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ABSTRACT 

 

In 2006 there was a change in LMA (1994:37) that clarified the division of responsibility be-

tween the Migration Board and the municipalities, concerning unaccompanied children. The 

social services should now be utmost responsible for the housing and care of these children, to 

assure that they gain the same standards and rights as all other children. The aim of this essay 

has been to examine how the division of responsibility has influenced the work of the social 

services and how they interpret their responsibility for the unaccompanied children. How do 

the social services investigate and make decisions concerning these children? Do these chil-

dren have the same rights as other children? To answer these questions a legal study was 

made, followed by qualitative research interviews with four social services that receive unac-

companied children. The study was made from a legal sociologist perspective, which involves 

analyzing the results from the interviews with the legal results, together with earlier research 

on unaccompanied children. The results show that the division of responsibility still is indis-

tinct and that the investigations concerning these children often are brief and simplified. In 

two of the interviewed municipalities the view was that unaccompanied children did not have 

the right to efforts according to SoL (2001:453), which in practice means that the unaccom-

panied children are discriminated. 
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Inledning 

 

På grund av krig, fattigdom eller förföljelse runt om i världen flyr människor från sina hem-

länder för att trygga en säkrare framtid i ett nytt land. Inom denna enorma grupp av människor 

finns en specifik grupp som under de senaste åren har blivit uppmärksammad som en särskild 

problematisk utmaning för mottagarländer, barn som flyr sitt land utan förälder eller vårdnad-

shavare, så kallade ensamkommande barn (Bhabha & Crock 2007). Den svenska regeringens 

definition på vilka barn som ska ses som ensamkommande är ”barn under 18 år som vid an-

komsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person 

som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföre-

trädare” (Regeringens proposition [prop.] 2005/06:46) 

Den 1 juli 2006 skedde en lagförändring i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

(1994:137) (LMA) som innebär ett tydliggörande av ansvarsfördelning mellan Migrationsver-

ket och kommunerna när det gäller mottagandet av ensamkommande barn. Förändringen in-

nebär bland annat att kommunerna ska tillhandahålla boende i väntan på beslut om uppehålls-

tillstånd efter överenskommelse med Migrationsverket. Detta gjordes för att socialtjänsten i 

större utsträckning än Migrationsverket ansågs ha den kompetens som krävs för att tillvarata 

barnets behov (prop. 2005/06:46). 

Under 2000-talet har det varit en konstant ökning av ensamkommande barn som söker 

asyl i Sverige. Antalet har ökat från 350 barn år 2000 till 820 barn år 2006. Första halvåret 

2007 hade redan 594 barn sökt asyl (Migrationsverket, 2007a) De senaste årens oförutsedda 

ökning av ensamkommande barn har medfört att problem med mottagandet har aktualiserats. 

Efter lagändringen har skarp kritik, bland annat i media, riktats mot kommunernas ovilja att ta 

emot ensamkommande barn och att de blir kvar på så kallade transitboenden i flera månader. 

(se bland annat Rädda barnen, 2006; Dagens Nyheter, 2007)  

Att ansvaret för hur de ensamkommande barnen bor och vilken omvårdnad de får nu lig-

ger på kommunerna, innebär ett förtydligande att även dessa barn ska ha samma rättigheter 

som övriga barn, i linje med de krav som framförs i FN:s konvention om barnets rättigheter 

(SÖ 1990:20) (barnkonventionen). I regeringens proposition (2005/06:46) ”Mottagande av 

ensamkommande barn” görs en översikt över reglering som har betydelse för ensamkomman-

de barns ställning. Den tar först och främst upp barnkonventionen och att artikel 3, om barnets 

bästa, har skrivits in som portalparagraf i 1 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716): ”I fall som 

rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets 

bästa i övrigt kräver” (a.a.). Detta medför att regeringen tagit fasta på att ensamkommande 

barn i första hand ska ses som barn och i andra hand som asylsökande (SOU 1996:115).  

I och med att kommunerna ska ansvara för de ensamkommande barnen innebär det att 

även dessa barn omfattas av socialtjänstlagen (SFS 2001:453)(SoL). En princip i socialtjänst-

lagen är normaliseringsprincipen som innebär att alla i kommunen ska ha samma rättigheter 

(jmf. Ds 2004:54). Detta går i linje med FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer där 

det bland annat fastslås att staternas bemötande av ensamkommande barn bör grundas i att 

staternas åtaganden enligt barnkonventionen omfattar alla barn som befinner sig på statens 

territorium och under statens jurisdiktion (prop. 2005/06:46). Dessutom stadgas att ensam-

kommande barn inte ska diskrimineras på något sätt (a.a.).  
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En av målsättningarna med denna lagändring beskrivs ha varit att tillförsäkra ensamkomman-

de barn samma standard som övriga barn. Detta uttrycks enligt departementsutredningen på 

följande sätt:  

Med utgångspunkt från normaliseringsprincipen skall de regelverk och de institutioner i samhället 

som skapas för att skydda barn i allmänhet så långt som möjligt omfatta även utländska barn som 

vistas här utan att vara bosatt i Sverige. Normaliseringsprincipen och det faktum att alla kommuner 

kan beröras av asylsökande ensamkommande barn gör enligt arbetsgruppens mening att det inte 

finns skäl att särbehandla de ensamkommande barnens omhändertagande (Ds 2004:54, s. 89).  

 

Dessa barn utgör en helt ny målgrupp för socialtjänsten och de har ofta andra omsorgsbehov 

än de barn som socialtjänsten vanligtvis kommer i kontakt med. De är inte bara asylsökande 

som lämnat sitt land, de är även minderåriga och det som kanske främst gör deras förutsätt-

ningar så specifika är att de anlänt utan vårdnadshavare. Enligt rättsvetarna Jacqueline Bhabha 

och Mary Crock (2007) innebär faktumet att de både är asylsökande och barn att de blir dub-

belt utsatta. Flera internationella organ pekar även på den tredje komponenten i utsattheten, att 

de står utan föräldrar vilket medför att dessa barn behöver extra skydd från samhället (The 

UN High Commissioner for Refugees [UNHCR], 2003; European Council on Refugees and 

Exiles [ECRE], 1997).   

Utifrån de nya förutsättningarna som socialtjänsten har ställts inför blir det intressant att 

försöka besvara följande frågor: Hur tolkar socialtjänsten ansvaret för dessa barn? Vad har 

ansvarsfördelningen inneburit för socialtjänstens arbete? Hur resonerar de kring utredningar 

och placeringar av ensamkommande barn? Hur fungerar samarbetet mellan Migrationsverket 

och socialtjänsten? Har lagändringens ändamål om att tillförsäkra dessa barn samma rättighe-

ter och standard som övriga barn i kommunen uppfyllts?   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är dels att undersöka hur ansvarsfördelningen regleras mellan Migrations-

verket och kommuner som har träffat avtal om mottagande av ensamkommande barn, dels att 

undersöka hur socialtjänsten tolkar sitt ansvar för dessa barn. Detta studeras utifrån följande 

frågeställningar: 

 

 

 Hur uttrycks kommunens ansvar för barn och unga samt hur definieras ”barnets bästa” 

enligt socialtjänstlagen? 

 

 Vad ligger enligt lagen till grund för tydliggörandet av ansvarsfördelningen mellan 

Migrationsverket och kommunerna? 

 

 Vad regleras i avtalen och hur är de utformade ?  

 

 Hur utreder och bedömer socialsekreterare barnets behov när det gäller ensamkom-

mande barn?  

 

 Vilka faktorer påverkar beslut om boende och omvårdnad? 

 

 Anses de ensamkommande barnen omfattas av Socialtjänstlagen på samma sätt som 

övriga barn i kommunen? 
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Avgränsningar och begrepp 

Studien behandlar socialtjänstens mottagande av ensamkommande barn i och med att kom-

munen fick ett förtydligat ansvar för dessa barns boende och omvårdnad den 1 juli 2006. Det-

ta innebär att Migrationsverkets praktiska arbete och ansvar för barnen under asylprocessen 

inte kommer att studeras. Det som framkommer om Migrationsverkets ansvar består av en 

översiktlig juridisk beskrivning. Detta är en studie om ansvarsfördelningen mellan Migra-

tionsverket och socialtjänsten utifrån socialtjänstens perspektiv. 

Vi studerar socialtjänstens ansvar för de ensamkommande barnen under asylprövotiden 

och inte efter det att barnen har fått uppehållstillstånd, på grund av att lagändringen främst har 

förändrat förutsättningarna under tiden som barnet söker asyl.  

Definition av ensamkommande barn och val av begrepp. 

De barn som den här studien handlar om är som ovan nämnt: ”barn under 18 år som vid an-

komsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person 

som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföre-

trädare”, utifrån den definition som antagits i svensk lagstiftning (LMA, § 1 st.3). Barnen be-

nämns i lagstiftningen och myndighetsdokument som ”ensamkommande barn”, denna be-

nämning kommer även vi genomgående att använda oss av i studien. I dagligt tal och även i 

media kallas dessa barn ofta lite slarvigt för ”ensamkommande flyktingbarn”, men ytterst ett 

fåtal av de ensamkommande barnen beviljas uppehållstillstånd av flyktingskäl. Barnen kan 

även benämnas som ”ensamkommande asylsökande barn”, då de allra flesta söker asyl, men 

för att omfatta alla barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare väljer vi att använda 

det breda begreppet ensamkommande barn. 

De flesta ensamkommande barnen är mellan 13 och 17 år när de anländer till Sverige. 

(Migrationsverket, 2007a) Denna åldersgrupp beskrivs ofta som ungdomar, exempelvis boen-

den som tar emot dessa beskriver verksamheten som: ett boende för ensamkommande asylsö-

kande ungdomar. Enligt svensk lagstiftning ska personer under 18 år betraktas som barn, detta 

i enlighet med barnkonventionens artikel 1 (SÖ 1990:20). Vi har valt att i studien genomgå-

ende benämna alla ensamkommande som barn, för att förtydliga att principen om barnets bäs-

ta gäller alla under 18 år, även om de kallas ungdomar. 
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Disposition 

Efter uppsatsens inledande del med en problemformulering som mynnar ut i syfte och fråge-

ställningar, behandlas studiens rättsociologiska teori och metod. Därefter introduceras läsaren 

till ämnet ensamkommande barn genom bakgrund, forskning och internationella riktlinjer 

rörande dessa. I nästa del presenteras studiens resultat, först de juridiska och sedan de kvalita-

tiva intervjuresultaten samt analysen av dessa. Slutligen diskuteras studiens validitet, reliabili-

tet och generaliserbarhet och de slutsatser vi dragit av resultatanalysen. I denna del finns även 

förslag på vidare forskning.  
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Rättsvetenskaplig teori 

Inledning 

Rättssociologen Håkan Hydén (2001) menar att i likhet med hur teorier inom samhällsveten-

skapen används, för att studera samhället, kan teorier om rättssystemet och rättsreglerna an-

vänds för att skapa kunskap om rättsordningen i det samhälle vi lever i. 

Rättens avsikt är bland annat att ge medborgarna vägledning i hur vi ”bör” agera i olika 

situationer och att skapa överenskommelse mellan normer och beteende (Hollander & Alexius 

Borgström, 2005; Hydén, 2002). För att fylla den funktionen förutsätts att de rättsligt stadgade 

normerna efterlevs, särskilt viktigt blir detta för myndigheter, domstolar eller förvaltningsor-

gan som har till uppgift att tillämpa rättsregler. Lagar kan inom rättssociologisk teori också 

uppfattas som uttryck för intressekonflikter och makt (Hollander & Alexius Borgström, 2005) 

Om ett socialt problem uppkommer frekvent tenderar det att politiseras, det blir alltså 

föremål för politiska ställningstaganden (Hydén, 2002). Den rationella åtgärden på problemet 

kan bli att finna en standardlösning på hur detta problem ska hanteras eller lösas när det dyker 

upp. En vanlig lösning på sociala problem, från statens sida, brukar vara att skapa en lag eller 

en ny rättsregel (a.a.). Rätten kan med detta rättssociologiska perspektiv ses som en indikator 

på olika samhällsfenomen som innebär att om rätten studeras får vi kännedom om samhälleli-

ga företeelser och processer och hur de förväntas bli lösta (a.a.). Den norske rättssociologen 

Mathiesen (2005) visar hur det finns en växelverkan mellan rätten och samhället. Förhållandet 

kan beskrivas så att rätten speglar samhället och samhälleliga problem samtidigt som rätten 

även anses kunna lösa problem och styra samhällsutvecklingen (Mathiesen 2005). 

En av de viktigaste funktionerna som juridiken, enligt Mathiesen, anses ha är att fungera 

som konfliktlösare, exempelvis mellan stat och kommun, mellan individer samt mellan olika 

juridiska personer (a.a.). En lösning av ett juridiskt problem, förutsätter då bl.a. att den situa-

tion som skall lösas relateras till de regler som kan aktualiseras i den konkreta situationen. 

Detta perspektiv blir särskilt viktigt för tillexempel socionomer som kommer i kontakt med 

och använder rättsregler som styr den sociala verksamheten. En viktig roll som uttolkare av 

social lagstiftningen intar kommunerna genom att de uppträder som lagtillämpare och besluts-

fattare inom många olika rättsområden (Mathiesen 2005).I sådana situationer förväntas socio-

nomers juridiska kompetens bestå av att kunna se vilka konsekvenser som rätten kan ha, det 

vill säga hur lagregeln kan tillämpas. Rättsregler blir här en av flera strategier som bestämmer 

hur problem kan lösas (Hydén 2001). 

Rättsdogmatik 

Rättsdogmatik kan sägas handla om juridik som utgår från det existerande regelsystemet i 

syfte att studera ”gällande rätt” (Hollander & Alexius Borgström, 2005). Rättsreglerna tas för 

givna som självklara utgångspunkter utan någon närmare analys av dess innehåll, bakgrund 

eller som uttryck för makt och intressekonflikter (Hydén, 2002). Inom rättsdogmatiken under-

söks rättsregler på grundval av en rättskällelära.  

Rättskällors tillförlitlighet ifrågasätts inte utan legitimiteten bero på att rättskällorna är ett 

resultat av en i grundlagarna förankrad demokratisk beslutsprocess (Hollander & Alexius 

Borgström, 2005). Inom socialrätten kompletteras lagtexterna ibland med rekommendationer, 

så kallade allmänna råd, från Socialstyrelsen. Författningstexterna följs i rättskällehierarkin av 

prejudicerande avgöranden från högsta Domstolen, Regeringsrätten med flera.  
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Rättskällematerialet är dock lika lite som andra texter entydiga och för att tolka oklara författ-

ningar kan  olika tolkningsmetoder användas (a.a.)  

Rättssociologi 

Som kritik till rättsdogmatiken anser Mathiesen (2005) att rätten inte ska ses som ett slutet 

system utan att den fungerar som en del i ett större socialt sammanhang. Det finns en risk, 

menar han, i att endast betrakta rätten utifrån de skrivna orden det vill säga samhällets normer. 

En viktig dimension kan gå förlorad om samhällsfaktorer utesluts i synen på hur beslut fattas 

(a.a.). 

Rättssociologiska studier förutsätter tvärvetenskapliga ansatser där rätten granskas ut-

ifrån andra rättsvetenskapliga utgångspunkter än de rättsdogmatiska (Hollander & Alexius 

Borgström, 2005; Hydén, 2002). Exempel på faktorer som ofta påverkar rättsliga beslut är 

ekonomiska, sociala, politiska och kulturella krafter samt den allmänna opinionens åsikt 

(a.a.). Detta innebär att lagstiftningens effekter inte kan studeras isolerat utan måste ses i in-

teraktion med omgivningen. Mathiesen (2005) poängterar att lagstiftningen inte får sina åsyf-

tade effekter om inte de ekonomiska, sociala och politiska förutsättningarna verkar i samma 

riktning som lagstiftningens intentioner. Då detta inte alltid är fallet begränsas lagstiftningens 

effekter (se exempelvis Hollander 1995).   

