensamkommande barnen.. 
31 Almqvist, K. (1997). Refugee children: Effects of organized violence and forced migration on young 
children´s psychological health and development. Göteborg: Göteborgs universitet 
32 Bjerneld,. (1999). Ensamma somaliska flyktingflickor i Sverige: deras upplevelser av utresa, ankomst och 
anpassning.  
33 Ibid.  
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flesta verkade komma från stabila familjeförhållanden, men att de blivit ivägskickade då ena 

föräldern dött och den andra inte haft förmåga att ensam sörja för flickan. Det framkommer 

även att flickorna kände/känner sig kluvna i en värld av två kulturer och religioner, men att de 

anpassat sig bra till levnadsförhållandena i Sverige. Dock framkommer det att flickorna ej fått 

det psykologiska stöd flickorna varit i behov av. 

 

1.6.3.3 Behov av närhet till sitt ursprung 
I rapporten Att jagas av hemtankar skriver Gunnersen34 om de möjligheter som finns för de 

barn som vill återvända till sin familj. Hon konstaterar att det gjorts många enskilda 

uppföljningar och övergripande utredningar om hur de ensamkommande barnen har det. I 

många av dessa undersökningar, har det framkommit att barnen upplever en djup känsla av 

ensamhet och övergivenhet. De bär på en ständig oro för familj och anhöriga. De har 

svårigheter att finna sig tillrätta i det nya landet. Hon skriver att många som engagerat sig i de 

ensamkommande barnen är djupt oroade för hur det skall gå för dessa barn i framtiden. 

Barnen har en diffus bild av hemlandet och befinner sig i ett tillstånd där de upplever att de 

inte tillhör något, ett så kallat ”ingenmansland”. Deras tidigare erfarenheter, minnen och 

separationen från familj och hemland gör att många av de ensamkommande barnen mår 

dåligt. Via familjen och grupptillhörigheten utvecklar barn känslomässiga band. De 

ensamkommande barnens behov av sina föräldrar och rättigheten att upprätthålla den är 

reglerat i såväl svensk lagstiftning som internationella konventioner som Sverige ratificerat 

och dessa lagar är SoL 12§, 22§, 26§. 

  

 ”Separation från närstående personer innebär att barnet förlorat sin fasta 
förankring och det i sig innebär en kris som barnet behöver bearbeta. Barnets 
förmåga att hantera krisen beror bl. a på vilken förståelse det möter i sin 
omgivning. Ett barn som får hjälp att förbereda sig för en separation och fått 
förklarat så konkret som möjligt varför och vad som väntar barnet har också 
större möjligheter att bearbeta separationen. Det finns studier som visar att barn 
som evakuerats från krigsskådeplatser och skilts från sina föräldrar generellt sett 
haft en sämre psykisk hälsa än de barn som upplevt krigets fasor tillsammans med 
sin familj. Separation från familjen och oron över att inte veta vad som händer 
familjen är större påfrestning än upplevelserna av krig.” 35   

 

                                                 
34 Gunnersen, C. (1997).  Att jagas av tankar om hemlandet: Om ensamma flyktingungdomars möjligheter till 
återvändande. Stockholm: Rädda barnen och Sociala Missionen 
35 Ibid. s.11 
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Vad det gäller barnens möjligheter till återförening med familjen är de ganska små, enligt 

Gunnersen.36 Det saknas information om hur många av de ensamkommande barnen som 

beviljats och genomfört familjeåterförening i Sverige eller i ett annat land. 

 

” Oavsett var återföreningen sker är det sannolikt att den kommer att vara 
påfrestande för alla inblandade parter: barn, föräldrar, fosterhemsfamilj, och att 
den kräver god förberedelse och uppföljning. FN: s flyktingkommissariat anger i 
sina riktlinjer ( Refugee Children Guidelines and Care, 1994) att det är viktigt att 
försöka förklara för föräldrarna vad deras barn varit med om, för att de i sin tur 
ska kunna hantera situationer som kommer att uppstå då barn och vuxna 
utvecklas på olika håll och under skilda förutsättningar. Det bästa sättet att 
stödja barnet är att stödja hela familjen” 37  

 

Gunnersen skriver att Rädda Barnen och Sociala Missionen anser att man alltid skall ha ett 

återvändandeperspektiv vad det gäller dessa barn. Tiden är avgörande för möjligheterna till ett 

återvändande eftersom det blir svårare för dem att känna en relation till det förflutna ju längre 

tid det går. Det är därför viktigt att från första stund arbeta aktivt med återvändandeperspektiv 

så att barnen håller kontakt med sitt ursprung. De vuxna som möter barnen måste behandla 

dem utifrån samma regler och sunt förnuft som gäller svenska barn som lever åtskilda från 

sina föräldrar och ursprung.  

 

Det framkommer i rapporten A gap in their hearts: the experience of separated Somali 

children38 att många av de somaliska barnen har farit mycket illa i Sverige pga. psykologiska 

påfrestningar och kulturell förvirring. De som blir återsända anses av anhöriga och landsmän 

som misslyckade och uteslutna ur familjen och befinner sig i ett kulturellt ingenmansland. 

Anledningen till detta, menar man, är att barnen har anammat ett annat levnadssätt och en 

annan kultur, vilket leder till isolering i hemlandet. 

 

1.6.3.4 Migrationsprocess 
Riyadh Al- Baldawi39 beskriver migrationsprocessen som dynamisk, där man fysiskt och 

psykiskt förflyttar sig i tid och rum. Processen startar redan när människor tar beslutet att 

lämna sitt hemland och slutar när familjen har integrerat sig i det nya landet. Det finns tre 

                                                 
36 Gunnersen, C. (1997).  Att jagas av tankar om hemlandet: Om ensamma flyktingungdomars möjligheter till 
återvändande.  
37 Ibid., 14 
38 UNHCR. (2003). A gap in their hearts: the experience of separated Somali children 
39 Al-Baldawi, R. (1998) Migration och familjestruktur i Ahmadi, N (red). Ungdom, kulturmöten, identitet, 
s.156-159. Stockholm: Liber 
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olika faser i migrationsprocessen som påverkar hur familjen klarar av att etablera sig i det nya 

landet enligt Al- Baldawi. I dessa faser finns det olika omständigheter som utgör grunden för 

etableringen. Faserna är:  

 

1. Hemlandsfasen: Vad man har för socioekonomisk bakgrund, skälet till att flytta 

från hemlandet och hur man tolererar och accepterar nya värderingar, som finns i 

det nya landet, påverkar hur man etablerar sig. 

2. Flyktfasen: Denna fas kan medföra stor obalans i familjens liv med sociala, 

psykiska och ekonomiska påfrestningar.   

3. Mottagandefasen: Denna fas består av väntan på uppehållstillstånd och när 

uppehållstillståndet har beviljats.40  

 

1.7 Teoretiska utgångspunkter 
För att i analysen kunna beskriva den situation som ensamkommande barn befinner sig i anser 

vi att man behöver flera teoretiska utgångspunkter för att förklara deras tillvaro. Det finns 

flera teoretiker som skriver om objektrelationsteori men vi har valt Bowlbys41 

objektrelationsteori för att förklara vad som kan hända när ett barn separeras från en nära 

person. Teorin är utformad i en engelsk kontext och vi är medvetna om att det kan finnas 

svårigheter att använda Bowlbys teori då de ensamkommande barnen har vuxit upp i en annan 

kontext där man kan ha ett annat synsätt på separation. I barnens ursprungskontext kan det 

t.ex. vara så att det bästa för barnen är att separeras från sina närstående för att de skall få 

bättre förutsättningar. Ett annat problem med denna teori kan vara att barnen bör separeras 

från närstående då de far illa och att denna separation kan påverka dem positivt vilket inte 

styrks i Bowlbys teori. Trots svårigheterna med denna teori väljer vi att använda den då det 

har framkommit i vårt avsitt om tidigare forskning att det finns barn som påverkas negativt av 

separationer. Då barnen befinner sig i ett främmande land utan sin ursprungsfamilj eller 

sociala nätverk förmodar vi att det påverkar deras identitetsprocess och kulturella identitet. 

Man skulle kunna tänka sig att barnen hade en given identitet i den utvidgade familjen i 

hemlandet och vid ankomsten till ett nytt land kan förutsättningarna för denna identitet 

förändras. Det finns flera teoretiker som definierar begreppen identitet och etniska identiteter 

                                                 
40 Al-Baldawi, R. (1998) Migration och familjestruktur i Ahmadi, N (red). Ungdom, kulturmöten, identitet, 
s.156-159. Stockholm: Liber 
41 Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Separation: Anxiety and anger. London: The Hogarth Press 
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och vi har valt Svenssons42 definition av identitet samt Allwoods43 beskrivning av 

etnicitetsskapande processer därför att deras definitioner beskriver identiteter som pågående 

processer och som hela tiden skapas i mötet med andra. Vi har diskuterat orsaker till att 

barnens rättssäkerhet kan vara eftersatt och om det kunde bero på diskriminering alternativt 

rasism. Därför har vi valt FN:s44 deklaration om mänskliga rättigheter, Westins45 definition av 

diskrimineringsbegreppet och delar av Dominellis46 teori om rasism. 

 

1.7.1 Separation 
Bowlby47 har genom sina studier av barn på institution och sjukhus utarbetat en 

objektrelationsteori eller anknytningsteori, attachment theory, vilken menar att människor har 

ett inneboende biologiskt behov av att söka och behålla närheten till andra individer. Han 

menar att människor är genetiskt förprogrammerade att söka och behålla fysisk närhet till 

vissa individer. Det fysiska övergår senare i ett psykologiskt behov. Vi tros ha ett behov av att 

känna oss hörda, sedda, rörda och bekräftade och dessa behov blir mer påtagliga då vi 

genomgår kriser, förluster, motgångar och sjukdomar. Bowlby48 menar vidare att förlusten av 

en nära person är en av de mest svåra erfarenheter som en människa kan utsättas för och att ett 

separerat barn kan få ett hat gentemot den förlorade modersgestalten. Ju mindre ett barn är 

desto mer påverkas barnet av en separation. Han skriver också att det är en svår upplevelse att 

byta vårdnadshavare/identifikationsobjekt ett flertal gånger, då det kan påverka barnets 

karaktärsutveckling. Detta kan leda till att barnets verklighetsuppfattning begränsas.  

 

1.7.2 Identitet 
Svensson49 definierar identitet på följande sätt. Identitet består av tre sidor: 

 

1. Den jag visar för andra 

2. Den identitet som jag själv upplever 

3. Den identitet som tillskrivs mig av andra 

                                                 
42 Svensson, B. (1997), Livstid. I Alsmark, G. (red.) Skjorta eller själ, s. 42-43. Lund: Studentlitteratur 
43 Allwood, C. M. (2000), Några förutsättningar för tvärkulturella möten (s. 39-61) i Allwood, C. M., & 
Franzén, E. C. (red.), (2000), Tvärkulturella möten. Finland: Natur och Kultur 
44 Svenska FN-Förbundet (SFN). (2005) Deklaration om mänskliga rättigheter. 
http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=167   
45  Westin, C. (2000), Om diskriminering och forskning om diskriminering (s. 304-324). I Allwood, C. M. & 
Franzén, E. C. (red.), (2000), Tvärkulturella möten. Finland: Natur och Kultur 
46 Dominelli, L. (1997). Anti-racist social work (2:a uppl.). China: Palgrave 
47 Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Separation: Anxiety and anger.  
48 Ibid. 
49 Svensson, B. (1997), Livstid. I Alsmark, G. (red.) Skjorta eller själ, s. 42-43.  
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Dessa tre ”aktörer” påverkar varandra och detta är en ständigt pågående process. Jaget är 

reflexivt, alltså skapas i mötet med andra. Individualiteten balanserar mellan individualiteten 

och kollektivet. I kollektivet finns det möjligheter och begränsningar beroende på vilken roll 

man har.50

 

Carl Martin Allwood51 skriver att etniska identiteter förmodligen ses bäst som historiskt 

villkorliga sociala konstruktioner som oftast är känslomässigt viktiga för många, kanske de 

flesta människor. Den etniska identiteten är en viktig del av självförståelse för de flesta 

människor. Detta har effekter på personens sätt att förhålla sig till sin omvärld och i väldigt 

stor utsträckning på de förväntningar som man ställer sig. När en person kommer till ett nytt 

och kanske annorlunda samhälle ändras inte bara de materiella förutsättningarna; även de 

sociala och psykologiska förutsättningarna förändras. I mötet mellan en person som är väl 

förankrad i samhället, och en som är ny, så befinner sig den första på hemmaplan och den 

andra i ett mer okänt sammanhang och får mindre förväntningar bekräftade. 

Missuppfattningar och missförstånd uppstår lätt, samtidigt som möjligheten till kreativa 

samtal och utvecklingar finns. Människans sociala livsform innebär att hon lever i grupp och 

detta påverkar individen på olika sätt, både vad det gäller hur man behandlas av andra och hur 

man ser på sig själv. Den självförståelse eller självbild som en individ utvecklar är alltså i 

högsta grad beroende av de grupper som individen tillhör och identifierar sig med.52

 

1.7.3 Diskriminering och rasism 
Diskriminering definieras enligt FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter som Sverige 

anslöt sig till 1971 enligt följande:  

 

”…..varje skillnad, uteslutning, inskränkning eller företräde på grund 

av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung 

som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka 

erkännandet, åtnjutandet eller utövandet på lika villkor av de 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, 

                                                 
50 Svensson, B. (1997), Livstid. I Alsmark, G. (red.) Skjorta eller själ, s. 42-43.   
51 Allwood, C. M. (2000), Några förutsättningar för tvärkulturella möten (s. 39-61)  
52Ibid.  
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ekonomiska, sociala, kulturella och andra områden av det offentliga 

livet.” 53

 

Enligt Westin54 så innebär diskriminering i ett demokratiskt samhälle, som ska vara 

jämlikt, att man inte behandlas lika. Detta drabbar individen, men det är egentligen 

representanten för gruppen som blir utsatt för diskriminering. Diskriminering kan vara uttryck 

för rasism, som är en ideologisk inriktning som rättfärdigar negativ särbehandling; 

degradering av vissa grupper. Ibland kan diskriminerande handlingar vara uttryck för 

fördomar. ”…fördomen uppfattas som en föreställning vilken i förväg dömer ut (vanligen i 

betydelsen nedvärderar) grupper eller individer på grundval av gruppens verkliga eller 

föregivna egenskaper.”55 Det som är kännetecknande för fördomar är att de är emotionellt 

grundade och oresonliga. 

 

Dominelli56 beskriver i sin bok Anti- Racist Social Work ett teoretiskt perspektiv vad det 

gäller fenomenet rasism och hur huvudsakligen ”vita” socialarbetare kan utföra sitt arbete så 

antirasistiskt som möjligt. Hon anser att fenomenet rasism är ett överordnat samlat begrepp. 

Hon beskriver att rasism går att upptäcka på tre olika nivåer: individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Dominelli anser att av den orsaken att rasism finns på dessa tre nivåer, så 

påverkas alla människor som lever i ett samhälle. Rasismen är ständigt närvarande i ett 

samhälle och den är delvis öppen, men är ofta dold, vilket innebär att den är svår att motverka 

på alla nivåer. Hon menar att ”vita” människor (socialarbetare) har svårt att inse att de har ett 

rasistiskt förhållningssätt, och så länge de inte blir medvetna om detta, upprätthåller de rasism 

och den fortsätter fortplanta sig på alla nivåer. Hon menar att många ”vita” tror att det är 

enbart enskilda utåtagerande människor som är rasistiska i samhället. Just därför blir det 

mycket hotfullt och provocerande att bli kallad rasist. Dominelli beskriver åtta strategier som 

är vanligt förkommande hos ”vita” för att negligera, förneka eller reducera närvaron av rasism 

i sin tillvaro.57

 Dessa strategier överlappar varandra och är följande: 

 

                                                 
53 SFN. (2005). Deklaration om mänskliga rättigheter. 
54 Westin, C. (2000), Om diskriminering och forskning om diskriminering (s. 304-324). 
55 Ibid., 314  
56 Dominelli, L. (1997). Anti-racist social work (2:a uppl.).  
57 Ibid., kap.1-2   
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1. Förnekandestrategier: Man förnekar att det överhuvudtaget inte finns någon 

kulturell eller institutionell rasism, och man påstår att det bara är ett fåtal enskilda 

personer i samhället som har starka fördomar och dessa kan ta sig ett våldsamt uttryck.  

2. Utelämnandestrategier: Den rasistiska dimensionen som kan finnas i den sociala 

interaktionen i mötet med klienter ignoreras på t.ex. myndigheter. En vanlig 

kommentar som speglar detta kan vara: ”det finns ingen rasism här i vårt område och 

på vår myndighet” trots att man kanske är lokaliserad i ett område där det bor många 

invandrare, och ett stort antal av dem är kanske arbetslösa, för att ingen arbetsgivare 

anställer dem. 

3. Omformulerande strategier: Man tycker generellt att det finns rasism ”därute” t.ex. i 

Sydafrika under apartheiden. Men kan inte se att det finns i det dagliga rutiner och 

möten.  

4. Färgblinda strategier: Man tycker att alla människor är lika och har samma 

förutsättningar och därför skall alla behandlas lika. En vanlig kommentar är ”jag 

behandlar alla lika”. Dominelli menar att man måste ta hänsyn till att det råder olika 

förutsättningar, och att då ska man väga in de konsekvenser rasismen förorsakar, på 

olika nivåer. 

5. Avstjälpande strategier: Hela ansvaret för att motverka rasism läggs på invandrarna 

att lösa själva.  

6. Nedlåtande beskyddandestrategier: Dominelli menar att samhället genomsyras av 

att de vitas levnadssätt är överlägset, men på ett ytligt plan verkar det jämlikt, och att 

det finns en acceptans av invandrarnas levnadssätt. 

7. Undvikande strategier: Man är medveten om att det förekommer rasism, men 

undviker att göra något åt det i situationer där rasismen är tydlig för socialarbetaren. 

Man tycker att det inte är ett enskilt ansvar att motverka rasism. 

8. Överdriftsstrategier: Man är medveten om att det existerar rasism i dagliga livet och 

inser att något måste till för att motverka detta. Detta medför att man kan få en övertro 

till policydokument där jämlikhet tas upp, och att detta skulle utrota rasism i 

samhället.58  

 

                                                 
58 Dominelli, L. (1997). Anti-racist social work (2:a uppl.). s. 72-73 
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Såvida socialarbetare och övriga i samhället inte kan komma till insikt om att dessa åtta 

strategier existerar, kan man inte komma tillrätta med förhållningssätt som kan tolkas ofarliga. 

Det kan finnas goda ansatser, men det leder inte till någon som helst förändring i samhället.59

 

 
2. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
2.1 METOD 

Vi har valt att redovisa vår undersökningsmetod och val av intervjupersoner i detta avsnitt.  

Vi kommer också att diskutera vårt metodvals möjligheter och begränsningar och vill på så 

sätt låta läsaren ta del av de erfarenheter vi gjort angående genomförandet. Även de etiska 

övervägandena och analysförfarandet av materialet tas upp i slutet på detta avsnitt. 

  

2.2 METODVAL 
Vårt syfte var studera de ensamkommande barnens situation och vi valde att genomföra 

kvalitativa intervjuer. De kvalitativa intervjuerna syftade till att lyfta fram tre fristående 

organisationers och en statlig myndighets syn inom området. En alternativ metod till 

kvalitativa intervjuer är att göra en kvantitativ studie som ger en bred bild av de 

ensamkommande barnens situation. Vi valde dock en kvalitativ metod för att den ger en mer 

fördjupad information av respondenterna. Vi ville uppfatta nyanser i det som sades och se hur 

respondenterna förhöll sig till det valda temat.  Vi ville också ha en möjlighet att vrida på 

tankeutbytet tillsammans med de intervjuade för att kunna komma så nära de teman vi valt. 

Kvale60 skriver om att intervjumetoden ”definieras som en intervju vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening” 61. Vi valde att intervjua fyra personer i form av tematiskt halvstrukturerade 

intervjuer och varje intervju skulle ta ca 45 minuter.  