Vid beslutsfattande kan andra intressen än de som anges i lagen väga tyngre och ges fö-

reträde framför den rättsliga tolkningen (Hydén, 2002). Exempelvis kan resursbrister i kom-

munen medföra att det skiljer sig stort mellan gällande rätt och det faktiska utfallet (Hollander 

1995; Hollander & Alexius Borgström, 2005). Som tidigare nämnts används juridiken ofta 

som konfliktlösningsmetod mellan olika intressen som existerar i samhället, rättssociologins 

uppdrag blir då enligt Mathiesen (2005) att beskriva och analysera dessa konflikter.  

 

Frågor som blir relevanta för en rättssociolog kan vara:  

 Hur uppnås rättens syfte? 

 Har rätten andra, ej avsedda effekter på konflikten som den är avsedd att lösa?  

 Hur kan rätten påverka samhället och vice versa? 

Det kan vara svårt att undersöka lagstiftningens icke avsedda effekter. Mathiesen (2005) me-

nar dock att analyserna av dessa effekter hör till den viktigaste delen av rättssociologin (a.a.). 

Han menar vidare att det oftast blir negativa aspekter vid sådana forskningsanalyser som lyfts 

fram. Detta kan dels bero på att forskningsprocessen naturligt leder forskaren i den riktningen, 

dels att det faktiskt finns mycket negativt att påpeka. Om problem existerar inom samhällets 

etablerade system blir det forskarens uppgift att synliggöra dessa negativa förhållanden (a.a.).  

Svagheten i rättssociologiska ansatser är enligt Hydén (2002) att de ofta är mångdimensionel-

la, vilket gör det svårt att ”på ett tillförlitligt sätt bygga upp stringenta teorier om alla de kom-

plexa samband som egentligen ryms inom paradigmets ram” (Hydén, 2002, s.79).  

Rättsdogmatiken och rättssociologin har ett gemensamt intresse för att studera rättsord-

ningen men genom olika perspektiv på rätten kompletterar de varandra samt skapar tillsam-

mans en rikare helhetsbild av förhållandet mellan samhälle och rättsordning (Hydén, 2002).  

Mathiesen (2005) och Hydén (2002) tar båda upp att det finns en problematik kring att 

icke-jurister, exempelvis socionomer, fungerar som rättstillämpare. Sociallagstiftningen är 

ofta utformad som ramlagar till exempel SoL (SFS 2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763). Ramlagstekniken innebär att socialsekreterare ges stort utrymme att tolka 

och bedöma lagens innehåll och syfte. Det kan bli stor skillnad mellan lagstiftningens inten-

tioner och den faktiska tillämpningen. Det är därför motiverat att använda både en rättsdog-
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matisk och en rättssociologisk analys för att förstå diskrepansen mellan ”law in books” och 

”law in action” (Hollander & Alexius Borgström, 2005). När brister i rättstillämpningen påvi-

sas blir det av största vikt att klargöra om bristerna beror på rättsreglernas utformning eller i 

tjänstemännens tolkningar av lagen eller på grund av andra faktorer. Om problemen med 

lämpningen kan identifieras på rätt nivå, strukturell- myndighets- eller individuell nivå, kan 

eventuellt de mekanismer som påverkar tillämpningen av lagstiftningen om mottagandet av 

ensamkommande barn förbättras.       

Denna studie syftar som nämnts, till att undersöka hur lagändringen i LMA har påverkat 

ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och socialtjänsten och vad detta har inneburit  

för socialtjänstens arbete med ensamkommande barn. För att ta reda på vilket ansvar social-

tjänsten har för de ensamkommande barnen blir det också nödvändigt att studera hur ansvaret 

för barn och unga uttrycks enligt Socialtjänstlagen. Vi studerar innehåll och syfte i SoL samt  

LMA. I denna del används en rättsdogmatisk ansats. 

Vi studerar vidare hur reglerna i SoL och LMA faktiskt tillämpats av socionomer i ett 

antal kommuner i Stockholms län och på vilket sätt de används i det  praktiska sociala arbetet. 

I den delen används en rättssociologisk ansats. Analysen omfattar en kombination av teorin 

om  ”law in books” (rättsdogmatik) och ”law in action” (rättssociologi). Detta överensstäm-

mer med Mathiesens (2005) åsikt om att ett av rättssociologins främsta uppdrag är att, förut-

om att studera lagstiftningens uttalade funktioner, även studera de icke avsedda effekterna. 
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Metod 

De metoder som används i denna studie kan beskrivas vara en kombination av rättsdogmatisk 

metod, där lagstiftning studeras genom rättskällor, samt samhällsvetenskaplig metod för att 

klarlägga hur lagen faktiskt tillämpas av socionomer.  

Då studien syftar till att klargöra dels rättens innehåll, dels vilka faktorer som påverkar 

den faktiska rättstillämpningen, blir det relevant att i studien kombinera juridisk rättsdogma-

tisk metod med en kvalitativ samhällsvetenskaplig metod, i detta fall intervjuer med verk-

samma inom socialtjänsten. Den rättssociologiska ansatsen kompletterar den rättsdogmatiska 

genom att den ställer frågor som det rättsdogmatiska perspektivet inte kan ge svar på. En 

rättsdogmatisk analys av rättsreglerna bedöms nödvändig för att kunna jämföra och analysera 

lagens uttalade syfte med hur intervjupersonerna säger att de tillämpar lagen. De kvalitativa 

resultaten jämförs med rättens normativa innehåll (jmf. Hydén, 2002). Lagens avsedda funk-

tioner måste klarläggas för att möjliggöra att de icke avsedda funktionerna synliggörs och 

förstås. Vi kommer alltså att, i linje med den rättsociologiska ansatsen, analysera och jämföra 

de kvalitativa resultaten av intervjuerna med resultaten av den rättsdogmatiska studien av lag-

reglerna. Denna metodstrategi kan också beskrivas som juridiskträttssociologisk.      

Juridisk metod 

Vid användande av rättsdogmatisk metod studeras textmaterial i olika rättskällor. Denna me-

tod kan jämföras med samhällsvetenskaplig kvalitativ textanalys för att utröna och systemati-

sera rättsreglernas innehåll (Hollander & Axelius Borgström, 2005). Den avgörande skillna-

den är dock att i den rättsdogmatiska metoden är källorna givna. Denna studies frågeställning-

ar som kan besvaras genom den juridiska metoden är: Vad ligger enligt lagen till grund för 

tydliggörandet av ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och kommunerna? Hur ut-

trycks kommunens ansvar för barn och unga samt hur definieras ”barnets bästa” enligt social-

tjänstlagen? Förarbetenas eller andra rättskällors tillförlitlighet som tolkningsdata ifrågasätts 

inte inom denna disciplin (a.a.). I denna studie studeras huvudsakligen lagtext och propositio-

ner som rättskällor och i viss mån doktrin. Rättspraxis granskas inte och det betyder att någon 

fullständig analys av ”gällande rätt” inte kommer att göras. Rättskällorna är hierarkiskt ordna-

de och består av författningstexter, prejudikat, förarbeten, sedvanerätt, JO-uttalanden, myn-

dighetsrekommendationer och rättsvetenskapliga arbeten (a.a.).  

I granskningen av lagstiftningen fokuserar vi på hur lagstiftaren utformat ändamålet 

med lagen. Denna inriktning av juridisk metod kan beskrivas som en teleologisk tolkningsme-

tod och görs genom att studera lagtexten och propositioner för att klarlägga syften och mål-

sättningarna i lagstiftningen (Hollander & Alexius Borgström, 2005; Hydén, 2001). Vi avser 

att analysera lagens syfte och målsättningar som de uttrycks i lagtext och förarbeten. Detta 

resultat ska jämföras med hur socialsekreteraren uppfattar lagen  (a.a.). De, för denna studie, 

relevanta rättskällor som har studerats är lagtext, proposition och utredning till lagförändring-

en i LMA om mottagande av ensamkommande barn; barnkonventionen samt propositioner 

och utredningar som ligger till grund för anpassningen av svensk lagstiftning till denna kon-

vention, främst principen om barnets bästa; socialtjänstlagens författningstext, propositioner 

och allmänna råd från Socialtstyrelsen om socialtjänstens arbete med barn och unga; lagen 

2002:1118  som reglerar ersättningen och bistånd till asylsökande samt kommuner som mottar 

asylsökande. 
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Kvalitativmetod 

 

För att besvara studiens frågeställningar om hur socialtjänsten arbetar för att motta ensam-

kommande barn valdes den kvalitativa intervjun som metod. Motivet till att genomföra kvali-

tativa intervjuer, menar Kvale (1997), är att få tillgång till intervjupersonens livsvärld, att få 

en förståelse för hur intervjupersonen upplever och förhåller sig till det utvalda temat för in-

tervjun. Detta såg vi stämde väl överens med denna studie och vi ansåg det lämpligt att inter-

vjua socialsekreterare som handlägger och beslutar om placering för ensamkommande barn. 

Frågeställningarna som främst är tänkta att besvaras genom den kvalitativa intervjun är: Hur 

utreder och bedömer socialsekreterare barnets behov när det gäller ensamkommande barn?  

Vilka faktorer påverkar beslut om boende och omvårdnad? Anses de ensamkommande barnen 

omfattas av Socialtjänstlagen på samma sätt som övriga barn i kommunen? 

Urval och bortfall 

Studiens population omfattar alltså socialsekreterare i kommuner och stadsdelar som mottar 

ensamkommande barn. För att få de mest fruktbara svaren gjordes ett strategiskt urval, vilket 

kräver att forskaren har kännedom om hur populationen ser ut och vilka egenskaper som är de 

mest intressanta (jmf. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005) Urval gjordes ut-

ifrån den förteckning, över de kommuner i Sverige som överenskommit om att motta ensam-

kommande barn, som tillhandahållits av Migrationsverket. Kommuner som avtalat om att 

motta färre än fem barn valdes bort då dessa inte har någon skriven överenskommelse med 

Migrationsverket, vilket vi som del i undersökningen var intresserade av att studera närmare. 

Därefter avgränsades urvalet, i arbetssynpunkt, till kommuner i Stockholm Län. Två av dessa 

kommuner ansågs av etiska skäl inte lämpliga att ta med i studien då det kunde finnas risk för 

att en jävsituation skulle uppstå. I och med att studien till en del består av en juridisk genom-

gång av lagstiftning ansåg vi det lämpligt, utifrån studiens omfattning, att genomföra intervju-

er med sex personer i tre kommuner. Av de kommuner som återstod efter urvalet kontaktades 

socialtjänsterna efter en lottad turordning.  

Ett informationsbrev skickades till gruppcheferna inom barn- och ungdomsenheten i re-

spektive kommun, i vilket vi presenterade oss själva samt studiens syfte och tillvägagångssätt 

(se bilaga 2). Vi insåg efter att ha kommit i kontakt med de utvalda socialtjänsterna att många 

alldeles nyligen ingått avtal om att motta ensamkommande barn. Två socialtjänster föll bort 

då de inte ansåg sig ha tillräckligt mycket erfarenhet för att delta i studien och därför tackade 

nej till att medverka. Eftersom vi upplevde vissa svårigheter med att finna socialsekreterare 

med erfarenhet som var villiga att delta i studien valde vi att även intervjua andra personer 

inom socialtjänsten, dessa hade befattningar som förste socialsekreterare, enhetschef, ansvarig 

för gruppboende, praktisk samordnare för ensamkommande barn och specialist/resursperson. 

Utifrån socialtjänsternas knappa erfarenhet kring handläggning valdes slutligen att genomföra 

fyra intervjuer, alla i olika kommuner, med totalt sju intervjupersoner. 

Datainsamling 

En halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 4) konstruerades utifrån de områden som är rele-

vanta för att besvara studiens syfte. Frågorna som formulerades efter de valda ämnesområde-

na var ämnade som vägledning för intervjuaren under intervjun, eftersom vi ansåg det viktigt 

att det fanns en flexibilitet under intervjun att följa upp intervjupersonernas svar. Enligt Kvale 

(1997) är en av förutsättningarna för att vara en god intervjuare att denne är expert på ämnes-

området, varför vi valde att genomföra intervjuerna efter att genomgången av rättskällorna 
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och övrig forskning om ensamkommande barn gjorts. En provintervju genomfördes i en av de 

bortvalda kommunerna för att bättre kunna avgöra intervjuguidens relevans och förbereda oss 

i rollen som intervjuare.  

Intervjuerna hölls på respektive socialtjänst och spelades in på band. Innan varje inter-

vju inleddes fick intervjupersonerna information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt 

att intervjun skulle genomföras i linje med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrå-

dets (1999) etiska riktlinjer (se bilaga 3). Vi var noga med att informera intervjupersonerna 

om att intervjuerna var konfidentiella för att ge möjlighet till intervjupersonerna att besvara 

frågorna så öppet och sanningsenligt som möjligt. Vi beslöt att vi båda skulle närvara under 

intervjuerna men att en av oss skulle leda intervjun och att den andre fick inflika med uppföl-

jande och förtydligande frågor i slutet av intervjun, detta var även något som intervjuperso-

nerna fick förklarat för sig innan intervjun. Vi genomförde två intervjuer var som huvudinter-

vjuare. Under intervjuerna gjordes tolkande frågor, för att som Kvale (a.a.) menar klargöra 

intervjupersonens mening och undvika missuppfattningar. Intervjupersonerna fick alla möj-

lighet att godkänna de resultat som skulle tas med i studien men samtliga avböjde erbjudan-

det.  

Bearbetning av intervjumaterial 

De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet. Kvale (1997) menar att det krävs att en 

rad avvägningar görs innan transkriberingen genomförs för att på ett adekvat sätt få likhet i 

det transkriberade materialet. Formen för transkriberingen bör göras efter vad som är lämpli-

gast för att få svar på studiens syfte (a.a.). För att följa Kvales råd transkriberades en del av 

den första intervjun gemensamt och linjer för transkriberingens struktur sattes upp. Vi valde 

att skriva ut intervjuerna så ordagrant som möjligt och att senare omformulera de valda citaten 

till skriftspråk. Den metod som gjorts för intervjuanalys kan sägas vara en blandning av me-

ningskoncentrering, meningskategorisering och meningstolkning, något som Kvale (a.a.) be-

skriver som en ad hoc-metod. Materialet kategoriserades in i teman som vi kunde utläsa vid 

genomläsning av transkriberingarna och därefter koncentrerades de relevanta resultaten för att 

på ett kärnfullt sätt beskriva intervjuresultaten. Det som framkom under intervjuerna tolkades, 

för att som Kvale (a.a.) menar, se strukturer i resultaten som inte omedelbart framkommer. 

För att i enlighet med det rättssociologiska förfaringssättet analysera studiens resultat har en 

jämförelse gjorts mellan det juridiska resultatet och det kvalitativa resultatet från intervjuerna. 

Det som framkommit under intervjuerna har alltså granskats mot det som uttalas vara syftet 

och målsättningarna med lagstiftningen. 

Granskning av avtalen 

 

Vid besöket på socialtjänsterna gjordes en förfrågan om att få ta del av de avtal som kommu-

nen i fråga har ingått med Migrationsverket om att motta ensamkommande barn. Vi har i stu-

dien haft tillgång till alla fyra studerade kommuners avtal och granskat dess utformning och 

vad som regleras i avtalen. Vi har även gjort en jämförelse kommunerna emellan i vad som är 

generellt och vad som är specifikt i respektive avtal. Den frågeställning som denna genom-

gång syftar till att besvara är alltså: Vad regleras i avtalen och hur är de utformade? Det som 

framkommit i granskningen av avtalen har vid analysen av studiens resultat jämförts med vad 

som framkommit i intervjuerna.  
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Författande av uppsatsen 

Studerandet av rättskällor och tidigare forskning har vi, som två författare till uppsatsen, i 

stora drag delat upp lika mellan oss. Sammanfattningar av det instuderade materialet gjordes 

och presenterades för varandra, varefter vi gemensamt komprimerade sammanfattningarna så 

att de lämpade sig för uppsatsen. Bearbetning av resultat, analys och diskussion har fullt ut 

gjorts gemensamt.   