 

2.3 URVAL  
För att kunna skapa oss en bild av de ensamkommande barnens situation var det viktigt att 

kunna förfoga över ett empiriskt material med stor bredd. För att få förståelse för vårt 

undersökningsområde, som är relevant och giltigt, har vi valt att intervjua sakkunniga inom 

                                                 
59 Dominelli, L. (1997). Anti-racist social work (2:a uppl.). s. 72-73 
60 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
61 Ibid., 13 
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ämnet, både på statlig myndighet, Migrationsverket, och tre organisationer; Rädda Barnen, 

Röda Korset och ISS, som är fristående från stat och kommun. Vi hade även en del 

förförståelse vad det gäller urvalet och diskuterade fördelar och nackdelar med de olika 

aktörerna och antog att den offentliga sektorn inte täcker in det sociala arbete som de frivilliga 

organisationerna utför. En av oss, Åsa, har haft en del inblick i situationen kring de 

ensamkommande barnen och visste att flera fristående organisationer var engagerade i 

barnens situation. Innan vi slutgiltigt bestämde oss för vilka respondenter vi skulle ha så fann 

vi under vår litteratursökning att det fanns en C–uppsats som beskrev socialtjänstens arbete 

kring barnen, därför valde vi bort socialtjänsten. Vi bestämde oss sålunda för att intervjua fyra 

sakkunniga, och söka forskning inom detta område. Kvale62 skriver att antalet nödvändiga 

intervjupersoner beror på undersökningens syfte och att ”Intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på vad du vill veta.”.63

 

2.4 GENOMFÖRANDE 
Efter att vi hade bestämt oss för det område vi ville undersöka började vi vår litteratursökning 

genom att leta på Internet efter relevant litteratur. De sökord som vi använt är ”barn” i 

kombinationer med - flykting, - ensamkommande, - som far illa, - migration, - identitet och - 

asyl. De sökmotorer som vi använt är Libris, Google, bibliotekskataloger på diverse högskolor 

och universitet, men även Rädda Barnens bibliotekskatalog. Vi begränsade sökandet bland 

träffarna till sådant som är relevant för studien och för att få så aktuell fakta och forskning 

som möjligt, men även för att inte få ett allt för stort material för en C-uppsats. I 

intervjusituationen utgick vi från en intervjuguide (se bilaga) med huvudfrågor och 

underfrågor som skulle täcka in de teman som vi arbetat fram utifrån syftet. Dessa teman 

utgick från våra frågeställningar dvs. dessa två teman var följande: närhet till sitt ursprung och 

konsekvenser  för barnen.  

 

Respondenterna fick i samband med att vi kontaktade dem veta vad syftet var med intervjun, 

tidsramen på 45 minuter och att vi skulle ha bandspelare på. Vi kontaktade Migrationsverket 

och Rädda Barnen via mail, och Röda Korset och ISS via den personliga kontakt som en av 

oss har med dem. Följande personer är de som vi fick kontakt med: Rädda Barnens 

sakkunniga: Eva Larsson Bellander, som arbetat som programhandläggare med 

                                                 
62 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun 
63. Ibid., 97 
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ensamkommande barn under de senaste tio åren, Röda Korsets sakkunniga: Dick Clomén, 

som arbetar som programsamordnare för verksamheten som rör allt ifrån asylsökande, 

mottagande, juridisk rådgivning; Migrationsverkets sakkunniga: Karin Juhlén, expert på 

barnfrågor; och ISS sakkunniga: Karin Antonopoulos, som arbetar som verksamhetschef med 

sociala ärenden som rör barn över landsgränserna. Vi erbjöd respondenterna att vara 

anonyma. Ingen av intervjupersonerna har valt att vara anonym. Vi kommer att benämna 

intervjupersonerna utifrån den arbetsplats som de representerar. 

 

 Intervjufrågorna utformades med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar. Innan vi 

genomförde intervjuerna planerade vi vem som skulle observera och vem som skulle 

intervjua. Intervjusituationerna var olika till sin karaktär. Den första intervjun med Karin 

Juhlén genomfördes i Migrationsverkets egna lokaler i Solna. Det var en lokal som var 

anpassad för ändamålet så inga störningar förekom under intervjun, förutom ett mobilsamtal. 

Vi fick svar på våra frågor. Den andra intervjun med Karin Antonopoulos på ISS 

genomfördes också i deras egna lokaler och Marie genomförde intervjun själv utan att Åsa var 

närvarande. Vi valde att göra så pga. att Åsa känner respondenten och detta skulle ha kunnat 

påverka intervjusituationen. Det var en del störningar pga. en person som kom in i rummet. Vi 

fick svar på våra frågor. Den tredje intervjun med Dick Clomén på Röda Korset genomfördes 

på en lunchrestaurang i centrala Stockholm. Det var en del störningar pga. den offentliga 

miljö som vi befann oss i. Vi valde den del av restaurangen som var lugnare och kunde 

använda bandspelare utan problem av störande brus. Vi fick svar på våra frågor. Den sista 

intervjun med Eva Larsson Bellander på Rädda Barnen blev en telefonintervju på ca 30 min 

hemifrån en av oss. Vi hade bandspelare på i en av telefonlurarna och kunde på så sätt 

dokumentera intervjun. Det kändes lite stressande med tidsramen och det kan ha påverkat hur 

vi uppfattade nyanser. Vi fick svar på våra frågor.  

 

2.5 DATABEARBETNING OCH ANALYS 
Vi började med att direkt efter varje intervju ta oss tid för att diskutera den: vi utbytte och 

jämförde våra reflektioner och dokumenterade dem. Bakgrundsmaterialet, intervjumaterialet 

och våra nedskrivna reflexioner bearbetades, sammanställdes och analyserades i flera steg 

mot bakgrund av den teoretiska referensramen. Vi transkriberade alla intervjuerna men vi 

omvandlade talspråk till skriftspråk utan att ändra i meningsbyggnad eller i ordval. Vi valde 

att utelämna uttryck som ”typ” och ” liksom”, som upprepades. Vi gick sedan noga igenom 
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varje intervju för att analysera det sagda och för att hitta de teman vi ville undersöka, men 

även för att se om det fanns nya teman i intervjumaterialet.  

 

2.6 VALIDITET 
Validitet mäter om man har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat om vi 

uppnår en sann kunskap.64 Vi utformade våra frågor så vi skulle få svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar med hjälp av en intervjuguide. Respondenterna fick svara på dessa frågor och 

vi undvek ledande frågor i intervjusituationen. Vi har försökt att förhålla oss så neutrala som 

möjligt i presentationen av resultatet. Instrumentet, alltså intervjufrågorna, mäter det vi ville 

mäta och vi anser att de svar vi fått av respondenterna visar på att de uppfattat frågorna riktigt.  

Men med tanke på att intervjupersonerna kan ha ett intresse av att svara på ett visst sätt 

eftersom de alla är aktörer på en politisk arena kan svaren på frågorna vara färgade av tex. 

ekonomiska och politiska intressen och detta skulle kunna ge en lägre validitet. 

Migrationsverket regleras av politiska och ekonomiska beslut och de frivilliga 

organisationerna är beroende av finansiärer för sin verksamhet. Då en av oss, Åsa, 

praktiserade på en av frivilligorganisationerna och blev engagerad i de ensamkommande 

barnens situation skulle även detta kunna vara en svårighet för henne att förhålla sig objektivt 

till studien och dess resultat, och ge en lägre validitet. Vi har diskuterat ovanstående 

svårigheter och försökt förhålla oss till detta genom att medvetandegöra svårigheterna och hur 

det skulle kunna påverka resultatet i studien. 

 
2.7 RELIABILITET 

Andersen65 skriver om reliabiliteten: ”En förutsättning för att forskningsresultatet ska kunna 

förklara faktiska förhållanden är att de fakta man observerat är pålitliga, dvs. att man 

kommer fram till ungefär samma resultat när man mäter samma fenomen på olika sätt.” Våra 

respondenter är sakkunniga och erfarna inom detta område och arbetar med att informera, 

därför är det troligt att om någon annan mäter samma fenomen skulle de få samma resultat. Vi 

har ställt kritiska motfrågor för att pröva tillförlitligheten i det respondenterna uttryckt. Vi 

använde oss av en intervjuguide vilket borde stärka reliabiliteten. Kvale skriver: ”Ta inte allt 

som sägs för vad det är utan ställ kritiska frågor för att pröva tillförlitligheten och giltigheten 

i det som intervjupersonen berättar”.66 Vi spelade in alla intervjuerna för att kunna lyssna och 

                                                 
64 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun.   
65 Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära s. 92. Lund: Studentlitteratur 
66 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 319 
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försäkra oss om att vi uppfattat allt riktigt. Det som skulle kunna ge lägre reliabilitet i vår 

undersökning är att i två av intervjusituationerna fanns det störande element. I den ena 

intervjun fanns det tidspress och i den andra befann vi oss i en offentlig lokal.  

 

2.8 AVGRÄNSNINGAR 
Urvalet i vår undersökning är begränsat till sakkunniga på en statlig myndighet, 

Migrationsverket, och tre fristående organisationer, Rädda Barnen, Röda Korset och 

International Social Service. Vi är medvetna om att det finns andra respondenter som kan 

detta område också t.ex. andra myndigheter och personer som finns i de ensamkommande 

barnens nätverk t.ex. familjehem, skola, dagis, godemännen, ombuden, släktingar osv. Även 

barnens familj och sociala nätverk, myndigheter, organisationer och svenska beskickningar, 

såsom ambassads- och konsulatpersonal i hemlandet, är ytterligare intressanta respondenter, 

men vi hade inga möjligheter att undersöka på plats i deras hemland.  

 

Barnen själva är också möjliga respondenter, men vi hade en del etiska funderingar vad det 

gäller urvalet av respondenter. Vi är också medvetna om att det finns många perspektiv att 

vara uppmärksam på vad det gäller detta område t.ex. det globala perspektivet där 

ekonomiska faktorer styr tillgångar, men även välfärdsamhällens makt i förhållande till 

utvecklingsländers. Detta kan påverka de ensamkommande barnen och deras familjers 

situation.  

 

2.9 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Det var etiska överväganden som gjorde att vi valde att inte intervjua de ensamkommande 

barnen. Vi tror att genom att intervjua de ensamkommande barnen, så kan svåra tidigare 

upplevelser aktualiseras, och vi vill inte utsätta dem för det. Då detta handlar om att vi skall 

skriva en uppsats har vi har ingen möjlighet att erbjuda barnen det stöd de kanske skulle 

behöva.   
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3. RESULTAT 
 

I detta avsnitt redovisar vi empirin. Vi har delat upp detta avsnitt i teman som berör vårt syfte 

och frågeställningar och dessa två teman är: 1: Närhet till sitt ursprung: Där tar vi upp barnens  

kontakt med hemlandet, hjälp från myndigheter, samt återvändande. 2: Konsekvenser för 

barnen: Här tar vi upp psykisk hälsa, rättssäkerhet och diskriminering. 

 

Vi har benämnt respondenterna med förkortningar utifrån de organisationer de arbetar för 

enligt följande: Rädda Barnen (RB), International Social Service (ISS), Röda Korset (RK) och 

Migrationsverket (MigV). 

 
3.1 NÄRHET TILL SITT URSPRUNG 

Vårt första tema i resultatet är barnens närhet till sitt ursprung. I vår första frågeställning finns 

det flera perspektiv som alla anknyter till närhet till sitt ursprung. Dessa perspektiv är: 

kontakten med hemlandet, hjälp från myndigheter och återvändande. 