Etiska överväganden 

Ett etiskt förhållningssätt har eftersträvats genom hela arbetet med uppsatsen, allt ifrån hur 

urvalet gjordes till att hur intervjupersonernas svar redovisas. De fyra etiska riktlinjerna, in-

formations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, från Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) har legat som grund för det etiska resonemang-

et. Inför intervjun fick intervjupersonerna muntlig och skriftlig information om studien utifrån 

dessa etiska riktlinjer (se bilaga 3).  

Urvalet begränsades på grund av att vi ville undvika att hamna i en jävsituation, detta 

utifrån att Anna Wennerblom arbetar på ett asylboende för ensamkommande barn och emel-

lanåt har kontakt med socialtjänsten i denna kommun. Dessutom har Therese Bergquist ett 

uppdrag i ytterligare en kommun i Stockholmsområdet vilket innebär kontakt med den social-

sekreterare som handlägger ensamkommande barn i den kommunen. Vår förförståelse i ämnet 

om socialtjänstens ansvarstagande för ensamkommande barn, dels utifrån rapporteringen i 

media och dels genom våra kunskaper via Annas arbete, gjorde att vi var medvetna om att vi 

kunde komma att redovisa kritiska slutsatser i studien. Vi ville motverka detta och även ge 

möjligheter till en mer positiv bild genom de frågor som ställdes. Det var viktigt för oss att 

intervjupersonerna inte kände sig kritiserade från första stund eller att vi var ute efter att ”sätta 

dit dem”.  Genom våra öppna frågor under intervjun påvisade vi inte direkt den kunskap som 

vi hade själva. Vi anser dock att vi genom detta förhållningssätt möjliggjorde en mer ärlig och 

öppen kommunikation. Under intervjuerna framkom vissa positiva aspekter av mottagandet, 

vi har dock lyft fram och fokuserat på det som vi anser behöver förändras. Vi är angelägna om 

att inte svartmåla någon enskild socialsekreterare, utan vill istället lyfta fram strukturella pro-

blem och orsaker till den rådande situationen.  
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Bakgrund 

Kort om ensamkommande barn  

Enligt UNHCR sökte 12800 ensamkommande barn asyl i 28 av världens länder år 2003 (DS 

2004:54). Mellan 2001 och 2003 var de flesta ensamkommande barnen som kom till Sverige 

från Afrika. Detta stämmer med världen i övrigt, då 45 % av de ensamkommande barnen en-

ligt UNHCR flyr från Afrika och 38 % från Asien (a.a.). Hur många ensamkommande barn 

som söker asyl i Sverige har varierat från år till år. De senaste 20 åren har det i genomsnitt 

handlat om cirka 300-450 barn per år (a.a.). De senaste två åren har dock bilden ändrats något. 

Den aktuella statistiken från Migrationsverket visar att 594 ensamkommande barn hade sökt 

asyl under första halvåret 2007, varav den största gruppen nu var från Asien (412 barn), 

främst från Irak och Afghanistan. (Migrationsverket, 2007a). 

I en rapport från ”Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar” i samarbete med 

Rädda Barnen, har ensamkommande barns situation i Sverige kartlagts (Rimsten, 2006). Ut-

över detta har de specialgranskat 86 barn och deras asylärenden (a.a.). Statistik som presente-

ras i rapporten visar att: 

 2004 var 5% av det totala antalet registrerade asylsökande barnen ensamkommande 

barn. 

 Åldersfördelningen var 0-6 år (5%), 7-12 år (12%) och 13-17 år (83%). 

 Under 2004 bodde omkring hälften av dessa hos släktingar eller andra bekanta, övriga 

i Migrationsverkets boenden.  

 Handläggningstiden var 2004 i genomsnitt 6 månader. Samma år beviljades 147 av 

338 ensamkommande barn uppehållstillstånd. (a.a..) 

Av de 86 barnen som kartlagts i rapporten var : 

 64 % pojkar (36% flickor). Barnen kom från 29 olika länder, bland annat Eritrea, Irak, 

Ryssland, Afghanistan och Iran..  

 81% sökte uppehållstillstånd för asylskäl, 45% hade humanitära skäl, 22% övriga skäl 

(t.ex. anknytning). Barnen kunde ofta ansöka om flera skäl samtidigt..  

 Deras skäl för asylansökan och de svårigheter som barnen i studien berättat om bestod 

framför allt i problem på grund av etnisk tillhörighet eller att de kom från krigsdrab-

bade länder. Andra vanliga orsaker till att de lämnat sina hemländer var att de hjälpt 

sina föräldrar i deras politiska arbete eller att de blivit utsatta för sexuella övergrepp, 

var homosexuella eller haft någon annan otillåten sexuell relation.  

 De flesta barnen som åberopade humanitära skäl hade intyg från en kontakt inom ung-

domspsykiatrin som bekräftade att de mådde psykiskt dåligt.  

 Flera av barnen hade anknytning till Sverige genom släktingar. (a.a.) 
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God man 

I och med att de ensamkommande barnen står utan vårdnadshavare och att personer under 18 

år i Sverige enligt föräldrabalken (1949:381) definieras som omyndiga och därför inte får fatta 

egna beslut, behöver de ensamkommande barnen en vuxen företrädare som för barnets talan. 

Även om barnet har en vårdnadshavare kvar i hemlandet blir det praktiskt omöjligt för denne 

att utöva sitt vårdnadshavarskap i landet som barnet har anlänt till. Barn som kommer utan 

vårdnadshavare har exempelvis inte möjlighet att på egen hand ansöka om asyl, vilket gör att 

dessa barn hamnar i en särskilt komplicerad situation. I juli 2005 trädde en ny lag ikraft för att 

stärka skyddet för ensamkommande barn. Denna innebär att en god man skyndsamt efter bar-

nets ankomst ska tillförordnas vilken träder in i förmyndarens och vårdnadshavarens ställe. 

Gode män för ensamkommande barn får i och med detta utökade befogenheter än vad god 

man-skapet tidigare inneburit (prop. 2004/05:136). Som regeringen (a.a.) framhåller står dessa 

barn utan någon vuxen person som kan ”ge dem trygghet, tillvarata deras intressen och hävda 

deras behov här i landet” (s. 23). Ansökan av god man till ett ensamkommande barn görs av 

socialnämnden eller Migrationsverket till överförmyndarnämnden i den kommun som barnet 

vistas i (a.a.)   

Den gode mannen har till uppgift att besluta i frågor som vanligtvis föreligger vårdnad-

shavaren, så som var barnet ska bo och barnets skolgång (prop. 2004/05:136). Det är denne 

som ansvarar för att barnen får omvårdnad, trygghet och god fostran, vilket står skrivet i för-

äldrabalken som barnets rättigheter (FB 6:1). För att kunna föra barnets talan är det viktigt att 

den gode mannen har en regelbunden kontakt med barnet och ser till att väl känna till barnets 

åsikt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. En av de första uppgifterna som den 

gode mannen har att besluta om är att ansöka om uppehållstillstånd för barnet. I vissa fall be-

höver barnet byta god man, exempelvis då barnet flyttat till en annan kommun och gode man-

nen inte praktiskt kan utöva sitt uppdrag eller då gode mannen inte anses fullgöra sitt uppdrag. 

Gode mannens uppdrag avslutas även om barnet får uppehållstillstånd i Sverige. I detta fall 

ska barnet istället för god man få en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd, så länge bar-

nets egentliga vårdnadshavare inte praktiskt anses kunna tillvarata barnets behov (prop. 

2004/05:136).     

Mottagandet av ensamkommande barn innan lagändringen den 1 juli 2006 

Regeringen beskriver i propositionen (2005/06:46) Mottagande av ensamkommande barn att 

det är ovanligt att ensamkommande barn upptäcks vid den svenska gränsen, de flesta barnen 

uppmärksammas istället när de anmäler sig och begär asyl och/eller uppehållstillstånd vid 

någon av Migrationsverkets transitenheter. Barnen saknar oftast identitetshandlingar och det 

är svårt att få kontakt med eventuella föräldrar i hemlandet. Även i de fall en kontakt lyckas 

etableras är det ovanligt att det leder till en återförening. Det första steget som transitenheten 

tar är att meddela kommunens socialtjänst att ett ensamkommande barn har anlänt.  

Innan lagändringen i LMA ordnades boende i Migrationsverkets grupp- eller ungdoms-

boenden om det inte fanns något annat boende för barnet. Hade barnet släktingar i Sverige 

placerades de oftast hos dem i väntan på att socialtjänsten skulle utreda vad som skulle vara 

ett lämpligt boende för barnet. Det som dock framkommit är att socialtjänsten ofta underlåtit 

att utreda barnets behov av omvårdnad och boende, särskilt om det vistades på något av Mi-

grationsverkets boenden. Detta eftersom socialtjänsten då inte ansåg att barnen var kommu-

nens ansvar. En annan orsak var att en utredning tycktes meningslös då ingen vårdnadshavare 

sågs kunna godkänna vårdplan, placering med mera. (prop. 2005/06:46.) 



 - 17 - 

I en studie från Upplands Väsbys kommun, rörande socialtjänstens arbete med ensamkom-

mande barn under åren 2001-2003, tas en rad aspekter upp som behöver förbättras i motta-

gandet av barnen. (Gustavsson, 2004) Den viktigaste slutsatsen av studien är att socialtjänsten 

behöver samarbeta mer och bättre med de olika aktörer som finns runt det ensamkommande 

barnet, alltifrån Migrationsverket till skola och barnpsykiatri. Samverkan upplevs ofta försvå-

ras av sekretessregler myndigheter emellan, vilket blir ett hinder vid informationsutbyte och i 

förlängningen kan göra att arbetet med att göra bra och grundliga utredningar försvåras och 

fördröjs (a.a.). 

Studien från Upplands Väsbys kommun tar vidare upp att på grund av att det ansetts så 

svårt att göra adekvata utredningar när det gäller ensamkommande barn, fick Rinkeby stads-

delsförvaltning 2001 i uppdrag att starta ett projekt rörande just detta (Gustavsson, 2004). 

Projektets främsta syfte skulle vara att utveckla arbetsmetoder för handläggning och motta-

gande av ensamkommande barn. Resultatet blev bland annat en frågemanual som skulle vara 

användbar vid utredning av framför allt släktinghem för ensamkommande barn. Denna form 

av placering var då den vanligaste i Rinkeby (a.a.). 
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Forskning och internationella riktlinjer rörande 

ensamkommande barn 

Ensamkommande barns situation 

Juristerna Jacqueline Bhabha och Mary Crock (2007), som forskar internationellt om asyllag-

stiftning, menar att ensamkommande barn är en grupp som har blivit mer och mer uppmärk-

sammad som särskilt problematisk och utmanande för samhället, på grund av att de både är 

asylsökande och barn. De menar att detta innebär en dubbel utsatthet för dessa barn. Forskar-

nas nyligen utkomna studie ”Seeking asylum alone – a comparative study”, visar att det finns 

en tendens i de länder de har studerat, USA, Australien och Storbritannien,  att dessa barn 

behandlas som asylsökande i första hand och barn i andra hand (a.a.).  

Det var först i slutet av 1980-talet som ensamkommande barn som ansökte om asyl 

uppmärksammades i Sverige (Wallin & Ahlström, 2005). Orsakerna till att barnen lämnar 

sina hemländer och anhöriga är många och ofta komplexa. Barnen kan ha flytt för att undvika 

krig, svält, militärtjänst, politisk förföljelse, tvångsgifte med mera (Bhabha & Crock, 2007; 

Wallin & Ahlström, 2005). Utöver de situationer som barnen kan ha varit tvungna att fly ifrån 

blir den riskfyllda resan, samt att lämna sin familj och vänner, ett trauma i sig (Bhabha & 

Crock, 2007). Barnen flyr på helt olika grunder och upplever olika situationer under flykten, 

men behovet av beskydd och en ny vårdnadshavare (guardianship) är gemensamt för alla. 

Dessa barns skyddsbehov passar inte alltid in i de lagligt erkända kategorierna för skyddsbe-

hov i ankomstlandet (a.a.).  

Ensamkommande barns behov 

Ketil Eide (2000), en norsk forskare och sociolog som studerat ensamkommande barns behov, 

har beskrivit tre områden som är särskilt viktiga för dessa barn när det gäller behovet av om-

vårdnad: 

 Tillit till vårdgivaren, som grundar sig i den känslomässiga anknytningen mellan den-

ne och barnet och i vilken grad en trygg uppväxtmiljö kan skapas.. 

 Graden av konflikt i omvårdnadssituationen. Konflikten kan förstås utifrån vårdgiva-

rens behov av att beskydda de minderåriga mot det nya och främmande, vilket kan få 

konsekvenser för barnens möjligheter att utveckla social kompetens och hantera de 

nya omgivningarna. 

 Graden av integration i samhället hos omvårdnadspersonen. I Eides studie levde ofta 

omvårdnadspersonerna i en isolerad tillvaro i förhållande till det norska samhället, vil-

ket gjorde att de i mindre grad kunde förmedla normer och värderingar som är socialt 

accepterade i det samhället som de ensamkommande barnen ska växa upp i. (a.a.) 

När det gäller den minderåriges möjlighet att känna tillit och trygghet i omsvårdnadssituatio-

nen klargör Eide (2000) ytterligare de tre nyckelorden tillit, konflikt och integration. Att upp-

nå tillit handlar om att få väsentliga omsorgsbehov tillfredsställda. En känsla av samhörighet 

samt närhet och tillhörighet till en familj menar Eide är grundläggande. Ofta har de ensam-

kommande barnen förlorat många av dessa relationer och har därför ett stort behov av att de 

ersätts i den nya miljön. Dessa behov kan tillfredställas genom att det upplevs tryggt att ham-

na hos en familj med samma kultur, men tilliten och tryggheten kan också skapas genom den 

omsorg som utförs. Att tillhöra samma kultur behöver inte automatiskt medföra att en  
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anknytning skapas, det viktigaste menar Eide är omtanke, öppenhet och värme. När det gäller 

konflikt och integration berättar flera intervjupersoner för Eide att det är vanligt att omvård-

nadspersonerna är så rädda för vad som ska hända med de unga i det norska samhället att de 

inte får tränas i social kompetens och integration. Särskilt flickor berättar att de inte fått ha 

norska kompisar. (a.a.) 

UNHCR (2003) har utformat riktlinjer som kan användas för att kunna försäkra ensam-

kommande barn skydd och omvårdnad. Av riktlinjerna framgår att dessa barns behov av 

skydd är dokumenterat stort, vilket även omfattar de äldre barnen som kommer, trots att det 

inte alltid är lika uppenbart. Tonåringar kan likväl ha behov av att bo i familjehem som mind-

re barn, då även de kan befinna sig i väldigt psykiskt påfrestande situationer (a.a.).  

Den amerikanske professorn i juridik, Daniel J. Steinbock, som har specialiserat sig på 

frågor kring asylsökande, har i en artikel tagit upp argument för och emot att placera ensam-

kommande barn i fosterfamilj. I hans studie beskrivs främst privatplaceringar. Hans resone-

mang för att placera barnen i fosterhem bygger han på UNCHR:s riktlinjer för hur ensam-

kommande barn ska behandlas, vilka stödjer idén om att dessa barn ska bo i en familj: ”The 

main reason for favouring family care is that families are better at meeting long-term deve-

lopmental needs, including socialization, than the usual alternatives of group or institutional 

care” (Steinbock, 1996, s.13). Nackdelen med fosterhemsplaceringar kan enligt Steinbock 

vara att de sker för spontant utan uppföljning. Utan sociala myndigheters granskning ökar 

risken att förbise eventuella övergrepp, försummelse och förtryck i att inte få utöva sin kultur 

eller religion. Steinbock menar att det är viktigt att förstå att barn som saknar den fysiska när-

varon av sina biologiska föräldrar är bland de mest utsatta då de till viss del ses av samhället 

som mindre värda (a.a.).  