 

3.1.1 Barnens kontakt med hemlandet 
Det framkommer att respondenterna tycker att det varierar i kontakten mellan de 

ensamkommande barnen och deras ursprungsfamilj och det sociala nätverket. En del barn 

säger att de har kontakt med någon i sitt hemland och andra säger att de inte har det. Det finns 

dock signaler hos vissa barn om att de har kontakt med sin familj fast de inte uppger det, 

vilket alla respondenter uttrycker. ISS berättar:  

 
”Ja, vi har ju märkt att i en del fall så är det alltså uppenbart att de har kontakt. 
Det finns telefonkontakt. Det kommer fram även om de inte vill att det ska komma 
fram, så kommer det fram ändå, att de pratar med sina föräldrar, med en förälder 
eller så. I andra fall kommer det inte fram. I vissa fall kan man, tycker jag, känna 
sig säker på att de inte har kontakt, medan andra kan man känna sig säker på att 
de har det.” 

 
RK är tydlig i sina uttalanden angående barnens kontakt med sitt ursprung och menar på att 

det finns ett otal varianter av de som har kontakt och de som inte har kontakt. MigV menar att 

barnen förmodligen fått förhållningsorder av föräldrarna eller andra anhöriga om vad de får 

säga och vad de inte får säga till myndigheter. Det som RK uppger är att det finns barn som 

fått förhållningsorder om att överhuvudtaget inte ta kontakt med familjen eller någon annan i 

nätverket. RK berättar: 
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”Jag tror det ser väldigt olika ut, men mitt intryck är, som jag faktiskt också har 
sagt. Det är att barnen har ett uppdrag att inte ha kontakt. Det finns med i bilden 
för det är få som har kontakt.” 

 
Det som framkommer är att barnen kan indelas i två kategorier: de som bor på barn- och 

ungdomsboenden och de barn som bor i familjehem, där det oftast finns en släkting till 

barnen. RK uttrycker att de barn som bor i familjehem försvinner, att de inte finns med i 

statistik eller rapporter, som görs om ensamkommande barn, och att man inte vet så mycket 

om dem, men han drar dock den slutsatsen att de har samma grundbehov till kontakt med sin 

ursprungsfamilj. ISS menar dock att det varierar i kontakten med hemlandet för de barn som 

bor i familjehem. RB uttrycker att i de fall barnen har kontakt med sin ursprungsfamilj så är 

det förmodligen så att de inte låter myndigheterna få vetskap om detta. 

 
3.1.2 Hjälp till kontakt 

ISS säger sig inte veta om barnen får hjälp från barn- och ungdomsboenden eller 

familjehemmen att ta och hålla kontakt med sina familjer. Dock tycker ISS att det brister i 

närhet till ursprungsfamiljen och barnens ursprungskultur, och hon tror att det beror på 

bristande kunskap om barn samt oklar ansvarsfördelning mellan Migrationsverket och 

socialtjänsten. Hon berättar: 

 
”Och där kan det ju hänga ihop med att man lägger ansvar på varandra, men jag 
tycker generellt sätt att man kan säga att de här barnen, som har akuta behov av 
sina vårdnadshavare inte uppmärksammas i särskilt stor omfattning. Det kan 
handla om att man har bristande kunskap om barnen helt enkelt. Så tycker jag.” 

 
 
RK är den organisation, som vid en förfrågan från barnen kan hjälpa barnen att få kontakt 

med ursprungsfamiljen och/eller det sociala nätverket, om de fakta de får är korrekta och om 

det finns en möjlighet till det i hemlandet, men denna förfrågan måste komma från barnet 

själv. RK berättar: 

 
”Ibland måste man prata med barnet, men vi kan inte tvinga barnet att ta kontakt. 
Men vi kan däremot förklara och förmedla det, innebörden av att ha kontakt 
genom Röda Korset, och att barn kan återvända kanske i ett annat skede, att man 
har tänkt efter när det gått något år och så småningom återförenas med sina 
föräldrar, kanske i hemlandet eller kanske här.” 

 
 
RK påpekar dessutom att det kan vara så att det kanske inte är det bästa för 

familjemedlemmarna i hemlandet att barnen har kontakt med sin familj eller sitt sociala 
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nätverk, eftersom det då kan innebära en fara för de hemmavarande släktingarnas liv. RK 

påpekar också att inte alla barn och ungdomar vet att möjligheten till att ha kontakt med sina 

familjer och sitt sociala nätverk genom Röda Korset finns och RK antog att vore det så skulle 

förmodligen fler barn än idag ha den kontakten. RK uttrycker också att det för barnens bästa 

också kan innebära att inte ha kontakt med sin ursprungsfamilj och sitt sociala nätverk, då 

barnen kanske farit illa i dessa miljöer och faktiskt behöver separeras från sina familjer. 

 
MigV säger sig inte veta om det på barn- och ungdomsboenden finns en utarbetad 

arbetsmetod där barnen får hjälp av personalen att hålla kontakt med sin ursprungsfamilj. 

MigV vet heller inte om det finns några riktlinjer för detta och svarar: ”Ojsan, det har jag 

faktiskt ingen aning om, men det är någonting jag skulle kunna kolla upp.” Dock påpekar RK 

att det finns ärenden där god man och personal på boenden varit väldigt aktiva när det gäller 

att skapa kontakt mellan de ensamkommande barnen och deras ursprungsfamiljer och/eller 

sociala nätverk, vilket även RB intygar i viss mån. Samtliga respondenter ger dock en väldigt 

varierad bild av omfånget av hjälp till kontakter och att det också varierar från region till 

region, beroende på arbetsmetoder inom både kommun och inom Migrationsverkets 

boendeenheter. 

 

3.1.3 Återvändande 
Vad det gäller återvändande framgår det att den statliga myndigheten och 

frivilligorganisationerna tycker att det är viktigt att arbeta utifrån ett återvändandeperspektiv, 

men att det skiljer sig åt i hur man ser på det. 

  

Migrationsverket är inne i en fas av omorganisation och där det i slutändan ska bli att arbetet 

inom verket blir enhetligt, men att det redan idag finns en inriktning inom en del regioner på 

att mottagningshandläggarna/asylhandläggarna ska ha ett återvändandeperspektiv för de 

ensamkommande barnen och detta med anledning av att det kan vara svårt för en familj att 

återförenas i Sverige. MigV uppger att det ska finnas ett motiveringsarbete för detta och att 

man ska uppmuntra släktingar i hemlandet att ta emot barnen. Senare framkommer det att de 

svenska ambassader och konsulat som Migrationsverket använder sig av för att lokalisera 

familjemedlemmar i barnens hemländer endast letar upp föräldrar och släktingar och att man 

inte i dessa situationer förklarar för föräldrarna eller andra anhöriga att barnen förmodligen 

inte kommer att få uppehållstillstånd. MigV säger också att även om barnen inte har några 

familjemedlemmar eller andra anhöriga kvar i livet så finns det institutioner i ett flertal länder 
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som kan ombesörja så att barnen tas om hand av dessa. MigV menar att det i vissa fall kan 

vara väldigt svårt att få fram information om familjen eller det sociala nätverket i vissa länder 

och exempel på sådana länder är Irak, Somalia och Afghanistan, där de också skriver 

avvisningsbeslut. MigV berättar: 

 
”Men där har vi en, det säger vi nu, att vi ska antingen se till en generell 
möjlighet att återvända tex. så finns det institutioner som kan ta hand om barnet 
och som fungerar.”  

 

RB menar att det, då ett barn får avslag på uppehållstillstånd, måste det finnas något för 

barnen att återvända till i den bemärkelsen att där finns föräldrar eller andra anhöriga i det 

sociala nätverket som kan ta emot barnen. ISS menar att när man väl funnit föräldrarna och 

verkställigheten av utvisningen ska ske så måste det finnas en arbetsmetod i återupptagandet 

av kontakten med föräldrarna och att barnen, som varit separerade från sina anhöriga, får en 

period av tillvänjelse. Speciellt med hänsyn till att barnen kanske etablerat en kontakt med en 

vuxen, oavsett vem det är, i det nya landet och där den vuxne tagit över någon form av 

föräldraroll. ISS berättar: 

 

”Då kan de inte bara ta det här barnet och flytta. Åh, vad bra att vi hittade 
föräldrarna, då släpper vi det här barnet. Utan man måste arbeta precis som man 
gör med vanliga familjehemsplaceringar i Sverige med besök och återbesök tills 
barnen vänjer sig vid sina föräldrar. Det har de lite grann glömt av och istället 
upplever de det som de bor hos som föräldrar, alltså känslomässigt. Jag tror att 
det är väldigt få som jobbar med det vad det gäller återförening av barn. Ska barn 
återförenas i sitt hemland t.ex. så kräver det ett arbete med besök fram och 
tillbaka för annars går det inte. Då blir barnen förtvivlade.” 

 

RK uttrycker det som så att man vid beaktande av återvändande måste ta hänsyn till hur länge 

barnen varit ifrån hemlandet och att de kan ha etablerat kontakter i det svenska samhället, 

som de plötsligt rycks upp ifrån vid ett avvisande. I många fall så har barnen placerats i 

familjehem och då oftast hos någon släkting. Barnen kanske inte kände släktingen från början 

men med tiden har det skapats en relation med släktingen. Då blir det ju ännu en separation 

för barnen, enligt RK. I resterande fall där barnen och ungdomarna finns på barn- och 

ungdomsboenden så har RK sett att de barnen/ungdomarna bygger en relation till personalen 

på enheterna, någon sorts föräldra-barn relation. RK menar att denna dubbla roll blir olycklig 

för barnen, då personalen ska vara de som tar hand om barnen och samtidigt de som ser till så 

att barnen, vid ett avvisningsbeslut, återvänder till hemlandet. RK menar att det, speciellt i 

sådana situationer där barnen absolut inte har någon kontakt med sina anhöriga i hemlandet, 
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blir svårt för barnen, då de enda kontakter med vuxna som de har är just personalen. RK 

berättar: 

 

”Är det tre månader så är det jätte bra om vi tänker just på att barnet får avslag 
och att det ska återvända hem eller att du ska börja integreras i det svenska 
samhället, för det är de val som finns, men du börjar ju integreras. Integrering 
börjar dag ett, när man anländer till Sverige. Det är inte så att man börjar 
integreringen när man ska till att få ett uppehållstillstånd.” 

 

  

3.2 KONSEKVENSER FÖR BARNEN 
Vårt andra tema i empirin är konsekvenser för barnen. Detta tema härrör sig från vår andra 

frågeställning om vad som händer när barnen skiljs från sitt ursprung. Vi har valt ut tre 

perspektiv utifrån denna frågeställning och dessa kan förklara vilka konsekvenser som kan 

uppstå om barnen skiljs från sitt ursprung. Dessa perspektiv är psykisk hälsa, rättssäkerhet och 

diskriminering.  

 

3.2.1 Psykisk hälsa 
Vad det gäller barnens mående efter att ha separerats från sina föräldrar och sitt sociala 

nätverk samt flykten och ankomsten till ett nytt land, så är ISS, RB och RK samstämmiga i 

sina uttalanden att barnen mår psykiskt dåligt. RB menar att barnen upplever det som hotfullt 

och ångestladdande vid utredningar och att det inte finns någon större förståelse för deras 

situation. RB berättar. 

 

”Ja man säger att man utreds på ett väldigt polisiärt sätt och vi har ju gjort en 
videofilm ganska nyligen, där barnen själva beskriver hur de har intervjuats. Och 
där de upplever det som att det är tuffa, hårda frågestunder med lite förståelse för 
hela sammanhanget, från varför man kan ha lämnat hemlandet, som kan bero på 
då fattigdom och familjesplittring och sådana saker. Och det har man väl inte 
lyssnat så mycket på då.” 

 

Samtidigt uttrycker RB att det i många av de länder barnen kommer ifrån lever man i 

utvidgade familjer eller klaner, vilka har fungerat som ett stöd i hemlandet. Barnen kan i det 

nya landet känna sig svikna av vuxna landsmän, utöver svenska vuxna, då de har förväntat 

sig att få hjälp och stöd, men inte fått det för att dessa landsmän har haft egna svårigheter. RB 

menar att barnen är ensamma, att de haft väldigt liten kontakt med andra barn och ungdomar, 
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samt att de skulle behöva bättre vuxna förebilder än vad som finns idag. RB uttrycker också 

att dessa barn har det svårt och att de behöver mycket stöd från samhället. RB berättar: 

 

”Alla de barn som jag har träffat, de flesta har varit väldigt trasiga barn. En del 
av dem är ju väldiga överlevare, men många barn som har.. som jag har sett, är 
trasiga barn. Det märker man ju när man pratar med dem att det kommer att ta 
tid för dem att fungera bra i Sverige, att hitta ett jobb. De behöver väldigt mycket 
insatser från samhällets sida.” 

 

Migv uttrycker att barnen kanske mår dåligt och att det kan ge utslag på lång sikt. MigV 

uttrycker att hon sällan får någon information om barnens mående. MigV berättar: ”Det är ju 

sällan man hör om de ensamkommande barnen. Å andra sidan, man hör ju talas om 

självmordsförsök och sådana saker.” 

 

RK frågar sig, med anledning av de barn som befinner sig i familjehem och inte syns i 

statistiken eller utredningarna, om deras förutsättningar till ett bra liv och att det är något som 

vi idag inte vet någonting om. Samtidigt uttrycker RK om barnen rent generellt att 

tidsperspektivet i utredningarna är oerhört viktigt eftersom barnens tidsuppfattning skiljer sig 

från de vuxnas och att detta kan påverka barnens mående negativt. RK berättar:  

 

”Ja, för det är en sak som vi har kritiserat, för det får ju inte ta så lång tid för just 
när det gäller barn så blir ju varje dag mycket längre än för en vuxen. Barns liv 
är kort, eller längre, hur man nu ska se det.” 

 

RB uttrycker att dessa barn ej mår bra med anledning av separationen från sin ursprungsfamilj 

och sitt sociala nätverk och att de inte får det stöd de behöver som barn. RB menar att barnen 

ofta bär på mycket och att det i många fall varit så att barnen redan har en separation bakom 

sig. RB berättar:  

 

”Och som det har visat i de flesta utredningar som görs, så visar det sig att de 
hade en separation i bagaget redan i hemlandet. Att det var en splittrad familj, att 
pappan var död eller att, ja, någon form av trauma som gjorde att man har stuckit 
då och själva resan har kanske varit besvärlig. Det är tufft att försöka hitta 
någonstans att bo. Det kanske har varit pengar och smugglare inblandat osv. 
osv.” 

 

ISS uttrycker att hon i sitt arbete utgår från en psykodynamisk grund, där det innebär att barn 

som blir separerade från sina föräldrar tar skada och att det är svårreparerade skador. ISS 
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menar att barns tillit till vuxna blir mer eller mindre obefintlig, då de uppfattar att de blivit 

svikna av vuxna, och att deras karaktärsutveckling påverkas av detta. ISS menar att hon i sitt 

arbete inte träffar några muntra barn, men att det är svårt säga om orsaken till det enbart är 

separationen från föräldrarna. ISS menar att situationen där barnen lever i ovisshet om sina 

egna familjer och oro samt funderingar kring framtiden också kan vara en bidragande orsak 

till att barnen inte mår så bra. ISS berättar: 

 

”Ja, inte är det några glada barn man träffar överlag, kan jag ju säga. Vad som 
är vad i det här, är ju svårt att säga, men dels är de separerade från sin familj och 
hamnat i ett vakuum, vilket ju också är svårt. Att leva i ett vakuum. De vet ju inte 
vart de ska ta vägen, hur de ska leva, hur ser deras framtid ut. Det påverkar dem 
ju och likadant så mår de ju inte bra av att leva så här och dessutom mår de ju 
inte bra av att inte ha någon att prata med om det som är svårast dvs. var är 
mamma och pappa någonstans och hur mår de och kommer vi att ses igen osv. 
Det är ju också jättejobbigt för barn. Det vet man ju att det är så, alltså. Nej, jag 
tycker det är sorgsna barn man träffar. Sedan hur pass mycket skada de har tagit, 
då måste man ju gå vidare i mer än sådana här intervjuer för att veta att vilka 
olika symtom som de här barnen kan utveckla.” 

 

RK menar att oavsett omständigheterna kring migrationen påverkas barnen starkt av att bli 

separerade från sin ursprungsfamilj och sitt sociala nätverk. De symtom RK har sett är att 

barnen blir tillbakadragna och att man inte kommer åt barnens verkliga känslor. RK säger 

också att barnen kommer från utvidgade familjer där det är vanligt förekommande att andra 

släktingar än föräldrarna ofta ersätter föräldrarollen och att detta förekommer i Sverige. RK 

menar att det som kan vara problematiskt för barnen är att de uppmanas att berätta en historia 

som skiljer sig från barnets verkliga historia, men det kan också finnas ytterligare en historia 

som barnet inte känner till. RK berättar: 

 

”Ja, och sedan kanske det dessutom finns en tredje historia som man dessutom 
ska berätta. Men barnen upplever nog oftare att de har blivit övergivna, 
bortskickade, medan det kan finnas en orsak, sedan kanske de dessutom har en 
historia som är den officiella, en livslögn där föräldrarna är döda, jag heter så, 
vilket får konsekvenser så småningom när man får ett uppehållstillstånd och ska 
börja leva ett normalt liv och kanske ha kontakt med föräldrar igen om de lever 
och då kan de här uppehållstillstånden försvinna.” 

 

MigV ifrågasätter rätten för myndigheterna att separera ett barn från sina föräldrar och att det 

trots svåra situationer i barnens hemländer ändå kan vara bäst för barnens psykosociala 

mående att återsända barnen. MigV berättar: 
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”Har vi rätt att på ett effektivt sätt separera ett barn från barnets familj genom att 
ge det uppehållstillstånd? Det är ju inte alls säkert att det är det bästa för barnet i 
det långa loppet i varje fall. Särskilt som det kan vara ganska svårt för en familj 
att få återförenas med barnet här i Sverige, utan vår huvudprincip är den att det 
är barnet som ska återförenas med familjen där familjen finns och inte tvärtom.” 
 

 

3.2.2 Rättssäkerhet 
Alla respondenter var överens om att asylprocessen måste ta kortare tid för barnets bästa och 

enligt den sakkunniga på MigV ska ett beslut idag ha fattats inom tre månader, men att det 

sedan där kan tillkomma tid då den asylsökande överklagar samt att verkställigheten ej går att 

utföra pga. att det kanske kan finnas hinder, antingen genom att personerna går under jord 

eller att det inte finns någon mottagare i hemlandet eller att situationen i hemlandet är sådan 

att det inte går att skicka någon dit. I asylprocessen ingår att ta reda på barnens bakgrund, dvs. 

var barnen kommer ifrån och har barnet någon familj eller något nätverk som har sörjt för 

barnet. ISS menar dock att deras erfarenhet är att de flesta av de här barnen aldrig blir korrekt 

utredda. ISS berättar: ”I verkliga livet så ser det ut så att de flesta barns bakgrund aldrig blir 

utredd.” RK menar att man för barnens bästa måste utreda snabbt, men att en utredning måste 

göras på ett korrekt sätt så att barnens rättssäkerhet garanteras. RK berättar: 

 
”Tidsperspektivet är jätte viktigt. Så just därför har vi varit en av de 
organisationer som manat på att man måste snabba på handläggningen för att 
blir klar med ärendet. Så det har det gjort. Förut var det ju ibland upp till ett år 
och det fortfarande hände ingenting, men nu har ju regeringen satt en tidsgräns 
helt enkelt och Migrationsverket försöker ju hålla den, men resultatet av det här 
blir kanske att rättssäkerheten blir lidande. Då ska man fatta ett beslut om barnen 
inom tre månader fast man inte har utrett allting. De kanske inte har utrett 
barnen på rätt sätt.” 

 
Det som ISS, RB och RK uttrycker en oro över är att det idag finns många barn som s.a.s. 

”hänger i luften” i väntan på uppehållstillstånd eller som väntar på att bli utvisade och där det 

kanske finns ett verkställighetshinder, dvs. där det kanske inte finns någon familjemedlem 

som kan ta emot barnet i hemlandet. De menar också att det finns barn som vistas i Sverige 

och i andra västeuropeiska länder, antingen som gömda pga. att de inte har sökt 

uppehållstillstånd eller försöker undgå ett verkställighetsbeslut. MigV känner inte till att det 

finns ensamkommande barn som gömmer sig: MigV säger: ”Ja, alltså jag har inte hört talas 

om att just ensamkommande barn egentligen går under jorden eller så där. Det är ingenting 

jag har hört.”  
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3.2.3 Diskriminering 

RB uttrycker att de ensamkommande barnen inte likställs med de svenska barnen och hon 

tycker att barnen utsätts för en kraftfull diskriminering. RB berättar: 

 

”Jag tror det handlar om att man inte ser de här barnen som ”svenska” barn. Jag 
tror att man ser de här barnen som: Ja, ja, vi vet inte. De kanske inte ska stanna här. 
De ska väl egentligen inte vara här. Man tar liksom inte dem till sig som barn som 
är födda i Sverige. Det är väldigt, väldigt stor diskriminering. Det ser man ju bara 
på de här barnen som försvinner. De här kinesiska barnen nu senast tex. Att hade 
det varit svenska barn som försvunnit så hade det varit stått på Expressens löpsedel 
dagen därpå eller samma dag.” 