Eides (2000) undersökning visar även den att uppföljning av offentliga myndigheter säl-

lan sker när det gäller privatplaceringar hos släktingar eller i familjer med samma etniska 

bakgrund som barnet. Eide menar också att det inte går att säga generellt vilken omvårdnads-

form som är den bästa i varje enskilt fall, men fastslår att hänsynen till barnets bästa bör vara 

den viktigaste principen vid utvärdering av omvårdnadssituationen (a.a.). 

Mottagandet av ensamkommande barn 

I Eides (2000) studie framhålles att de vuxenkontakter som varit mest betydelsefulla för den 

sociala anknytningen hos intervjupersonerna ofta har initierats av socialtjänsten. Eide kommer 

fram till följande slutsatser när de gäller tre områden som anses särskilt viktiga vid mottagan-

det av ensamkommande barn: 

 Förebyggande insatser vad gäller ”coping” och anknytning. Då barnen inte har någon 

förankring i majoritetssamhället, blir det extra viktigt för dem att bli socialt acceptera-

de i skolan, ungdomsmiljöer och omvårdnadssituationer. 

 Utvärdering och uppföljning av omvårdnadsformen. Uppföljning bör, förutom en ut-

värdering av omsorgsbehov, också innebära utbildning och/eller handledning av om-

vårdnadspersonerna. Detta gäller oavsett om omvårdnadsformen är gruppboende, fa-

miljehem, privatplaceringar eller eget boende. 

 God man-funktionen. Barnen behöver någon som för deras rättsliga talan, ser till att 

deras rättigheter tillvaratas och som är självständig i förhållande till både omvårdnads-

personer och den offentliga hjälpapparaten. (a.a.) 
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Wallin och Ahlström (2005), forskare på Örebros universitetssjukhus, framhåller att studier 

visat att en känsla av social samhörighet är viktigt både för den mentala och fysiska hälsan 

hos ensamkommande barn, ibland viktigare än antalet personer i det sociala nätverket. ”A 

number of studies have shown that foster-home families from the same ethnic and cultural 

background provide important support for unaccompanied young people, a support that is 

important not least for their health.” (a.a., s.131). Wallin och Ahlströms (2005) slutsatser i 

studien är att det är viktigt att uppmärksamma de ensamkommande barnens psykiska och fy-

siska hälsa, då det är en särskilt sårbar grupp. Även om intervjupersonerna uttryckte tillfreds-

ställelse med sitt stora sociala nätverk inom den egna etniska gruppen, fanns det en gemensam 

önskan om att lära känna fler svenskar. Att bara umgås med minoritetsbefolkningen kunde 

bidra till en känsla av utanförskap och marginalisering (a.a.). 

De ensamkommande barnens rättigheter enligt internationella riktlinjer  

Riktlinjer från internationella organ är inte juridiskt bindande, men de utgår ofta från interna-

tionella överenskommelser när de utarbetar sina uppmaningar till staterna. I regeringens pro-

position (prop. 2005/06:46) till lagändringen i LMA hänvisas till UNHCR:s riktlinjer för mot-

tagande av ensamkommande barn. I dessa riktlinjer står det bland annat att de ensamkom-

mande barnen särskilt bör ha rätt till skydd och omvårdnad samt att det oavsett vårdform är av 

största vikt att barnens fysiska och psykiska hälsa följs upp av professionella (prop. 

2005/06:46). 

Ett annat organ som värnar om flyktingars rättigheter är European Council on Refugees 

and Exiles (ECRE). De framhåller att flyktingbarn både ska inneha den fulla rätten som barn 

och den fulla rätten som flyktingar (ECRE, 1997). I många fall, framhålls det, ska deras rät-

tigheter som barn få företräde framför deras rättigheter som asylsökande eller flyktingar. Det 

innebär att förutom deras specifika behov som asylsökande skall barnens behov av omvård-

nad, utbildning och hänsynstagande, i likhet med alla andra barns behov, tillgodoses (a.a.). 

Vidare betonar ECRE att alla barn ska garanteras de rättigheter som är beskrivna i barnkon-

ventionen, oavsett om de omfattas av flyktingstatus, nationellt beskydd eller tillfälligt skydd. 

Icke-diskriminering ska vara den vägledande regeln: ett asylsökande barn har samma sociala, 

ekonomiska, kulturella, civila och politiska rättigheter som övriga barn inom ett lands juris-

diktion. ECRE uppmanar stater att respektera de rättigheter som stadgats i internationella 

överenskommelser om mänskliga rättigheter. Staterna inom EU uppmanas vidare till att ut-

forma asyllagstiftningen så att asylsökande barn, oavsett om de anländer med eller utan vård-

nadshavare, ska omfattas av de utökade rättigheterna som tillkommer barn i det egna landet. 

När det gäller ensamkommande barn påpekas vidare att barnen på grund av sin situation är 

synnerligen sårbara och därför i behov av särskilt beskydd och omvårdnad. Detta innefattar 

bland annat att en god man (guardian) behöver utses, vars uppgift är att tillförsäkra att beslut 

rörande barnet ska vara förenligt med barnets bästa. En central del i gode mannens uppdrag, 

framhåller ECRE, är att garantera att barnets åsikter alltid framförs till beslutsfattarna. Stater-

na uppmanas vidare att utveckla policys som tar hänsyn till de speciella behoven hos ensam-

kommande barn, både inom asylprocessen och i tillhandahållandet av lämplig omvårdnad 

(a.a.).  
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Resultat 

FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk lagstiftning 

Sverige ratificerade i juni 1990 FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), 

utan att reservera sig på någon punkt och var därmed ett av de första länderna att anta konven-

tionen (SÖ 1990:20). I och med detta har Sverige folkrättsligt bundit sig att förverkliga kon-

ventionen och flera lagändringar har gjorts för att den nationella lagstiftningen ska vara fören-

lig med denna (Barnombudsmannen [BO], 2001; Ds 2004:54).  

Barnkonventionen kan beskrivas utgå ifrån två grundtankar, dels att barn har fullt och 

lika människovärde som vuxna, dels att barn är sårbara och behöver skydd (prop. 

1997/98:182; Hollander, 2004). I västerländsk filosofi uppfattas barn just som sårbara och i 

behov av skydd, vilket motiverar att denna grupp ska ges särskilda rättigheter (Nilsson, 2007). 

Den uppfattningen beskrivs av Eva Nilsson, som skrivit avhandlingen ”Barn i rättens gräns-

land”, komma av utvecklingspsykologins dominans och dess konstruktion av barndomen som 

en process som ses som avslutad i vuxen ålder (a.a.). I och med att barn ges lika människo-

värde som vuxna ska barn inte ses som bihang till sina föräldrar utan som unika individer med 

egna behov (Melin, 2004). Barnkonventionen ger en global definition av vilka rättigheter som 

ska gälla för barn i hela världen, oavsett religion, kultur eller ekonomiska förutsättningar. 

Därmed har alla länder fått en gemensam begreppsapparat och ett gemensamt mål i arbetet 

med barn (BO, 2001). 

Fyra grundläggande principer kan utrönas av konventionen och kan sägas ha fått mer 

tyngd än övriga artiklar. Dessa är: artikel 2 om förbud mot diskriminering; artikel 3 om bar-

nets bästa; artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling samt artikel 12 om barnets rätt att 

uttrycka sin åsikt (se bilaga 1).  

Flera av artiklarna i konventionen är flexibelt formulerade, med stor tolkningsmöjlighet, 

vilket har setts som problematiskt för många länder. Dock menar FN att konventionen har 

stimulerat många länder till att granska den egna lagstiftningen och hur barnens rättigheter 

och situation i praktiken ser ut på nationell nivå (United Nations [UN] 2007). Barnkonventio-

nen ligger i dag även till grund för många internationella organisationers arbete (a.a.).    

Artikel 3 (se bilaga 1) utformades som en portalparagraf vilket innebär att principen om 

barnets bästa ska vara vägledande vid tolkning av de övriga artiklarna (Hammarberg, 1997). 

Om motstridigheter uppstår mellan olika artiklar vid praktisk tillämpning ska barnets bästa 

vara den artikel som får vara utslagsgivande. I artikeln är barn omnämnda i pluralis, vilket 

inte görs i övriga artiklar, Thomas Hammarberg, tidigare generalsekreterare för Amnesty och 

Rädda Barnen samt medverkande som sakkunnig i Barnkommitén, menar att artikeln därmed 

blir politisk intressant då även barn som samhällsgrupp ska beaktas i alla samhälleliga beslut 

(a.a.). Den andra artikeln som fått särskild betydelse i svensk lagstiftning är artikel 12 (se bi-

laga 1). Dessa två principer är nära sammankopplade med varandra. Barnets åsikt kan ses som 

det subjektiva ”barnets bästa”, då barnet själv får uttrycka vad det anser vara bäst för sig självt 

(Eklund, 2004). Louise Sylwander (1997), Sveriges första barnombudsman, beskriver sam-

manlänkningen mellan artiklarna: ”för att bedöma barnets bästa måste barnet själv ges möj-

lighet till att framföra sina synpunkter. För att tillgodose barnets bästa måste barnets egna 

synpunkter tillmätas betydelse” (s. 49). I och med att barnet definieras som omyndigt och inte 

anses ha full handlingsförmåga blir barnet beroende av hur vuxna tolkar och bedömer den 

information som barnet ger (Hollander, 2004; Schiratzki, 2001). 
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Barnkonventionen i Sverige 

År 1995 beslutade Sveriges riksdag att konventionen inte skulle inkorporeras utan transforme-

ras in i den nationella lagstiftningen (SOU 1997:116; BO, 2001). I och med att barnkonven-

tionen inte har status som lag i Sverige är inte domstol och myndigheter tvingade att följa de 

delar av barnkonventionen som inte har införlivats i svensk lag. Däremot ska barnkonventio-

nen ligga som grund för tolkning av svensk rätt (BO, 2001; Nilsson, 2007). Numera är det 

tydligt uttryckt i socialtjänstlagen (2001:453), föräldrabalken (1949:381) och utlänningslagen 

(2005:716) att barnets bästa ska beaktas i alla frågor som rör barn på grund av att artikel 3 i 

barnkonventionen införlivats i lagtexten. 

I regeringens proposition (1997/98:182) ”Strategi för att förverkliga FN:s konvention 

om barnets rättigheter i Sverige” framhålls att intentionen med barnkonventionen vad gäller 

barnets bästa är i linje med svensk lagstiftning, men viktigt är att bestämmelserna tillämpas i 

praktiken och att konventionen genomförs på alla nivåer i samhället. Målsättningen med hur 

implementeringen skulle gå till var att tillräcklig information skulle nå ut till berörda parter, 

men Melin (2004) påpekar att detta inte skett i den omfattning som krävts. Otillräcklig infor-

mation och utbildning kan ses ha lett till otillräcklig praktik: ”Bristerna ligger knappast i reg-

lerna, utan i tillämpningen av dessa. Allt oftare kommer kritik mot myndigheter som inte har 

tagit tillräcklig hänsyn till barnets bästa eller låtit barnet komma till tals” (Melin, 2004, s.5). 

Inte bara information krävs utan även resurser efterfrågas för att kunna möta de krav som 

ställs, detta framfördes av flera remissinstanser när socialtjänstlagen skulle kompletteras med 

ett barnperspektiv 1998 (prop. 1996/97:124). 

Barnkonventionen kan beskrivas innehålla olika former av rättigheter, dels medborger-

liga och politiska rättigheter och dels ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. På detta 

sätt liknar den konventionen för mänskliga rättigheter men utifrån ett barnperspektiv (prop. 

1997/98:182; SOU 1996:115). De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna uppmanas 

konventionsstaterna att tillämpa ”till det yttersta av tillgängliga resurser”, vilket gör att sam-

hällsekonomiska villkor blir av betydelse vid den praktiska tillämpningen (BO, 2001). Även 

hur staterna väljer att prioritera sina resurser får en avgörande betydelse för hur barns rättighe-

ter tillgodoses (Kihlbom, 1997). 

 Att nedskärningar inom stat och kommun har drabbat barn och ungdomar i allt för stor 

grad är något som Sverige har fått kritik för från FN:s barnkommitté (Socialdepartementet, 

2002; UNICEF, 1998). Rädda Barnen (2004) anser i en rapport att det är oförsvarbart, för ett 

välfärdsland som Sverige, att alla barn inte får sina rättigheter tillgodosedda på grund av eko-

nomiska prioriteringar. De anser att bristen på politisk vilja och ekonomiskt långsiktig plane-

ring är bidragande orsaker till ökad social utslagning, diskriminering och rasism (a.a.). I rap-

porteringen till FN:s barnkommitté uppmanas konventionsländerna att tillhandahålla informa-

tion om hur barnets bästa har beaktats i frågor rörande familj och skola, men även områden 

som immigration, asylsökande och placering av barn och ungdomar på institution ska redovi-

sas (UNICEF, 1998)  

Vad innebär barnets bästa? 

Innebörden i begreppet barnets bästa varierar beroende på om vi avser att använda den i 

en juridisk mening eller i andra sammanhang, den kan sägas ha både en rättslig och en utom-

rättslig innebörd (Schiratzki, 2001). Utifrån den juridiska innebörden av begreppet kan barnet 

bara tillförsäkras en minimistandard för hur barn bör ha det, medan den utomrättsliga standar-

den omfattar all den omvårdnad och kärlek som ett barn behöver. Barnets rättigheter utöver 

den rättsliga standarden kan aldrig garanteras utan bygger på omgivningens välvilja (a.a.). 
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Barnkonventionen sätter barnets behov i centrum för att bedöma vad barnets bästa är, vilket 

gör att målsättningen med konventionen sträcker sig utöver den rättsliga standarden (jmf. 

prop. 1997/98:182).   

Som tidigare nämnts ska begreppet barnets bästa vara relativt och flexibelt (BO, 2001). 

Det handlar om att utgå från det individuella barnets behov och förutsättningar. Men enligt 

barnkonventionen ska det ändå vara möjligt att ange en gemensam generell referensram för 

bedömningen. Vissa behov ska ses som grundläggande för barn, såsom: 

- omvårdnad och skydd 

- ett stabilt och varaktigt förhållande till familjen 

- att få och kunna ge kärlek till människor i sin närhet 

- att ha inflytande och kunna påverka sin situation (a.a.). 

Begreppen ovan (exempelvis omvårdnad) kan definieras utifrån flera perspektiv. Vad som ses 

som god omvårdnad för barnet varierar. Vad styr då synen på vad barnet behöver? Enligt 

Barnombudsmannen (2001) kan barnets behov och därmed barnets bästa tolkas utifrån: 

- barnkonventionens definition  

- samhällets definition genom lagar, mål, policydokument och riktlinjer. 

- forskningens definition genom experter, studier och kartläggningar. 

- barnets egen definition genom barnets åsikter och synpunkter 

- nätverkets definition genom ex. familj, pedagoger och vänner. 

- beslutsfattarens definition genom egna kunskaper och erfarenheter. (jmf. även Schi-

ratzki, 2000). 

Magnus Kihlbom (1997), barn och ungdomspsykiater samt medverkande som sakkunnig i 

Barnkommitén, påpekar vikten av att uppmärksamma att alla barn är olika. Hur konsekven-

serna av olika handlanden och beslut blir för olika barn skiljer sig åt markant. En avgörande 

faktor är graden av sårbarhet hos barnet. Barnets tidigare livshistoria har även en stor inverkan 

på hur barnet hanterar olika situationer. Alltså bör stor hänsyn tas till detta under beslutsfatt-

ning i linje med barnets bästa (a.a.).    

Avvägningar kring barnets bästa 

Vad som anses vara det bästa för barnet bygger på normativa och subjektiva åsikter (Schiratz-

ki, 2001). Eftersom barnet är beroende av att dess intressen tillvaratas av en vuxen är det av 

vikt att den vuxne ser barnet, strävar efter att förstå det och se saker ur dess synvinkel (prop. 

1997/98:182; Melin, 2004). Att anlägga ett barnperspektiv i beslutsfattning har blivit ett hon-

nörsord i diskursen om barnets bästa. Det anses dock viktigt att beslut inte enbart bygger på 

den vuxnes subjektiva barnperspektiv, utan bör vara en kombination av barnets eget perspek-

tiv och vetenskaplig kunskap om barns behov, utveckling och rättigheter (jmf. Melin, 2004; 

Sylwander, 1997). I och med att beslutsfattare är beroende av vetenskaplig kunskap kring och 

om barns behov och intressen blir det av vikt att forskarna synliggör detta. Hartman (1997), 

professor i pedagogik och medverkande som sakkunnig i Barnkommitén, menar att införandet 

av Barnkonventionen bör ha inverkan på forskningen genom att denna skulle ställa krav på 

forskarna att inte enbart forska på barn utan även med barn, detta för att se till att barns röster 

blir hörda.   

I Barnkommitténs utredning (SOU 1997:116) ”Barnets bästa i främsta rummet” ansågs 

att en kombination av vetenskap och beprövad erfarenhet samt att låta barn själva komma till 

tals är en önskvärd metod för att bedöma vad barnets bästa är. Detta beskriver Eklund (2004), 

jur. dr. i processrätt, som att både ta hänsyn till det objektiva och det subjektiva barnets bästa. 

Svårigheter uppstår när det objektiva och det subjektiva barnets bästa inte överensstämmer, 
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exempelvis när barnets åsikt uppfattas vara destruktivt för barnet. När det inte är utrett eller 

går att fastslå vad det objektiva bästa är får ofta det subjektiva vara utslagsgivande (a.a.). Detta 

medför en risk i att för stort ansvar läggs på barnet i och med att dess åsikt kan få en avgöran-

de betydelse. I regeringens proposition (1996/97:124) markeras att barn inte ska utsättas för 

stor press: ”Barnets rätt att uttrycka sin åsikt i saker som berör det personliga betyder att dess 

inställning ska klargöras utan att barnet sätts i svåra valsituationer” (s. 98). Ytterligare dilem-

man som beslutsfattaren kan ställas inför är när ett enskilt barns bästa kan komma i konflikt 

med det kollektiva bästa för en grupp barn (BO, 2001; SOU 1997:116). En vägledande artikel 

som kan bli aktuell i dessa fall är artikel 2 om förbud mot diskriminering, det vill säga att ett 

enskilt barns bästa inte får vara på bekostnad av en grupps bästa (a.a.).  

I  UNICEF:s (1998) ”Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the 

Child” fastslås att de övriga artiklarna i Barnkonventionen ska hjälpa till att klargöra vad bar-

nets bästa innebär: 

The principles of non-discrimination, maximum survival and development and respect for the 

views of the child must be relevant to determining what are the best interests of a child in a par-

ticular situation, as well as to determining the best interests of children as a group. And considera-

tion of best interest must embrace both short-and long term considerations for the child. Any inter-

pretation of best interests must be consistent with the spirit of the entire Convention- and in par-

ticular with its emphasis on the child as an individual with views and feelings of his or her own 

and the child as a subject of civil and political rights as well as special protections. (s.40) 

 

UNICEF (1998) ger också viss form av vägledning i hur ”barnets bästa” ska tolkas när princi-

pen är uttryckt i andra artiklar än artikel 3.  Fokus ligger då på att bestämma lämpliga åtgärder 

i specifika ärenden för enskilda barn och i sådana situationer ska barnets bästa vara ”the pa-

ramount consideration”. Vidare menar UNICEF (a.a.) att när intressekonflikter uppstår vid 

exempelvis vårdnadsfrågor ska barnets bästa vara ”the primary consideration”. Steinbock 

(1996) framhåller att även när det gäller placeringar så stadgar Barnkonventionen att barnets 

bästa ska vara avgörande, detta, menar han, uttrycks särskilt tydligt i barnkonventionens fö-

rarbeten: ”while article 3 makes the best interests of the child ”a primary consideration” in 

contrast to ”the paramount”, it should be treated as ”the primary consideration” in questions 

of choice of placement”. ( s.31)  

Socialtjänstlagens reglering av ansvaret för barn och unga 

Kapitel 1 om socialtjänstens mål 

År 1998 kompletterades socialtjänstlagen med ett så kallat barnperspektiv. Det innebär att det 

i portalparagrafen fått ett tillägg i syfte att stärka barnets ställning inom socialtjänsten. Den 

nya bestämmelsen svarar mot artikel 3 i FN:s barnkonvention och innebär att när åtgärder rör 

barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver rättigheter. I den nya social-

tjänstlagen som trädde ikraft 2002 (SFS 2001:453 )infördes principen om barnets bästa i det 1 

kap. 2 § (prop 2000/01:80) 

Av förarbetena framgår att det finns en problematik i att flexibiliteten i begreppet kan 

innebära en osäkerhet vid beslut rörande barn, hur tungt ska barnets bästa väga i förhållande 

till andra intressen (prop. 1996/97:124). Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut 

som fattas, men ska alltid beaktas, utredas och redovisas (prop. 1996/97:124; SOU 1997:116). 

Viktigt är att när andra intressen har getts företräde bör alla hänsynstaganden tydligt redovisas 

i beslutsprocessen (prop. 1997/98:182). 
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Kapitel 2 om kommunens ansvar 

 

Enligt 2§ i detta kapitel slås fast att  kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp de behöver, detta ansvar omfattar även barn. Ansvaret 

innebär dock ingen inskränkning i andra huvudmäns ansvar, dock kan socialtjänsten få sörja 

för en person i väntan på att en annan huvudmans ansvar träder in. SoL innehåller inga detal-

jerade regler för ansvarsfördelningen mellan myndigheter. De tveksamheter som kan uppstå 

får, enligt lagstiftaren, lösas genom överenskommelser mellan olika huvudmän. På detta sätt 

anses lokala behov och önskemål bäst tillgodoses (Norström & Thunved, 2007). 

Vistelse begreppet är inte helt oproblematiskt, det kan ibland vara svårt att avgöra vil-

ken kommun som ska ses som en persons vistelsekommun. Detta gäller i synnerhet personer 

som inte är att ses som självklara kommunmedlemmar (jmf. prop. 2005/06:46).  

Kapitel 3 om socialnämndens uppgifter 

 

I kapitel 3 regleras socialnämndens uppgifter enligt SoL. Som socialutredningen anförde kan 

socialtjänstens medel sammanföras i tre huvudfunktioner 1) strukturinriktade insatser 2) All-

mänt inriktade insatser 3) individuellt inriktade insatser (prop. 1979/80:1 ). Socialtjänstens 

insatser skall vara av god kvalitet. Det framgår av SoL 3 kap 3 §. Kravet på god kvalitet skall 

gälla både privat och offentlig verksamhet inom socialtjänsten och för såväl myndighetsutöv-

ning som övriga insatser.  I SoL 3 kap 4 § framhålls att socialnämnden skall bedriva uppsö-

kande verksamhet. Den bör enligt lagen bedrivas så att den vänder sig till alla i en viss mål-

grupp och avse information och erbjudande av samhällets tjänster. Socialtjänsten skall särskilt 

inrikta sig på enskilda och grupper av människor som av olika orsaker kan antas behöv sam-

hällets stöd och hjälp till exempel barn. Socialtjänstlagen bygger på principer om frivillighet 

och samverkan och av lagtexten framgår att ”när en åtgärd rör ett barn skall barnets inställ-

ning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av 

dess ålder och mognad” (SoL 3 kap. 5 §). Barnets rätt att uttrycka sin åsikt i saker som berör 

dem personligen betyder, enligt propositionen, att barnets inställning skall klargöras utan att 

barnet för den skull sätts i svåra valsituationer. Uppgiften för socialtjänsten blir att skaffa sig 

en bild av barnet och dess behov. Barnet får inte pressas på synpunkter (SoL 3 kap.5 §; prop. 

1996/97:124). Regeringen tar i propositionen bland annat upp att forskning visar på socialsek-

reterarens betydelse för barn som placeras i ett annat hem. Därför menar de att det är viktigt 

att socialsekreteraren träffar barnet i enrum vid besök i familjehem.  

När det gäller barns rätt att komma till tals anser regeringen att det krävs en ändring i 

såväl lagstiftning som attityder och praxis för att detta ska kunna ske fullt ut (prop. 

2006/07:129) . Regeringen menar att det finns många brister i den svenska lagstiftningen när 

det gäller att ge barn och unga information. Av SoL framgår, som nämnts, att barnets inställ-

ning ska klargöras men det finns ingen regel om barnets rätt att erhålla upplysningar som rör 

barnet. Regeringen anser att det tidigare varit underförstått att socialtjänsten ska informera 

barnet om det som är relevant och rör barnet själv. Utifrån dessa kunskaper kommer lagen att 

förtydligas genom att barnen ska göras delaktiga och få den information som behövs för att 

kunna ta ställning i ”sitt bästa”. Lagförslaget föreslås träda ikraft 1 april 2008 (a.a.).  

Detta förtydligande om barnets rätt till information visar att införandet av barnkonven-

tionens artikel 12 i socialtjänstlagen inte har fått det genomslag som förväntats och därför gör 

regeringen  denna markering. 
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Kapitel 5 om särskilda bestämmelser rörande barn och unga 

De inledande paragraferna i detta kapitel i SoL reglerar socialtjänstens ansvar för barn gene-

rellt. Socialtjänstens insatser för barn och ungdom bör enligt lagen syfta till att underlätta fa-

miljens uppgift att ge barnen en materiell och känslomässig trygghet. Enligt 1 §, som anger 

allmänna målinriktade bestämmelser för omsorgen om barn och unga i vid mening, ska soci-

altjänsten verka för att alla barn och ungdomar i kommunen växer upp under trygga och goda 

förhållanden. De ska bland annat främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar samt med särskild uppmärksamhet följa 

utvecklingen hos dem som har visat tecken till en ogynnsam utveckling. Socialtjänsten ska 

även enligt detta kapitel sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt 

får det skydd och stöd som de behöver, vilket ibland kräver vård och fostran utanför det egna 

hemmet. 

Socialnämnden ansvarar således för att barn och ungdomar som befinner sig i en risksi-

tuation får det skydd och det stöd som de behöver. Socialnämnden är skyldig att vidta erfor-

derliga åtgärder när en vårdnadshavare inte är i stånd att själv tillgodose viktiga behov hos 

barnet, eller om vårdnadshavare helt saknas. Vilka insatser som bäst kan anses avhjälpa bar-

nets behov bör, enligt lagens förarbeten, bedömas i samråd med föräldrar, vårdnadshavare 

eller god man (Norström & Thunved,  2007). Av 5 kap 1 a § framgår att socialnämnden skall 

samverka med andra samhällsorgan i frågor som rör barn som far illa. Bestämmelser om sam-

verkan finns även i 3 kap, 1, 4 och 5§§ SoL.   

Kapitel 6 om vård i familjehem och i hem för vård eller boende 

Kapitlet innehåller allmänna bestämmelser om vård av barn utanför det egna hemmet. Vård i 

annat enskilt hem än det egna anses vara en viktig resurs inom socialtjänsten. När barn som 

behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna och tas emot i ett familjehem eller i ett 

hem för vård eller boende, ska socialtjänsten enligt detta kapitel, se till att den som har tagits 

emot tillförsäkras god vård (SoL 6 kap. 1 §). Med begreppet familjehem avses sådana enskil-

da hem där en placering sker genom socialtjänstens försorg. Den andra formen av vård utan-

för det egna hemmet är en placering i hem för vård eller boende (HVB). Båda vårdformerna 

kan användas oberoende om barnets placering är frivillig eller sker utan samtycke. I bägge 

fallen gäller principerna om normalitet, kontinuitet, flexibilitet och närhet (Norström & Thun-

ved, 2007). 

En av intentionerna med socialtjänstlagen när den antogs 1982, var att institutionsvård 

skulle minska som samhällsinsats i förhållande till familjehemsvård (Regeringens proposition 

[prop.] 2002/03:53). Redan i förarbetena till den första socialtjänstlagen, framhölls att famil-

jehem ansågs bättre lämpad som placeringsform för barn än institutionsvård (prop. 1979/80:1; 

Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS] 1997:15). Motiveringen till detta ställningsta-

gande var att anknytningen och den känslomässiga relationen lättare ansågs uppstå mellan 

barnet och omsorgspersonerna i en familjesituation, vilket menades vara en förutsättning för 

barnets utveckling till en trygg, harmonisk och välfungerande människa (a.a.). Denna tanke 

lever kvar även 20 år senare: ”barn som inte kan bo i sin egen familj, skall som regel placeras 

i en annan familj” (prop. 2002/03:53, s. 45). Även om placering i familjehem ses som den 

mest naturliga och lämpliga vårdformen för barn och unga, kan hem för vård eller boende 

exempelvis vara lämpligt vid utredning, i väntan på familjhem eller om det finns behov av 
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kvalificerad behandling (SOSFS 1997:15). Valet av vårdform ska alltid anpassas efter det 

aktuella behovet hos barnet, det kan därför ibland vara nödvändigt med olika former av vård 

och boende under kortare eller längre tid (a.a.). UNHCR framhåller i sina riktlinjer att ensam-

kommande barn, genom den tolkning som gjorts av barnets bästa i sådana situationer, bör 

flyttas så sällan som möjligt. Detta är något som regeringen tagit fasta på i sin proposition om 

mottagande av ensamkommande barn (prop. 2005/06:46). 

I en proposition med förslag till ändringar i socialtjänstlagen som skall träda ikraft 1 

april 2008 konstateras att: ”Ett barns tillvaro måste vara förutsägbart och han eller hon behö-

ver få veta vad som skall hända” (prop. 2006/07:129, s. 62). Regeringen menar vidare att en 

alltför lång väntan på en permanent lösning kan vara skadligt för barnet, men att en lösning 

dock ej ska stressas fram då det ofta visats sig leda till sammanbrott (a.a.). 

En vägledande princip i socialtjänstlagen är kontinuitetsprincipen, vilket gör att en led-

stjärna blir att barn inte onödigtvis ska flyttas från trygga och invanda förhållanden (SOSFS 

1997:15). I samma lag betonas de biologiska föräldrarnas betydelse, vilket innebär att social-

tjänstens arbete först och främst handlar om att hitta lösningar för att bo kvar i den biologiska 

familjen. Om en placering krävs ska barnets samhörighet med anhöriga och närstående främ-

jas, varför släkting- eller närståendeplacering förespråkas (prop. 2002/03:53). Dessa bestäm-

melserna i 5 § tillkom på socialutskottets initiativ och infördes för att säkerställa att när ett 

barn placeras skall socialtjänsten i första hand överväga om barnet kan tas emot av någon an-

hörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid 

beaktas. Regeringen hänvisar i propositionen (1996/97:124) ”Ändring i socialtjänstlagen” till 

att svensk och internationell forskning stödjer släktingplaceringar sett ur ett långsiktigt per-

spektiv. Att placeras i ett hem som barnet inte har en tidigare relation till kan skapa en stark 

känsla av övergivenhet hos barnet när det börjar bli vuxet (prop. 1996/97:124). Även om släk-

tingplacering alltid ska utredas i första hand är det inget som nödvändigtvis ska prövas prak-

tiskt: ”att det finns mor och farföräldrar och andra släktingar eller andra kända familjer som 

vill ta hand om barnet innebär inte några garantier för att just detta hem kan tillförsäkra barnet 

god vård” (prop. 1996/97:124, s. 114). 