 

ISS menar att barnen vid ett återvändande och återförening med ursprungsfamiljen behandlas 

på ett särskiljande sätt än med barn med svenskt ursprung som är placerade i familjehem. ISS 

säger: 

 
”Nu är det ju inte så många barn som återförenas i hemlandet, men man kan 
tänka sig ett antal barn som återförenas i hemlandet med föräldrarna har ökat. 
Det finns en sådan intention hos myndigheterna och den tycker jag är god, den 
intentionen, men det bygger ju på att man måste ha klart för sig att man måste 
arbeta på det här viset. Man kan inte bara droppa ett barn i Somalia och bara 
hoppas på att det går bra, även om man har hittat föräldrarna, utan måste arbeta 
på föräldrabarn relationen, annars så går det inte. Det är väl liksom det som jag 
oroar mig för. Om man jobbar på att återförena så måste man ta in det här 
perspektivet. Det måste man alltid arbeta med när det gäller barn som i Sverige är 
placerade i familjehem och ska hem till sina egna föräldrar så måste man jobba 
på det viset. Så jag tycker att de här barnen riskerar att bli sämre behandlade av 
den anledningen.” 

 
RK uttrycker att man ska se att varje barn har ett individuellt behov och att de inte är 

annorlunda än andra barn. RK menar att barnens rättssäkerhet måste garanteras. RK säger: 

 
”Det vi har sett är ju att, om man ser generellt, att asylsökande ensamkommande 
barn diskrimineras jämfört med andra barn i svenska samhället. De har inte 
samma rättigheter. Och det är ju det också när man utreder.” 

 
 
 

4. ANALYS 
 

Vi kommer i detta avsnitt att utgå ifrån två teman som framträtt i empirin. Vi kommer att 

relatera empirin till tidigare forskning.  De teman som vi kommer att analysera är följande: 1. 
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Närhet till sitt ursprung där vi tar upp barnens möjlighet till kontakt med sitt ursprung och till 

återförening, 2. Konsekvenser för barnen där vi tar upp den separation och identitetsprocess 

som barnen genomgår, och den diskriminering som de utsätts för.  

 
4.1 NÄRHET TILL SITT URSPRUNG 

Vad det gäller barnens kontakt med hemlandet så visar empirin att den varierar bland barnen, 

vilket vi beskriver inledningsvis. Vi ta även upp att empirin visar att det inte finns någon 

enhetlighet för hjälp till kontakt för barnen och att det varierar med hjälpen bland personalen 

på boendeenheterna. 

 

4.1.1 Barnens kontakt med hemlandet 
ISS, RK och RB menar att det finns signaler på att en del av barnen har kontakt med sin 

familj. RK säger att det finns ett otal varianter på kontakt och antalet barn som har det. RK 

menar också att de barn som bor på familjehem inte finns med i statistik eller rapporter, men 

uttrycker att de har samma grundbehov av kontakt med familjen. ISS anser att det varierar i 

kontakt med hemlandet för de som bor i familjehem. 

 

MigV menar att barnen har fått förhållningsorder från familjen om vad de får säga till 

myndigheterna. RK uttrycker att det finns barn som har fått förhållningsorder att inte ha 

kontakt med sin familj och RB säger att om barnen har kontakt så sker detta i hemlighet. 

 

Den bild som ges av barnens kontakt med sina familjer i hemländerna visar på att en del barn 

har kontakt i hemlighet, men det finns även de som har öppen kontakt. En del har inte kontakt 

pga. förhållningsorder från föräldrarna och andra barn, som inte har kontakt, så tror vi att 

orsakerna kan vara situationen i landet eller att föräldrarna är döda. De barn som bor på 

familjehem och inte syns i statistiken, verkar det inte finnas någon större kunskap om de har 

kontakt eller ej. Utifrån detta kan man inte se några tydliga tendenser vad det gäller barnens 

kontakt med hemlandet. Däremot antar vi att det kan vara påfrestande för de barn som har fått 

förhållningsorder om vad de får säga eller inte säga, eller fått förhållningsorder att inte ha 

kontakt. Barnen lever under en press och det är viktigt att uppmärksamma, genom samtal med 

barnen, att de har fått förhållningsorder. Man skulle kunna tänka sig att information om vilken 

kontakt barnen har med hemlandet skulle kunna bero på i vilken relation barnen står till de 

olika organisationerna och myndigheterna. Migrationsverket handlägger barnens 

uppehållstillstånd och den information som barnen lämnar kan påverka uppehållstillståndet, 
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medan de fristående organisationerna har en psykosocial kontakt med barnen och kanske 

därför får mer information. 

 

4.1.2 Hjälp till kontakt 
ISS säger sig inte veta i vilken utsträckning barnen får hjälp av personal att hålla kontakt med 

sina familjer, men ISS har sett att det brister i barnens närhet till sin ursprungskultur, vilket 

ISS tror beror på okunskap. RK uppger att Röda Korset är en organisation som kan hjälpa 

barnen att ha kontakt med sin ursprungsfamilj, men att en kontakt ibland kan riskera en 

familjs säkerhet. RK menar också att barnens bästa kan vara att inte ha kontakt med 

ursprungsfamilj om de farit illa i sin hemmiljö. RK menar också att det finns ärenden där 

barnen fått hjälp av gode män och personal på boendeenheterna att hålla kontakt med sina 

familjer, dock menar RK att det varierar, vilket även RB uttrycker. MigV säger sig inte ha 

någon vetskap om det finns någon utarbetad arbetsmetod, där barnen får hjälp med att hålla 

kontakten med familjen i hemlandet. 

 

Den bild som ges om barnens hjälp till kontakt med familjen är variationsrik, där en del barn 

får hjälp och andra barn inte får hjälp till kontakt. Det verkar som om det inte finns någon 

enhetlighet i arbetsmetoder eftersom det varierar för barnen. Migrationsverkets sakkunniga 

kände inte till om det finns någon utarbetad arbetsmetod för att hjälpa barnen att ha kontakt 

med sin familj, men RK menar att en del barn får hjälp till kontakt av personal på 

boendeenheterna. Det verkar som att arbetsmetoderna varierar i Migrationsverkets olika 

regioner och bland personalen på respektive boendeenhet. Detta skulle kunna vara ett uttryck 

för att en del personal tycker att det är viktigt och andra inte. 

 

Barnets bästa kan, enligt RK, innebära att de behöver en ny familj om de farit illa i sin 

ursprungsfamilj. I de fall där barnen farit illa i sin ursprungsfamilj och sociala nätverk kan 

barnen skapa ny närhet till andra vuxna, då barn enligt Bowlby67 har ett biologiskt behov av 

närhet till andra individer. Detta innebär att barnen kan knyta an till en annan vuxen än den 

biologiska föräldern och att den nya relationen skulle kunna bli bättre för barnet. I vissa fall är 

det tydligt att det bästa för barnen kan vara att få en ny familj i ett nytt land. Detta skulle 

skapa bättre förutsättningar för barnen. Det är ett komplext problem och det är viktigt att ta in 

alla perspektiv för att göra en korrekt bedömning utifrån vad som är barnets bästa. I de fall där 

                                                 
67 Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Separation: Anxiety and anger. 
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man riskerar att utsätta familjen för fara genom att ha kontakt, så kan det bästa för barnen vara 

att komma till en ny familj för att barnet inte ska behöva känna sig ansvarig för familjens 

säkerhet.  

 
4.1.3 Återvändande 

MigV säger att det är svårt för en familj att återförenas i Sverige, därför ska 

mottagningshandläggare och asylhandläggare ha ett återvändandeperspektiv i sitt arbete enligt 

Migrationsverkets riktlinjer. Det ska finnas ett motiveringsarbete för att uppmuntra släktingar 

i hemlandet att ta emot barnen. Vid uppsökandet av föräldrar och släktingar i hemländerna 

som genomförs av svenska beskickningar förklarar man inte för föräldrarna eller släktingarna 

att barnen förmodligen inte kommer att få uppehållstillstånd. MigV säger också om barnen 

inte har någon familj så finns det institutioner i ett flertal länder som kan ta hand om barnen. 

Migrationsverket skriver avvisningsbeslut till länder där det är väldigt svårt att få fram 

information, t.ex. Irak, Somalia och Afghanistan. RB menar att det måste finnas något för 

barnen att återvända till, alltså föräldrar eller socialt nätverk. ISS säger att om man finner 

föräldrarna och verkställigheten av utvisningen ska ske måste det finnas en arbetsmetod av 

återupptagandet av kontakten mellan föräldrar och barnen, pga. att barnen kanske har 

etablerat en vuxenkontakt i det nya landet och där den vuxne kan ha tagit över någon form av 

föräldraroll. RK tycker lika och påpekar att detta kan bli ytterligare en separation för barnet. 

RK menar också att personalen på enheterna som tar hand om barnen har dubbla roller. De 

ska ta hand om barnen samtidigt som de ser till, vid ett avvisningsbeslut, att de återvänder till 

hemlandet. Personalen och barnen har en slags föräldra-barn relation och om barnen inte har 

kontakt med sina anhöriga är det svårt för barnen då personalen är den enda kontakt med 

vuxna som de har. RK menar också att barnen börjar sin integrering dag 1 i det nya landet och 

därför är det bra om barnen får avslag tidigt. De val som finns för barn är enligt RK antingen 

återvända hem eller börja integreras i det svenska samhället. 

 

Vad det gäller barnens möjligheter till återförening med sina familjer och sitt sociala nätverk, 

menar Gunnersen68 att dessa är små och att det saknas information om hur många barn som 

genomfört familjeåterförening, vare sig det hänt i Sverige eller i sina hemländer. UNHCR:s69 

rapport om somaliska barn skriver att barnen lider av psykologiska påfrestningar och kulturell 

                                                 
68 Gunnersen, C. (1997).  Att jagas av tankar om hemlandet: Om ensamma flyktingungdomars möjligheter till 
återvändande. 
69 UNHCR. (2003). A gap in their hearts: the experience of separated Somali children.  
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förvirring. De barn som blivit återsända till Somalia har setts som misslyckade av omvärlden 

och att barnen befunnit sig i ett kulturellt ingenmansland, då barnen anammat en annan kultur 

än den ursprungliga.  