I vissa fall sker privatplaceringar av barn, vilket innebär att initiativet till en varaktig 

placering har tagits av den enskilde själv på privat väg. Privatplaceringar görs ofta av invand-

rare som lämnar sina barn kvar hos släktingar i Sverige, eller av barn som anländer ensamma 

till Sverige (prop. 1996/97:124). Invandrarverket påpekar i sitt remissvar till regeringen att 

många barn mår dåligt när de bor hos släktingar som de inte känner så väl (a.a.). Regeringens 

förslag på åtgärd för komma till bukt med detta är att underåriga inte utan socialnämndens 

medgivande får tas emot för stadigvarande vård i ett enskilt hem som inte tillhör någon av 

barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden av denne. Detta gäller såväl familje-

hem, privatplaceringar som adoptioner (a.a.). 

Enligt FN:s barnrättskommité och UNHCR:s riktlinjer ska ensamkommande barn som 

anländer med syskon ha rätt att hålla samman, vilket innebär att syskonplacering förordas 

(prop. 2005/06:46). Samma synsätt uttrycks i Socialstyrelsens Allmänna råd (SOSFS 

1997:15) där de menar att syskonplacering grundas i rätten till familjeliv och i socialtjänstla-

gens närhetsprincip.  

Regeringen tar i proposition (1996/97:124) upp att språkliga och kulturella skillnader 

kan öka avståndet mellan människor, det är därför viktigt att hänsyn tas till detta när ett barn 

ska placeras. I artikel 20 i barnkonventionen om alternativ omvårdnad stadgas att hänsyn skall 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K1P2#K1P2


 - 28 - 

tas till behovet av kontinuitet i barnets uppfostran och till barnets etniska, kulturella, religiösa 

och språkliga bakgrund vid val av placering (prop. 1996/97:124 s.; Mattson, 2004).  

Kapitel 11 om handläggning 

Bestämmelserna i 1 § gäller utredning om sådant som kommit till nämndens kännedom och 

som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Socialnämnden har således utredningsskyldig-

het beträffande sådant som tillhör nämndens verksamhetsområde. Socialtjänsten ska utan 

dröjsmål inleda utredning. 

I den 2 § regleras utredning som socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd 

eller stöd. Bestämmelsen omfattar såväl utredningar i fall som avses i bestämmelsen om an-

mälningsskyldighet i 14 kap 1 § som utredningar av behov av stödinsatser i annat fall 

De närmare förhållningsreglerna om hur en utredning skall bedrivas anges i lagen.  So-

cialnämnden får ta de kontakter som anses behövas. Det anges vidare att en utredning inte ska 

bedrivas så att någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet samt att utredningen inte ska 

göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. Den tidsfrist 

inom vilken en utredning skall slutföras maximeras i lagen till fyra månader. I undantagsfall 

får denna tid förlängas. Av lagtexten framgår också att den som berörs av en sådan utredning 

skall underrättas om att en utredning inletts. När ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det 

egna skall en plan upprättas för den vård. 

I förarbeten till SoL fastslår regeringen att insatser utöver familjehemmets omvårdnad 

ofta är nödvändiga då svensk forskning visar att även om familjehemsplacerade barn utåt sett 

verkar fungera bra kan barnets tidigare upplevelser och erfarenheter göra att svåra problem 

kvarstår (prop. 1996/97:124). Familjehemmen och HVB har ofta behov av utbildning och 

handledning anpassad till det uppdrag de har åtagit sig (a.a.) Något som blir viktigt för att 

beskriva och möta barnets behov är att en vårdplan upprättas (Socialstyrelsens författnings-

samling [SOSFS] 2006:12). Denna ska göra att mål och medel blir tydliggjorda för den en-

skilde, samt utgöra ett viktigt instrument vid uppföljning och utvärdering av vården (prop. 

1996/97:124).  

 

(Lagtexten finns i sin helhet i bilaga 1) 

 

Ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och anvisningskommuner 

Personer som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige omfattas dels av regleringarna i utlän-

ningslagen (2005:716), dels regleringarna i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

(1994:137). I utlänningslagens § 10 står stadgat att det ”skall särskilt beaktas vad hänsyn till 

barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver”. I den utredning som låg till 

grund för införandet av principen om barnets bästa i utlänningslagen framhölls att ensam-

kommande barn i första hand ska ses som barn och i andra hand som asylsökande (SOU 

1996:115).  
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Bakgrund och motiv till lagändringen i LMA 

Enligt 2 § i LMA ska Migrationsverket ha det övergripande ansvaret för asylsökande i Sveri-

ge. Ansvaret innebär att Migrationsverket ska tillhandahålla kost, logi samt ge bistånd och se 

till att de asylsökande har en sysselsättning (1994:137). Även ensamkommande barn omfatta-

des av detta ansvar fram till att lagändringen i LMA trädde i kraft 1 juli 2006. Lagändringen 

innebar att Migrationsverket och socialtjänsten ska ha ett delat ansvar för dessa barn.  

Tidigare har mottagandet av ensamkommande barn inte reglerats specifikt i svensk lagstift-

ning, utan dessa barn har omfattats av både LMA och SoL, vilket har medfört att det inte fun-

nits någon tydlig ansvarsfördelning mellan Migrationsverket och kommunerna, och inte heller 

kommunerna emellan (prop. 2005/06:46). 

Som tidigare nämnts har socialtjänsten ett övergripande ansvar för att barn och unga 

växer upp under goda förhållanden och ett särskilt ansvar för de barn som behöver extra stöd 

och vård (SoL kap. 5 § 1). Även för ensamkommande barn har socialtjänstens ansvar varit att 

utreda barnets behov av insatser och besluta om boende. Dock har socialtjänsten många gång-

er underlåtit att utreda barnets behov då de ansett att de inte har ansvaret för barnet, utifrån att 

barnet inte setts som kommunens ansvar utan statens, eller att utredning inte behövts. Detta 

har ofta skett då barnet placerats på Migrationsverkets barn- och ungdomsboenden. Andra 

argument för underlåtelse av utredning har varit att då det inte finns någon vårdnadshavare 

som kan samtycka till beslutet är utredning meningslöst (prop. 2005/06:46). När det gäller 

samtycke så bygger socialtjänstens insatser på frivillighet och vårdnadshavare ska samtycka 

till den vård och de insatser som barn får. Detta blir dock en svårighet när inte föräldrar finns, 

ingen kan formellt samtycka till vården. För barn över 15 år krävs samtycke även från barnet, 

vilket innebär att om ett ensamkommande barn motsätter sig socialtjänstens insatser måste 

socialtjänsten fatta beslut om LVU (a.a.).   

Enligt riksdagens revisorer har varken kommunerna eller Migrationsverket följt gällan-

de lagstiftning: 

 Innan lagen om god man tog Migrationsverket emot asylansökningar från barn utan 

vårdnadshavare, vilket inte anses acceptabelt.  

 Kommunerna har ansett sig ej ha råd eller praktiska möjligheter att ta hand om de en-

samkommande barnen trots att de enligt lag har rätt till detta. 

 Migrationsverkets boenden för dessa barn har inte granskats av externa utvärderare, 

vilket inte är i linje med det gransknings förfarande som ska ske på de boenden (HVB 

och familjehem) som andra placeras i via socialtjänsten.   

Riksdagens revisorer utfärdar kritik till regering, Migrationsverket och kommunerna för att de 

inte tidigare har tagit initiativ till att förbättra situationen (prop. 2005/06:46).   

Lagändringen medför att Migrationsverket ska ha ett övergripande ansvar för de ensam-

kommande barnen i och med att de fortfarande ska ansvara för barnets asylprocess. Migra-

tionsverket har tidigare haft en dubbel roll som vårdare och beslutsfattare då de både skulle 

utreda asylärendet och vårda barnet. Nu blir det istället socialtjänsten som ska ansvara för 

barnets boende och omvårdnad. Detta utifrån att de anses ha bäst kompetens att ge barnen 

vård och omsorg då socialtjänsten har lång erfarenhet av barnavård och därför är bättre läm-

pade än Migrationsverket att axla den rollen (a.a.). Normaliseringsprincipen i socialtjänstla-

gen innebär att alla barn ska omfattas av samma regler och rättigheter, vilket ytterligare moti-

verar socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn. I och med lagändringen har det förtyd-

ligats att ensamkommande barn inte ska diskrimineras utan har samma rättigheter och ska 

omfattas av samma omvårdnadssystem som alla andra barn i Sverige (a.a.).  



 - 30 - 

Som beskrivits ovan har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får 

det stöd och den hjälp de behöver. Ansvaret innebär dock ingen inskränkning i andra huvud-

mäns ansvar så som exempelvis Migrationsverkets ansvar för asylsökande.  

Tidigare har det ansetts svårt att avgöra vilken kommun som ska ses som barnets vistel-

sekommun, vilket har varit en av anledningarna till att vissa barn inte har fått sina rättigheter 

tillgodosedda av socialtjänsten (prop. 2005/06:46). Regeringen menar att vistelsebegreppet 

inte ska avgöras slumpmässigt, då detta inte är förenligt med barnets bästa. Ansvaret ska där-

för tillkomma den kommun som barnet mer varaktigt kommer att bo i, det vill säga att den 

kommun som Migrationsverket anvisar barnet till ska därmed ses som barnets vistelsekom-

mun (a.a.). I LMA står numera stadgat i § 3 att: ”när Migrationsverket anvisat en kommun 

skall barnet anses vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 kap. 2 § socialtjänstla-

gen”.   

Enligt kommunallagen (1991:900) har kommuner rätt till självstyre och bygger på att 

kommunerna ges befogenhet att själva sköta de angelägenheter som berör det allmänna intres-

set i kommunen. Självstyret innefattar både befogenheter och skyldigheter och den kommuna-

la kompetensen är knuten till att den ska beröra de som är att anses vara kommunmedlemmar 

(prop. 2005/06:46). En orsak till att ensamkommande barn inte har uppfattats som socialtjäns-

ten ansvar är att ensamkommande barn i regel inte är att anse som kommunmedlemmar, då de 

inte är folkbokförda i kommunen. Regeringen drar slutsatsen att kommunens skyldighet att 

ansvara för dessa barns boende har en svag anknytning till vad som är att uppfattas som 

kommunens område: ”…en kommuns anordnande av särskilda boenden för asylsökande en-

samkommande barn strider mot den allmänna kommunala kompetensen” (a.a., s. 46). För att 

komma till rätta med detta görs ändringen i LMA så att kommunen ges utökad behörighet och 

kompetens att ansvara för detta område.       

Lagändringens utformning 

Enligt den nya regleringen ska Migrationsverket ingå avtal med de kommuner som har visat 

sig villiga att motta ensamkommande barn (prop. 2005/06:46). Regeringen menar att kommu-

nen ska ha möjlighet att specialisera sin kompetens när det gäller mottagandet av ensamkom-

mande barn, vilket medför att endast vissa kommuner ämnas sluta avtal med Migrationsver-

ket. De anses inte rimligt att alla kommuner ska utveckla den kompetens som krävs för mot-

tagandet (a.a.). 

Röda Korset och Rädda Barnen framhåller i sina remissvar till regeringens proposition 

att det finns en risk med att avtalen ska ingås frivilligt och detta kan innebära att allt för få 

kommuner ingår avtal. I propositionen förs dock följande resonemang av regeringen: ”Enligt 

vad regeringen erfarit finns det ett flertal kommuner som förklarat sig intresserade av att träffa 

överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande 

barn och det saknas därför anledning att anta att en brist på kommuner som träffat överens-

kommelse med Migrationsverket kommer att uppstå” (prop. 2005/06:46, s. 43). 

Regeringen tycker, i motsats till utredningen (DS 2004:54), att Migrationsverket över-

huvudtaget inte ska driva boenden för ensamkommande barn, då detta skulle kunna innebära 

att vissa barn blir kvar i dessa boenden under hela asylprövotiden (prop. 2005/06:46). Anled-

ningen till att utredarna i departementsskrivelsen föreslog att Migrationsverket fortsättnings-

vis skulle kunna driva boenden, var att de såg en risk i att vid en eventuell ökning av anlän-

dande ensammkommande barn, skulle verket ha en flexibilitet att ta emot dessa i avvaktan på 

att kommunerna bereder plats. Regeringen menar dock att det är relativt få barn det handlar 

om och att kommunerna bör ha möjlighet till en viss jourberedskap om antalet ökar (a.a.).   

Som lämpliga boendealternativ för dessa barn ses, enligt regeringen, antingen särskilt boende 

för ensamkommande barn (HVB) eller någon annan form av boende (exempelvis familjehem 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.htm#K2P2
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eller släktingplacering) som efter utredning godkänts av socialtjänsten (prop. 2005/06:46). I 

och med att de ensamkommande barnen ska tas emot av socialtjänsten i kommunerna omfat-

tas de av de regler och föreskrifter som finns i SoL. Detta gör att barnen ska placeras i boen-

den som drivs under samma förutsättningar som övriga HVB och familjehem, med samma 

tillsyn. På detta sätt menar regeringen att barnen tillförsäkras samma standard vad gäller vård 

och omsorg, i överensstämmelse med normaliseringsprincipen i SoL (prop. 2005/06:46). In-

tegrationsverket framhåller i sitt remissvar att det är viktigt att barnen kan fortsätta bo kvar i 

samma kommun efter att uppehållstillstånd har utfärdats, detta för att underlätta integrationen 

i samhället för dessa barn (prop. 2005/06:46). Regeringen anser också att det är önskvärt att 

de kommuner som tar emot barnen även fortsättningsvis, efter att uppehållstillstånd beviljats, 

planerar för att dessa får stanna kvar i samma kommun (prop. 2005/06:46).  

 

(Lagtexten finns i sin helhet i bilaga 1) 

Avtalen mellan Migrationsverket och anvisningskommunerna 

Av de studerade avtalen från de kommuner som ingår i studien framgår att det finns skillnader 

i hur avtalen är utformade. Avtalen reglerar omfattningen av kommunernas åtagande, ersätt-

ningsgrunder, tvist och brott mot överenskommelse och avtalens tidsram.  2 § i samtliga avtal 

är den punkt som avtalen reglerar individuella kommunala åtaganden, exempelvis antal barn. 

I två av de studerade kommunernas avtal har överenskommelsen endast specificerats efter 

antalet barn. I en av dessa kommuner får antalet mottagna barn överstigas om det sker för att 

ge syskon möjlighet att bo tillsammans, men med ett fastställt tak på hur många som kommu-

nen maximalt kan ta emot. I ett av de övriga avtalen är det dock specificerat att kommunen 

ska mottaga barn efter vissa kategorier, dessa är kön, ålder och önskemål om viss nationalitet.    

Enligt alla avtalen ansvarar kommunen för förordnande av god man, att nödvändiga 

kontakter tas med den transitkommun som barnen vistas i och för transport av barnet till an-

visningskommunen. Migrationsverket ansvarar för att en åldersbedömning av barnet görs. 

Även 10 §, som reglerar tidsperioden, skiljer sig åt mellan kommunerna, avtalen sträcker sig i 

två kommuner 12 månader och i en kommun 19 månader. Något som tydligt formulerats som 

en grund i avtalen är att ”i och med anvisningen blir kommunen barnets vistelsekommun i 

socialtjänstlagens mening” (Migrationsverkets avtal med kommunen). 

Ersättningssystemet 

Den statliga ersättningen som utgår till kommuner som mottagit ensamkommande barn regle-

ras i förordningen (SFS 2002:1118) om statlig ersättning till asylsökande med flera (se bilaga 

nr 1). Dessa regleringar finns beskrivna i ett gemensamt sammanställt dokument från Migra-

tionsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (2007). Där sägs att 

kommunen årligen ska få en fast ersättning på 500 000 kr och under 2007 utgår även en extra 

ersättning som innebär att kommunen får ytterligare 500 000 kr. Denna ersättning är ämnad 

för att underlätta och öka kvaliteten i mottagandet (a.a.). Vidare ska kommunen eftersöka 

kostnader för skolgång, transportkostnader, utgifter rörande boende och omvårdnad, kostnad 

för utredning och kostnader för god man. 

Utöver dessa grundersättningar finns det möjlighet att eftersöka ersättning för ”betydan-

de extraordinära kostnader som kommunen haft för ensamkommande barn” (2002:1118, 11 §) 

(se bilaga 1). Barnen har rätt till förebyggande stödinsatser enlig Socialtjänstlagen, men dessa 

kostnader ska inte eftersökas hos Migrationsverket utan kommunen erhåller årligen i maj må-

nad en fast summa för detta ändamål (2002:1118, 11a §).  
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Resultat och analys av intervjuerna 

Resultaten och analysen av de genomförda intervjuerna presenteras utifrån studiens fyra frå-

geställningar som rör socialtjänstens arbete och som besvarats av intervjupersonerna, dessa är: 

Hur är avtalen utformade? Hur utreder och bedömer socialsekreterare barnets behov när det 

gäller ensamkommande barn? Vilka faktorer påverkar beslut om placering? Har de ensam-

kommande barnen samma rättigheter som övriga barn? Resultaten analyseras utifrån de rätts-

dogmatiska resultaten samt vad som framkommit i tidigare forskning om ensamkommande 

barns behov och situation och vad som framhålls i internationella riktlinjer.  

Av de fyra socialtjänster som intervjuats har tre nyligen avtalat med Migrationsverket 

om mottagande och har inte någon lång erfarenhet av vad mottagande av dessa barn innebär. 

Den kommun som har längst erfarenhet har mottagit barn under drygt ett års tid, en av kom-

munerna har ännu inte handlagt något barn. Två socialtjänster har främst tänkt använda sig av 

familjehem vid placering av de ensamkommande barnen och har arbetat för att rekrytera 

lämpliga familjehem, övriga två har valt att i första hand placera barnen i gruppboenden av-

sedda för ensamkommande barn. 

Hur är avtalen utformade? 

Flera intervjupersoner menar att det finns en oklarhet när det gäller ersättningen från Migra-

tionsverket och vad ersättningen ska innefatta. Vem som ska stå för vilka kostnader är inte 

tydliggjort. Detta har gjort att två av kommunerna menar att de ensamkommande barnen inte 

ses omfattas av socialtjänstlagen när det gäller rätten till bistånd. Eftersökta pengar för insat-

ser enligt SoL har inte beviljats av Migrationsverket.  

IP 1: nej, vi fick ingen ersättning för det, och det var så vi lärde oss…att, okej (skratt) vi kanske 

inte ska gå in med sådana här insatser då… 

Avtalen i sig är mycket övergripande formulerade och intervjupersoner menar att det inte är 

lätt att förstå vad avtalen egentligen omfattar. De berörda socialsekreterarna har i många fall 

inte själva läst avtalen. Flera intervjupersoner menar att för att fullt ut förstå innebörden med 

att avtala om mottagande med Migrationsverket krävs det att socialtjänsten lägger ned mycket 

jobb på att exempelvis sätta sig in i ersättningssystemet.    

IP 2a:  .. som man ser när man tittar på avtalet så… det står ju egentligen väldigt översiktligt… så 

att ska man förstå sig på det här så måste man gräva djupare… 

Frivilligheten för kommuner att avtala om mottagande av ensamkommande barn är något som 

intervjupersonerna anser är en nödvändighet i respekt för det kommunala självstyret. Dock 

anser flera att kommuner självklart ska hjälpas åt att dela på ansvaret för dessa barn. Att avta-

len är politiska beslut som inte först är förankrade på tjänstemannanivå är något som har 

framkommit under flera intervjuer.  

 

IP 4b: det var ju en politisk fråga här…det var ju kommunstyrelsen som tog beslutet att vi skulle ta 

emot här...och vi var knappt tillfrågade här på tjänstemannanivå, utan det beslutades helt enkelt.. 
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Analys 

Enligt den ändrade ansvarsfördelningen ska Migrationsverket ingå avtal med kommuner att 

motta ensamkommande barn och staten ska stå för alla kostnader när det gäller dessa barn 

(prop.  2005/06:46). Ersättningssystemet är uppdelat på dels en fast ersättning och dels en 

ersättningsdel som eftersöks av kommunen (Migrationsverket, Socialstyrelsen & Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2007). Resultaten från intervjuerna visar att socialtjänsterna inte är 

klara över vilka kostnader som ska eftersökas och vilka kostnader som den fasta ersättningen 

ska täcka. Kommunen får varje år en fast ersättning för förebyggande stödinsatser (SFS 

2002:1118, § 11a). Denna fasta ersättnings användningsområde tycker vi inte att de intervjua-

de socialtjänsterna verkar ha uppfattat. När eftersökta pengar för insatser enligt SoL 4:1 har 

nekats av Migrationsverket, har intervjupersonerna uppfattat detta som att de ensamkomman-

de barnen inte har rätt till den eftersökta insatsen.  

I likhet med vad intervjupersonerna framhåller visar granskningen av avtalen att de är 

mycket övergripande formulerade, men det är ändå viktigt att studera dessa då de i vissa fall 

innehåller mer specifika regleringar. När vi jämfört avtalens faktiska innehåll och vad inter-

vjupersonerna sagt att de innehåller har det framkommit att det finns skillnader i vad de säger 

att avtalen reglerar och vad de faktiskt gör. Antalet barn som ska mottas är bekant hos inter-

vjupersonerna, men eventuella övriga specifikationer i avtalen fanns ingen medvetenhet om. 

Som Mathiesen (2005) och Hydén (2002) påpekar ligger det en problematik i att socionomer 

inte är jurister men ändå ska fungera som rättstillämpare. Vi anser att för att förstå den fulla 

vidden av ansvaret som socialtjänsten har för dessa barn räcker det inte med att bara läsa avta-

len utan det krävs att lagändringens förarbeten och dess målsättning studeras. 

Som framgår av förarbetet (prop.  2005/06:46) till lagändringen om ansvarsfördelning 

var det tidigare inte självklart, i linje med det kommunala självstyret, att ensamkommande 

barn skulle ses som kommunens ansvar. Utifrån vad intervjupersonerna påtalar kan en förut-

sättning för att respektera det kommunala självstyret vara att lagen just utformades till att vara 

ett frivilligt avtal med Migrationsverket. Trots frivilligheten förväntade sig staten att fler 

kommuner skulle avtala än vad som blev fallet (a.a.), vilket lett till en stor press på kommu-

nerna att avtala. Enligt intervjuresultaten har besluten i kommunerna inte förankrats på tjäns-

temannanivå. Vi misstänker att socialtjänsten kan uppfatta detta som toppstyrning, ett nytt 

ansvarsområde har pålagts dem men resurser i form av tid för att sätta sig in i innebörden av 

ansvaret har inte getts. Detta kan ha medfört att intentionerna med lagändringen, om en tydlig 

ansvarsfördelning till barnets bästa, inte har fallit ut så som det var tänkt. 

    

Hur utreder och bedömer socialsekreterare barnets behov när det gäller ensamkommande 

barn? 

Intervjupersonerna säger att utredningarna görs enligt SoL 11:1, alltså att utredningen ska ske 

regelmässigt som för övriga barn i kommunen. Dock framkommer att det ändå skiljer sig på 

vissa sätt. 

IP 4b: … vanlig socialtjänstlagstiftning, det blir ju medgivandeutredning… vanlig 11:1 utredning 

på ungdomen, fast det är ju speciella villkor med förutsättningar… det finns vissa förutsättningar, 

men rent lagmässigt så är det ju vanliga paragraferna… 
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Två kommuner har strukturerat arbetet genom att ha en specifik utredare för de ensamkom-

mande barnen, de andra två kommunerna har valt att fördela handläggningen på alla social-

sekreterarna i barn- och ungdomsgruppen. Utbildning och introduktion för socialsekreterare 

som ska utreda dessa barns behov har inte varit vanligt förekommande i undersökningskom-

munerna. En intervjuperson, vars socialtjänst valt att fördela handläggningen på alla social-

sekreterarna, resonerar så här: 

IP 2a: vi har resonerat så här… kontroversiellt eller icke... men vi har sett det här som att det här är 

barn som kommer från andra... som kommer från krigshärdar och så vidare… och de kan ha haft 

olika traumatiska upplevelser men det är liksom inga konstigheter va… alltså vi har inte försökt 

gjort nått special av det,. utan det här är barn som alla andra barn  (…) vi försöker dra dom mot 

mitten, mot normalisering, ställa samma krav..  

Två kommuner menar att det endast är en förenklad utredning som görs när barnen anvisas till 

kommunen och beslut om placering ska fattas. Det görs ingen noggrannare granskning av vad 

dessa barn skulle behöva. 

IP 1: … vi går ju inte in så mycket i bakgrund... varför dom är här och... utan vi är ju mer ute efter 

att se om dom har nåt nätverk här och om det går att hitta någon anknytning här som skulle kunna 

vara lämplig som ett boende…så det är mer utifrån det…sen så är det ju ett annat syfte också…det 

är ju inte i första hand vårdande liksom...syftet varför vi gör dom här utredningarna...utan det är ju 

utifrån mer basala behov…boende och omvårdnad liksom…inte behandling...och där skiljer det 

sig väl också markant...från de andra ungdomarna som man handlägger...som har...vanliga ärenden 

så att säga.. 

En intervjuperson framhåller att det är viktigt att inte utredningarna blir alltför kortfattade i 

linje med riktlinjer som Rinkeby har utformat för Stockholms stad.  

Det har framkommit att kommunerna kan sägas ha generella lösningar för hur dessa 

barn ska bo. Detta gör att det blir ett bakvänt utredningsförfarande, det vill säga barnets behov 

bedöms av socialtjänsten först efter att placering gjorts, eller kanske först om boendeformen 

inte fungerar och det blir aktuellt med en omplacering.   

IP 2a: vi har ju inte ens vetat vilka vi skulle få utan man bara ringer, ja nu är vi klara att ta emot 

och så tar de ifrån sin lista och så får vi de här namnen (…) de har ju ingen matchning där utan de 

tar ju bara från listan dom som har väntat längst (…) vi inleder ju utredning när de kommer och då 

gör ju vi placeringsbeslut i det här boendet…och då tänker vi att det är ju uppbyggt så att det gene-

rellt ska kunna möta de här barnens behov (…) grundkonceptet ser ju ut så här. 

Två av intervjupersonerna menar att Migrationsverket matchar barnen med kommuner utifrån 

vilket boendealternativ som kommunen erbjuder och vilka barn som Migrationsverket anser 

vara lämpligt för detta.  

 

IP 4a: vi kommer ju då först att utreda de här familjehemmen och försöka…så det blir ju liksom en 

matchning från andra hållet kan man säga...att vi har ett boende och så får vi ha en diskussion med 

Migrationsverket och förklara vilka vi tror kan vara lämpliga till just det boendet och så får dom 

kanske försöka hitta det på nått vis…åldersgrupp och hela den biten. 
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Analys 

Socialtjänsten ska, som intervjupersonerna säger, utreda de ensamkommande barnen enligt 

SoL 11:1. I förarbetet till lagändringen framkommer att i och med den ansvarsfördelning som 

gjorts ska de även dessa barn omfattas av de regler och föreskrifter som finns i och kring SoL 

(prop. 2005/06:46). I socialtjänstens arbete ska en individuell bedömning göras av barnets 

behov utifrån barnets specifika förutsättningar. Ensamkommande barn är en ny målgrupp för 

socialtjänsten, som de studerade kommunerna har valt att betrakta på olika vis. Hur social-

tjänsten har organiserat sitt arbete med de ensamkommande barnen, om de har en specialise-

rad socialsekreterare eller fördelat utredandet på alla handläggarna, kan visa på hur de ser på 

dessa barn. Inställningen kan alltså påvisa om socialtjänsten anser att speciell kompetens och 

kunskap krävs för att utreda barnen.  

Som framkommit vid studien av rättskällor kring principen om barnets bästa är det viktigt att 

uppmärksamma att alla barn är olika och att sårbarhetsgraden för barn skiljer sig åt markant 

(Kihlbom, 1997). Hur barn hanterar olika situationer hänger starkt samman med barnets tidi-

gare livshistoria, alltså behöver beslutsfattaren, i linje med barnets bästa, känna till och ta hän-

syn till barnets bakgrund och situation (a.a.). Denna grupps dubbla utsatthet, genom att de 

både är asylsökande och barn utan vårdnadshavare, är något som har tagits upp i forskning 

rörande ensamkommande barn (Bhabha & Crock, 2007; Steinbock, 1997). Genom att inte 

tillägna sig kunskap om den här nya målgruppen tror vi att det kan finnas en risk att socialsek-

reterarna missar de här barnens specifika behov och problemområden. 

Det har i studien visat sig att socialtjänsten i regel inte gör någon individuell bedömning 

när det gäller barnets behov, utan att kommunerna har generella lösningar för hur dessa barn 

ska bo. Dessutom medför det bakvända förfaringssättet att Migrationsverket i praktiken fort-

farande till viss del tillskrivs kompetensen att bedöma barnets boendebehov. Detta var något 

som lagstiftaren ville komma till bukt med genom lagändringen, då socialtjänsten anses bättre 

lämpad att bedöma barns behov (prop. 2005/06:46). Vår slutsats är att socialtjänsten, genom 

att Migrationsverket ”matchar”  till förutbestämda boendeformer, inte kan göra en individuell 

bedömning och följa det vanliga utredningsförfarandet, vilket gör att det kan ifrågasättas om 

barnets bästa har beaktats vid placeringsbeslutet.  

Vilka faktorer påverkar beslut om boende och omvårdnad? 

Flera intervjupersoner uttrycker att de tycker att det finns ett samverkansproblem med Migra-

tionsverket vilket bland annat gör att de inte får så mycket information och bakgrund om bar-

net som de skulle vilja ha för att kunna bedöma barnets behov. 

IP 2a: …och då begärde vi ju in asylutredningarna från Migrationsverket...varför göra samma sak 

två gånger, för de har ju fått svara på alla andra frågor där och då har de inte velat lämna ut dem 

(…) de har hänvisat till sekretessen…de har gjort olika också för nån lämnade ut asylutredning-

en...nån lämnade ett utdrag och några vägrade liksom...så vitt jag förstår kan de inte vägra 

det…om vi har en barnavårdsutreding så ska man lämna ut precis som alla andra får lämna ut upp-

gifter… men vi har tänkt att vi skulle överklaga det…  
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Andra faktorer som kommit upp under intervjuerna är att oklarheterna i ersättningssystemet 

skapar svårigheter för socialtjänstens och gör att barnen förvägras insatser som de bedöms 

skulle behöva. 

IP 3a: jag tycker att Migrationsverkets information om ersättningssystemet är ganska undermåligt 

(...) så där behövs det någon sorts samordning mellan terminologi och vad man har rätt till och vad 

man inte har rätt till...för det är liksom lite olika…för som asylsökande har man rätt till ersättning 

enligt asyllagen och där har man inte förstått att kommunen har ett annat sätt att se (…) den infor-

mationen har inte gått ut utan Migrationsverket har liksom lite grann gått ut och sålt de här barnen 

kan jag tycka...ni får söka pengar, ni får söka för allt har det låtit nästan när man varit på de här 

mötena och så är det inte i praktiken...vi är ganska glada att vi är i början så vi har hunnit tagit reda 

på lite saker och så (…) för annars hade vi nog  liksom fått väldigt mycket mer kostnader än vad vi 

hade räknat med. 