 

Om man nu tänker sig att barnen börjar sin integrering i det nya landet redan vid ankomsten 

kan en lång tidsperiod påverka förutsättningarna för en återförening i hemlandet. Om man 

skickar tillbaka barn utan att ha etablerat en kontakt mellan barnet och föräldrarna kan det få 

svåra konsekvenser för barnet. Barnen kan t.ex. bli utstötta eller kanske inte känna sig hemma 

i ursprungskulturen. Och om man då tänker att barn ska skickas till institutioner som 

Migrationsverket anser vara ett alternativ blir det en omöjlighet att etablera någon som helst 

kontakt för barnet. Man kan i hög grad ifrågasätta Migrationsverkets hållning att skriva 

avvisningsbeslut gentemot länder där det är svårigheter att få fram någon information om 

barnets familj och sociala nätverk. Det vore bättre för barnen att få uppehållstillstånd än att 

leva under den press som ett avvisningsbeslut kan innebära. Om man då i ovanstående tillför 

att ett barn har fått en nära relation med någon vuxen och avvisas så blir det ytterligare en 

separation för barnet, och det skapar ytterligare svårigheter för barnen. Om det finns en 

möjlighet att återsända barnen så måste man arbete utifrån väl fungerande arbetsmetoder, som 

går ut på att etablera kontakt innan barnet återsänds så att barnen får en tillvänjningsperiod. 

 

4.2 KONSEKVENSER FÖR BARNEN 
I vår resultatdel framkom att landsflykten är förenad med flera problematiska omständigheter. 

För det första har de ensamkommande barnen dålig psykisk hälsa som bl.a. kan härledas till 

händelser i deras hemland, känslor av separation och oro över familjen i hemlandet och 

framtiden. Vi avslutar analysen med att ta upp den diskriminering som barnen utsätts för och 

som har framkommit i resultatdelen samt att rättssäkerheten för dessa barn är bristfällig.  

 
4.2.1 Psykisk hälsa  

ISS, RB och RK uttrycker att barnen mår psykiskt dåligt. RB menar att det finns flera orsaker 

till det så som hotfulla och ångestladdade utredningar och att barnen känner sig ensamma och 

svikna av vuxna, både av landsmän som befinner sig i Sverige och av svenskar. RB menar 

också att barnen kan ha traumatiska erfarenheter redan innan separationen från sina föräldrar. 

MigV menar att barnen kanske mår dåligt och att hon hört talas om självmordsförsök. RK 

menar att tidsperspektivet för barnen i utredningarna kan påverka barnens mående negativt. 
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ISS uttrycker att det kan vara svårt att veta om det enbart har med separationen att göra som 

gör att barnen inte mår bra eller om det kan vara oro över familj och framtid. 

Man kan först allmänt se att de är överens om att barnen mår psykiskt dåligt, men att MigV 

var mer tveksam till om det förhöll sig så, trots att MigV hade hört talas om självmordsförsök. 

Det framkommer att det kan finnas olika anledningar till att barnen mår psykiskt dåligt och 

det kan vara svårt att veta exakt vad barnen mår dåligt över. Det är viktigt att ta reda på om 

barnen har varit med om traumatiska upplevelser, så att de kan få hjälpa att bearbeta dessa. Vi 

tror att barnen kan få svårigheter att integreras i det nya landet om man inte uppmärksammar 

detta, vilket inte MigV verkar göra enligt resultatdelen. 

  

Enligt Bowlby70 har barn ett inneboende behov av stadigvarande närhet till samma personer, 

alltså att där finns en kontinuitet. Följder av en förlust från en sådan närhet kan påverka barnet 

olika beroende på ålder och hur barnets personlighet utvecklas. En rapport och en 

avhandling71 tar upp barnens känsla av förlust av sin familj och anhöriga och att de känner en 

rotlöshet. Bjerneld72 och Gunnersen73 tar upp barnens oro inför framtiden samt den oro de 

känner för sin familj och anhöriga. ISS, RK och RB är samstämmiga vad det gäller barnens 

psykiska hälsa efter att ha separerats från sina föräldrar och sitt sociala nätverk. De menar att 

barnen inte får det stöd de behöver, att de är tillbakadragna, att de får svårreparerade skador 

av att vara separerade från sina föräldrar. MigV ifrågasätter rätten att separera barn från sina 

föräldrar, då det bästa för barnens psykosociala mående kan vara att de återvänder till sina 

föräldrar. Migrationsverket anger bara en möjlighet för barnen och det är att återvända. 

Bakomliggande skäl skulle kunna vara politisk styrning, då de andra har en mer nyanserad 

bild av återvändande för barnen. Utifrån Bowlbys74 teori skulle man kunna tolka det som att 

barnens separation från föräldrarna och sitt sociala nätverk påverkar barnen mycket starkt, 

både psykiskt och socialt. I motsats till detta som vi nämnt tidigare i analysen kan det vara bra 

för barnet med en separation från sin ursprungsfamilj och sociala nätverk om de farit illa, då 

det enligt Bowlbys75 teori kan finnas en möjlighet att skapa en ny nära relation med en annan 

                                                 
70 Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Separation: Anxiety and anger.  
71 Almqvist, K. (1997). Refugee children: Effects of organized violence and forced migration on young 
children´s psychological health and development; Rädda Barnen. (2000). Separated children coming to Western 
Europe: Why they travel and how they arrive. 
72 Bjerneld, M. (1999). Ensamma somaliska flyktingflickor i Sverige: deras upplevelser av utresa, ankomst och 
anpassning.. 
73 Gunnersen, C. (1997).  Att jagas av tankar om hemlandet: Om ensamma flyktingungdomars möjligheter till 
återvändande. 
74 Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Separation: Anxiety and anger.  
75 Ibid. 
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vuxen. De barn som placeras i familjehem hos tex. släktingar, kommer oftast från utvidgade 

familjer, och i dessa hem kan en annan släkting ta på sig föräldrarollen, enligt RK. Eftersom 

många av barnen ingår i utvidgade familjer och har ett stort nätverk kan det falla sig naturligt 

att någon i nätverket tar på sig föräldraansvaret, tror vi. Vi kommer att ta upp barnens 

rättssäkerhet vad det gäller familjehemsplacering under nästa rubrik.  

 
Vad det gäller migrationsprocess har vi valt en beskrivning som gäller för en hel familj som 

migrerar, men i detta fall handlar det om barn som migrerar utan sin familj och då skulle man 

kunna tänka sig att processen är mer komplex.  Enligt Al-Baldawi76 kan det under flykten bli 

en stor obalans i familjen och mottagandefasen i det nya landet påverkas av ens bakgrund. I 

flera rapporter77 framkommer det att de ensamkommande barnen ofta har traumatiska 

erfarenheter bakom sig, som har medfört till uppbrott från hemlandet. Detta uttrycker även 

RB och RK i intervjuerna. Al-Baldawi78 menar att det under flyktfasen kan innebära stora 

påfrestningar, både socialt och psykologiskt, och enligt Bjerneld79 framkommer det att barnen 

var rädda och färdades med, för dem, okända människor. Även RB i intervjuerna påvisar att 

resan varit besvärlig och att det varit smugglare inblandade. Man skulle kunna tänka sig att 

det är en stor påfrestning för en familj att migrera, men att det måste vara en ännu större social 

och psykologisk påfrestning för dessa ensamkommande barn att vara med om ett uppbrott 

från hemlandet. I bästa fall kan en familj som migrerar hämta stöd och kraft från varandra, 

medan ensamkommande barn inte har någon att ty sig till under resans gång, utan är helt 

utlämnade till sig själva, trots att de ibland färdas tillsammans med för dem okända vuxna 

människor. 

 

Enligt Svensson80 består identiteten av tre sidor: den jag visar för andra, den identitet som jag 

själv upplever samt den identitet som andra tillskriver mig. Dessa tre påverkar varandra i en 

ständig pågående process. Allwood81 menar att etniska identiteter är sociala konstruktioner 

som finns i historiska sammanhang och att när en människa anländer till ett nytt land 

förändras de sociala och psykologiska förutsättningarna. Den nyanlände befinner sig i ett helt 

                                                 
76 Al-Baldawi, R. (1998) Migration och familjestruktur s.156-159.  
77 Brendler-Lindqvist, M. (2004). Att möta de ensamkommande barnen; Rädda Barnen. (2000). Separated 
children coming to Western Europe: Why they travel and how they arrive; UNHCR. (2003). A gap in their 
hearts: the experience of separated Somali children.  
78 Al-Baldawi, R. (1998) Migration och familjestruktur s.156-159. 
79 Bjerneld, M. (1999). Ensamma somaliska flyktingflickor i Sverige: deras upplevelser av utresa, ankomst och 
anpassning.. 
80 Svensson, B. (1997), Livstid. s. 42-43.   
81 Allwood, C. M. (2000), Några förutsättningar för tvärkulturella möten (s. 39-61).  
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nytt sammanhang och får mindre förväntningar bekräftade. Han menar att den självbild en 

individ utvecklar är beroende av de grupper individen tillhör och identifierar sig med. Flera 

rapporter och studier82 beskriver att de ensamkommande barnen upplever kulturell förvirring, 

dels i sina nya länder, men också dels när de återvänt till hemländerna. Bjerneld83 menar i sin 

studie att de somaliska flickorna saknar sina släktingar, främst modern, att relatera till. RB 

menar att barnen saknar vuxna förebilder och ofta är ensamma och detta, tror vi, påverkar 

förutsättningarna för identitetsprocessen. Man kan tänka sig att de barn som blivit skilda från 

sin ursprungsmiljö har förlorat den identitet som tillskrivs dem av ursprungsfamiljen och det 

sociala nätverket när de anländer till ett nytt land. Detta kan leda till att den identitet barnet 

själv upplever kan förändras. Detta kan i sin tur påverka den identitet barnet visar för andra. 

Man skulle kunna kalla detta tillstånd för kulturell förvirring så som rapporterna, studierna 

och RB beskriver, där barnen inte känner sig hemma i någon kultur. Det kan också vara så att 

den identiets- och etnicitetsprocess barnen går igenom blir positiv om de haft dåliga 

hemförhållanden i sitt hemland. 

 

4.2.2 Diskriminering och rättssäkerhet 
Enligt Westin84 innebär diskriminering att man inte behandlas lika och att diskriminering 

drabbar individen som representant för gruppen. I Deklarationen om mänskliga rättigheter85   

stadgas att inskränkningar pga. ras, hudfärg, härstamning eller etniskt ursprung ej får göras 

vare sig det är ekonomiskt, socialt, kulturellt eller politiskt. Dominelli86 använder begreppet 

rasism istället för diskriminering. Hon anser att fenomenet är överordnat samlat begrepp och 

att det sker på tre nivåer: individ-, grupp- och samhällsnivå. Flera rapporter, promemorian och 

studier87 beskriver att det förekommer rasism på institutionell nivå i enlighet med 

Dominellis88 beskrivning. I intervjuerna med RB, RK och ISS framkom det att de tycker att 

                                                 
82 Bjerneld, M. (1999). Ensamma somaliska flyktingflickor i Sverige: deras upplevelser av utresa, ankomst och 
anpassning; Gunnersen, C. (1997).  Att jagas av tankar om hemlandet: Om ensamma flyktingungdomars 
möjligheter till återvändande; Rädda Barnen. (2000). Separated children coming to Western Europe: Why they 
travel and how they arrive; UNHCR. (2003). A gap in their hearts: the experience of separated Somali children.  
83 Bjerneld, M. (1999). Ensamma somaliska flyktingflickor i Sverige: deras upplevelser av utresa, ankomst och 
anpassning. 
84 Westin, C. (2000), Om diskriminering och forskning om diskriminering (s. 304-324).  
85 SFN. (2005). Deklarationen om mänskliga rättigheter. 
86 Dominelli, L. (1997). Anti-racist social work (2:a uppl.). 
87 Bjerneld, M. (1999). Ensamma somaliska flyktingflickor i Sverige: deras upplevelser av utresa, ankomst och 
anpassning; Brendler-Lindqvist, M. (2004). Att möta de ensamkommande barnen; UD. (2004). DS 2004:54; 
Mottagande av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. 
ensamkommande barn).; Johansson, A., & Levin, K. (2000). De glömda barnen: Socialtjänstens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn; Rädda Barnen. (2000). Separated children coming to Western Europe: Why they 
travel and how they arrive. 
88 Dominelli, L. (1997). Anti-racist social work (2:a uppl.). 
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barnen är utsatta för diskriminering. Diskrimineringen visade sig som att de ensamkommande 

barnen inte behandlas som ”svenskfödda” barn, som är placerade i familjehem. Alla tre 

uttrycker att det finns brister i handläggningen i ärendena pga. okunskap. Detta skulle kunna 

tyda på att den rasism som barnen blir utsatta för fortplantar sig från samhällsnivå via 

gruppnivå ned till individnivå och går ut över de ensamkommande barnen. Utifrån de 

strategier som Dominelli89 beskriver skulle man kunna applicera de fyra första strategierna på 

den rasism som förekommer inom olika myndigheter, dvs. förnekande-, utelämnande-, 

omformulerande- och färgblinda strategier. Om de som arbetar direkt med barnen använder 

någon av strategierna på ett omedvetet plan så påverkar det hur de bemöter och handlägger 

barnen, menar vi. 

 

När det gäller de ensamkommande barnen ska Migrationsverket och socialtjänsten handlägga 

deras ärenden. Enligt en rapport av Rädda Barnen90 överträds mänskliga rättigheter, både i 

Sverige och internationellt, vad det gäller de ensamkommande barnen och att barnen inte har 

kunskap om hur de ska kunna tillvarata sina rättigheter. I socialtjänsten, menar Johansson & 

Levin,91 att socialsekreterarna inte har tillräckliga kunskaper för att handlägga denna typ av 

ärenden. ISS, RB och RK uttrycker i intervjuerna en oro vad det gäller rättssäkerheten, och 

menar att handläggningen av ärendena måste gå fort, men det får inte påverka rättssäkerheten. 

I promemorian92 föreslår man att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket och har 

ansvar för de ensamkommande barnens omsorg och boende pga. av de oklara 

ansvarsförhållanden som råder idag, vilket styrks av rapporten som Brendler-Lindqvist93 har 

skrivit. Utifrån detta kan man se att det finns grundläggande brister vad det gäller 

rättssäkerheten och en förvirring som råder angående ansvarsfrågan mellan statliga och 

kommunala myndigheter, anser vi. Vad det gäller familjehemsplaceringar som vi tog upp 

tidigare i analysen måste man utreda på ett rättssäkert sätt, vilket innebär att utreda barnens 

bakgrundsförhållanden och vid släktingplacering måste släktskapet fastställas för barnets 

bästa. Utifrån våra teoretiska utgångspunkter anser vi att detta är ett uttryck för rasism och 

inte ett uttryck för okunskap då barn med svenskt ursprung behandlas mer rättssäkert. 

 

                                                 
89 Dominelli, L. (1997). Anti-racist social work (2:a uppl.). 
90 Rädda Barnen. (2000). Separated children coming to Western Europe: Why they travel and how they arrive. 
91 Johansson, A., & Levin, K. (2000). De glömda barnen: Socialtjänstens mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn.  
92 Utrikesdepartementet (UD). (2004). DS 2004:54; Mottagande av barn från annat land som kommer till 
Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn). 
93 Brendler-Lindqvist, M. (2004). Att möta de ensamkommande barnen.  
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5. DISKUSSION 
 

Så här i efterhand skulle man kunna tänka sig att vi kunde ha haft fler respondenter från fler 

organisationer och myndigheter för att få ett större material. Vi skulle även ha kunnat 

fördjupa oss i vad det innebär att vara flykting och den process man genomgår när man 

migrerar. 

 

Vi kan med vårt resultat inte göra anspråk på att generalisera, men däremot tycker vi att man 

kan se vissa tendenser i materialet och att dessa är starka. De tendenser vi har sett som 

utmärker sig är att de ensamkommande barnens rättssäkerhet är bristfällig, att många barn 

lider av psykisk ohälsa, som kan ha många olika orsaker. Ytterligare en tendens är att det 

förekommer rasism gentemot de ensamkommande barnen i Sverige. 

 

Vad det gäller de ensamkommande barnens rättssäkerhet visar vårt resultat och tidigare 

forskning att barnens rättigheter kränks och att de inte behandlas på samma sätt som barn 

med svensk bakgrund. Det framkommer att Migrationsverket och kommunerna inte kan 

samverka idag och de skjuter över ansvaret på varandra, och detta bottnar i både juridisk 

okunskap och ej fungerande arbetsmetoder. Vi har i vår studie upptäckt att det finns bra 

arbetsmetoder och policydokument om hur barnens rättssäkerhet ska säkras utifrån ett 

barnperspektiv. Vi ställer oss undrande inför varför det ännu inte skett några större 

förändringar när det finns relevant fakta att inhämta. 

 

Vår studie visar att de ensamkommande barnen far illa i Sverige. De fristående 

organisationerna var samstämmiga och tydliga i att barnen far illa, medan MigV mer antydde 

att barnen kunde må dåligt, trots vetskap om självmordsförsök. Skillnaden mellan att vara en 

fristående organisation och en statlig myndighet kan vara att de fristående organisationerna 

inte styrs av politiska beslut. Fristående organisationer är däremot beroende av finansiärer, då 

de alla arbetar med ett uppdrag som skulle kunna vara att värna om barnets bästa, därför 

skulle deras arbete kunna uppfattas som politiskt korrekt. Migrationsverket styrs av politiska 

beslut och riktlinjer, som förändras beroende på vilken invandringspolitik som förs. Det 

verkar finnas en princip vid de flesta ärenden vad det gäller ensamkommande barn att de ska 

återsändas till hemlandet för att inte barnens familjer ska komma till Sverige. 
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Migrationsverket är till och med berett att skicka barn till institutioner vilket vi anser vara ett 

tecken på inhuman invandringspolitik. Och detta skulle kunna vara orsaken till att det finns 

en skillnad i uttalanden vad det gäller om barnen far illa. Det visar sig att barnen inte får den 

hjälp de behöver för att hantera sina trauman, som uppstått, dels från tidigare erfarenheter i 

sina hemländer och dels från separationer från sin ursprungsfamilj och sina sociala nätverk. 

Att barnen inte får den hjälp de behöver kan vara ett resultat av att man inte samverkar kring 

barnen och att man inte arbetar utifrån en helhetssyn samt att rättssäkerheten är eftersatt. Vi 

anser att om barnen inte får det stöd de behöver kan det få oerhörda konsekvenser på lång 

sikt och det med för att det blir kostsamt för samhället. 

 

Vi tycker att vårt resultat visar på att det förekommer rasism gentemot de ensamkommande 

barnen. Alla teman i vårt resultat har beröringspunkter utifrån den diskriminering som 

kommer av värderingar som finns på strukturell nivå, vilka fortplantar sig ned till 

institutionell- och individnivå. Rasism kanske inte alltid finns på ett medvetet plan, utan 

snarare på ett omedvetet plan och är därför svår att upptäcka. Den institutionella rasismen 

som förekommer på myndigheter är ofta omedveten. Det kan vara så att kollegor inte ens ser 

hos varandra att de har ett rasistiskt förhållningssätt till klienterna och upprätthåller 

arbetsmetoder som inte är anpassade utifrån individens behov. Det har under arbetets gång 

blivit väldigt påtagligt att rasism är ett ämne som måste debatteras och tas på allvar i 

samhället. Barnen som utsätts för rasism kan inte föra sin egen talan och därför är det 

samhällets uppgift att föra fram deras talan. De värderingar som råder i samhället och som 

ligger till grund för rasismen slår hårt emot de ensamkommande barnen. 

 

Vi har vidare upptäckt i vår studie att det finns ett globalt perspektiv, där ekonomi styr 

fördelning av världens resurser och att västvärlden gagnas på bekostnad av Tredje världens 

möjligheter till goda livsvillkor. Om fördelningen skulle bli mer rättvis undrar vi om det 

skulle innebära att fenomenet ”ensamkommande barn” inte skulle existera? Detta skulle 

kunna vara ett ämne för vidare forskning.  
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Bilaga 
Intervjuguide 

 

 

 

Vad arbetar du med? 

 

Hur ser mottagandet av ensamkommande barn ut? 

 

 

Kan du beskriva hur barnens situation ser ut? Hur är barnen placerade?  

 

Har du haft direktkontakt med ensamkommande barn? 

Ifall: Hur kan ett sådant möte se ut? 

 

Hur ska barnen utredas på MigV och i kommunerna? 

 

Har du märkt om det finns några brister i utredningsförfarandet? (MigV UtL och Sol 11kap, när, 

hur utredningar ser ut) Hur tid tar en utredning i genomsnitt idag på MigV och i kommunerna? 

 

Vet du om barnen har kontakt med sin ursprungsfamilj eller sociala nätverk i hemlandet? 

I så fall i vilken omfattning? ( hur ofta, med vem, ringer, skriver, Internet, besök) 

 

Vem hjälper barnen med detta? 

 

Tror du att barnen påverkats av separationen från sin ursprungsfamilj och sociala nätverk? Vilka 

symtom har du observerat? (Psykiska och fysiska symtom, ohälsa, uppsöka sjukvård, barnpsyk) 

 

Vad i denna process kan man förbättra? (handläggningen, kontakt med familj) 
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