Det höga antalet barn som skapat ett högt tryck hos socialtjänsten samt svårigheten att hitta 

lämpliga boenden för dessa gör att socialtjänsterna uttrycker att det ofta blir nödlösningar ut-

ifrån tidsbrist och brister på praktiska lösningar. En intervjuperson uttrycker att problemet 

med att barnen blivit kvar på transitboende i över sex månader har medfört att när barnen an-

visats till kommunen har socialtjänsten fått minimalt med tid till att handlägga och placera 

dem för att barnen så snabbt som möjligt ska ”slussas vidare i systemet”.    

IP 1:...så ibland känns det att det är en nödlösning...att det är good enough liksom…det kanske inte 

är det bästa men det är tillräckligt...för det finns inget annat att tillgå…så det är inte resurser, eko-

nomiska resurser det handlar om.. 

 

Analys 

En av anledningarna till att förtydliga ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och 

kommunen när det gäller mottagandet av ensamkommande barn var att specificera vem som 

skulle göra vad och därigenom förbättra mottagandet (prop. 2005/06:46). I rapporten från 

Upplands Väsby (Gustavsson, 2004) menar de att samarbetet inte har fungerat mellan olika 

instanser som de ensamkommande barnen kommer i kontakt med. En gemensam upplevelse 

nämns i rapporten vara att sekretesslagstiftningen försvårar informationsutbytet mellan olika 

myndigheter (a.a.). Uppenbarligen kvarstår samverkansproblem mellan Migrationsverkat och 

socialtjänsterna. En del i att utredningarna inte görs så omfattande kan vara att det inte finns 

tillräckligt med information att hämta om barnet. Att Migrationsverket i vissa fall inte lämnar 

ut den information som de har fått om barnets bakgrund och nuvarande situation kan bidra till 

att socialtjänstens utredningar inte blir så omfattande. Kan det vara så att det finns juridiska 

tolkningsproblem när det gäller sekretesslagstiftningen myndigheter emellan?  

I utredningen (DS 2004:54) som ligger till grund för lagändringen i LMA ansågs det 

vara lämpligt att Migrationsverket även i fortsättningen skulle ha möjlighet att driva boenden 

vid eventuell ökning av antalet anländande ensamkommande barn. Detta för att kommunerna 

skulle ges tid att bereda plats för barnen (a.a.). Men regeringen ansåg inte detta nödvändigt 

eftersom kommunerna sågs ha möjlighet till jourberedskap (prop. 2005/06:46). När nu reger-

ingens prognos över hur många barn som beräknades anlända har överskridits samt antalet 

kommuner som tecknat avtal har underskridits, har det inneburit tidspress och resursbrist i 

kommunerna. Detta ser vi som en bidragande faktor till att utredningarna blir bristfälliga och 

att barnen därmed inte får sina behov och rättigheter tillgodosedda, eller som intervjupersonen 

beskriver det ovan ”så ibland känns det att det är en nödlösning...att det är good enough lik-

som”.  
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Har de ensamkommande barnen samma rättigheter som övriga barn? 

Av de fyra intervjuerna framkommer att två av kommunerna inte anser att de ensamkomman-

de barnen har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen och därmed inte omfattas av socialtjänst-

lagen fullt ut.  

IP 1:...själva utredningen är under SoL så att säga...men själva insatsdelen är under någon form av 

asyllag...så att där blir det lite konflikt också i hur man ska hantera ärendet.. 

Detta leder till att även om de skulle anse att barnen är i behov av exempelvis en kontaktper-

son så sätts inte denna insats in för att socialtjänsten har erfarenhet av att de inte får ersättning 

av Migrationsverket för detta. 

I:.. men insatser enligt SoL om tillexempel kontaktperson? 

IP 3a: ja det…det är något speciellt avtal...alltså de har inte bistånd på samma vis, eftersom de inte 

har uppehållstillstånd i Sverige så har inte de samma rättigheter (…) men det är Migrationsverket 

som har det beslutet vi kan inte liksom…vi kan ju påtala behovet och besluta utifrån våran lag-

stiftning, men det är ändå Migrationsverket som betalar eftersom det är staten som står för alla 

kostnader när det gäller de här barnen eftersom de då inte...har rätt till insatser enligt socialtjänst-

lagen…och det blir lite förvirrat… 

Denna syn på asyllagens företräde framför socialtjänstlagen medför att de ensamkommande 

barnen inte ses som övriga barn i kommunen.  

IP 1… först och främst är dom asylsökande liksom…dom söker asyl…och vill ha hjälp och 

stöd…men sen så är de ju individer och olika som personer...så att man skulle kanske bli bättre på 

det egentligen...ta mer specifik hänsyn till specifika ungdomar och individuellt…som det ju ändå 

står i socialtjänstlagen liksom att man ska göra. 

I:.. känner du att du skulle vilja se barnet som barn i första hand och inte som asylsökande? 

IP1: jo, men jag känner att man försöker göra det också…men att det blir sen i slutändan. (skratt) 

ibland betydelselöst om jag ser alla dom här behoven, men inte kan göra någonting åt det... man 

hamnar i någon form av konflikt och dilemma där...de här och de här specifika behoven har den 

här ungdomen...men vi har bara det här att erbjuda...så ibland så får man stänga av alla…vissa in-

känningskanaler liksom... det här går inte att ordna just nu, utan det får ordnas vid ett senare tillfäl-

le kanske...så att man får lite känsla av att det är  förvaring för dom här asylsökande.. 

De andra två kommunerna menar att dessa barn har precis samma rättigheter som övriga barn 

och ska omfattas av socialtjänstlagen. De resonerar på så vis att om Migrationsverket inte är 

villiga att ersätta kommunen för någon typ av insats så ska det inte gå ut över barnet. Dock är 

dessa två kommuner i uppstartningsfasen och har inte behövt sätta in någon förebyggande 

stödinsats än.   

IP 4b:…men vi ska ju gå på barnets behov i alla fall och om vi verkligen tycker att det behövs.. 

IP 4a:..det är ju viktigt att man försöker lösa det på nått sätt...det ska ju inte gå ut  över barnet det 

ska det ju inte...eller ungdomen.. 

En intervjuperson sammanfattar socialtjänstens ansvar för de ensamkommande barnen : 

IP 2a: alltså jag ser till socialtjänstens vistelsebegrepp…barn som vistas i vår kommun och som 

inte är aktuella någon annanstans de blir ju primärt kommunens ansvar… 
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Analys 

I och med lagändringen i LMA har det förtydligats att ensamkommande barn ska ha samma 

rättigheter och omfattas av samma omvårdnadssystem som alla andra barn i Sverige (prop. 

2005/06:46). Detta överensstämmer med internationella riktlinjer som menar att asylsökande 

barn har samma sociala, ekonomiska, kulturella, civila och politiska rättigheter som övriga 

barn inom ett lands jurisdiktion (ECRE, 1997). Under intervjuerna har det blivit tydligt för oss 

att det finns en oklarhet hos socialtjänsten som rättstillämpare i hur SoL och LMA förhåller 

sig till varandra. Otydligheten kan leda till att rättssäkerheten kan ifrågasättas.  

Då kunskap inte finns om hur lagstiftningen är utformad, kan detta medföra att barnen hamnar 

”mellan stolarna” och inte får sina rättigheter tillgodosedda. Att barnets bästa har införts som 

portalparagraf i utlänningslagen visar att det tagits fasta på att flyktingbarn ska ha den fulla 

rätten som barn och den fulla rätten som asylsökande. Som ECRE (1997) påpekat kommer 

detta ibland innebära att deras rättigheter som barn får företräde framför deras rättigheter som 

asylsökande eller flyktingar, det vill säga att förutom deras specifika behov som asylsökande 

har barnen dessutom samma behov av omvårdnad, utbildning och hänsynstagande som alla 

andra barn. I de kommuner där de ensamkommande barnen inte ses omfattas av rätten till 

bistånd enligt SoL så förefaller det som om barnen behandlas som asylsökande i första hand. 

Att ensamkommande barn behandlas som asylsökande i första hand och barn i andra hand är 

något som även Bhabha och Crock (2007) sett en tendens till i sin studie genomförd i USA, 

Australien och Storbritannien. 

I och med att de två andra socialtjänsterna som intervjuats menar att de ensamkomman-

de barnen ska omfattas av SoL fullt ut och ha samma rätt till insatser som övriga barn, blir det 

tydligt att ansvarsfördelningen har tolkats olika i kommunerna. Detta visar på att det finns en 

brist i hur implementeringen av lagändringen i LMA har skett. Att anvisningskommunen nu-

mera är att se som barnets vistelsekommun, som det tydligt står skrivet i avtalen, är vi tvek-

samma till om alla kommuner har förstått den fulla innebörden av.    
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur ansvarsfördelningen regleras mellan Migrationsver-

ket och kommuner som har träffat avtal om mottagande av ensamkommande barn och att un-

dersöka hur socialtjänsten tolkar sitt ansvar för dessa barn. Under studiens gång har vi upp-

täckt att frågan om de ensamkommande barnen har samma rättigheter som övriga barn i 

kommunerna har varit den återkommande centrala frågeställningen. Vi kommer att återkom-

ma till vad som har framkommit under intervjuerna i just denna fråga efter det att vi har dis-

kuterat vår metod och tillvägagångssätt. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Inom kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet inte helt oproblematiska (Kva-

le, 1997). Validiteten, att forskarna verkligen studerat det de sagt sig studera, ifrågasätts 

ibland i kvalitativ forskning då den innebär många subjektiva tolkningar. Reliabiliteten, resul-

tatens tillförlitlighet, kritiseras ofta för att ha kommit till genom ledande frågor. Många fors-

kare menar att begreppen går att applicera på kvalitativ forskning men att det då blir viktigt 

med genomskinlighet i hur forskarna har gått till väga (a.a.). Vi har utifrån detta under studi-

ens genomförande efterhand noggrant dokumenterat händelseförloppet och i uppsatsen för-

sökt vara så genomskinliga och tydliga som möjligt vid redovisning av vårt tillvägagångssätt. 

Vi har under studiens gång varit noga med att återkommande kontrollera att det vi gör är i 

linje med studiens syfte. Att vi varit två författare är något som vi tror förstärker studiens va-

liditet då vi kunnat resonera tillsammans kring tolkningar och begrepp samt motivera olika 

synsätt för varandra (jmf. Esaiasson et. al., 2005).    

För att stärka tillförlitligheten i studien som helhet och framförallt inför intervjuerna 

gjordes en provintervju med en socialsekreterare i en av de bortvalda kommunerna. Vi ville 

pröva våra frågor i intervjuguiden för att se om de uppfattades så som det var avsett och få 

respons på frågornas relevans och tydlighet. Kvale (a.a.) uttrycker att intervjun är ett hantverk 

där resultatet påverkas av intervjuarens empatiska förmåga, lyhördhet och kunskap i ämnet. 

Vi valde att genomföra intervjuerna efter att den juridiska genomgången gjorts för att tillför-

skaffa oss så mycket kunskap i ämnet som möjligt. Vi valde dock att hålla en öppen framto-

ning i mötet med intervjupersonerna då vi inte ville att vår förförståelse skulle hindra eller 

påverka intervjupersonernas svar. Vi försökte även att, som Kvale (a.a.) menar är viktigt, ska-

pa en öppen atmosfär under intervjun för att intervjupersonerna skulle känna att det var möj-

ligt att prata om hur de verkligen går till väga. Vi försökte därmed vara noggranna med att 

inte ha en kritisk framtoning.   

För att som Kvale menar stärka validiteten, genom att minimera missuppfattningar och 

tolkningar av vad intervjupersonerna uttryckt, ställdes tolkande frågor under intervjun och 

intervjuaren försökte i möjligaste mån följa upp och förtydliga svaren. För att stärka reliabili-

teten är ledande frågor något som Jan-Erik Ruth (1991) menar bör undvikas i de allra flesta 

fall, i linje med den fenomenologiska forskningstraditionen som betonar vikten av att bortse 

från egna tolkningar och förförståelse. Ett annat sätt att se är att forskaren genom ledande frå-

gor får möjlighet att testa sina antaganden och föreställningar mot intervjupersonen (a.a.). Vi 

fick under den första intervjun upp ögonen för att det fanns en föreställning hos socialtjänsten 

att de ensamkommande barnen inte har samma rättigheter som övriga barn i kommunen. där-

för blev vi mer och mer fokuserade på just rättighetsfrågan och ställde i följande intervjuer 

mer specificerade frågor kring detta, vilket möjligtvis kan ha uppfattats som ledande. Dock 

ansåg vi det viktigt att grundligt undersöka socialtjänsternas inställning kring detta.  



 - 40 - 

Esaiasson et.al. (2005, s. 212) menar att ett bra strategiskt urval ska göras så att det finns re-

presentation för hela populationen, i en mindre undersökning är det dock svårt att återspegla 

hela gruppen. Frågan om denna studies urval är representativt för populationen kan diskute-

ras. Vi har endast intervjuat mindre kommuner i Stockholmområdet vilket kan innebära att 

situationen i andra, dels större kommuner, dels i andra områden i Sverige, skulle ha gett ett 

annat resultat i studien. Vidare har flera av de kommuner som intervjuats haft liten praktisk 

erfarenhet av mottagande av ensamkommande barn, detta kan ha inneburit att svaren emellan-

åt blir av en mer hypotetisk karaktär och inte hur de verkligen har gått till väga. Ytterligare 

något som kan ses som en brist i studien är att de personer vi intervjuat har haft olika befatt-

ningar, det kan ha viss påverkan på resultatet, vilket kan minska generaliserbarheten.  

Frågan om generalisering kan göras utifrån ett fåtal individers perspektiv tas ständigt 

upp inom kvalitativforskning (Kvale, 1997). Ett sätt att kunna dra slutsatser av ett litet materi-

al är att resultatet jämförs med tidigare teorier och forskning. Genom att vi genomfört en 

rättssociologisk underökning har resultaten från intervjuerna jämförts med dels det juridiska 

resultatet dels tidigare forskning. Då det studerade området är så nytt är det tämligen outfors-

kat, vilket gjort att studien inte kunnat jämföras med liknande material. Vad som framkommit 

är dock att internationell forskning om synen på ensamkommande barn återspeglas även hos 

delar av socialtjänsten i Sverige. Att två av fyra studerade socialtjänster tror att de ensam-

kommande barnen inte omfattas av socialtjänstlagen fullt ut, och arbetar därefter, är graveran-

de nog och vi tror inte att sannolikheten är så hög att vi lyckats hitta de enda två kommuner i 

Sverige som har denna hållning.    

Sammanfattande slutsats 

När lagändringen om ansvarsfördelning mellan Migrationsverket och kommunerna genom-

fördes gjordes detta utan några farhågor om att det kunde bli ett problem med att inte tillräck-

ligt många kommuner visade intresse för att motta dessa barn. Till följd av den situation som 

har uppstått med att Migrationsverket haft svårigheter att placera alla de barn som anlänt till 

Sverige under de senaste åren kan konstateras att regeringen haft anledning att oroa sig. I de 

kommuner som har beslutat om att ta emot ensamkommande barn har beslutet tagits av kom-

munpolitiker i kommunfullmäktige.  Av de intervjuer som genomförts i studien har det fram-

kommit att tjänstemännen i respektive socialtjänst inte känner att de varit delaktiga i beslutet 

och att de måste förhålla sig till vad som har beslutats på en högre kommunal nivå. Utifrån 

detta menar vi att det finns en konflikt mellan självstyre och toppstyrning dels på en statlig- 

kommunal nivå dels på en politiker- tjänstemanna nivå. De ensamkommande barnen har blivit 

en helt ny målgrupp för socialtjänsterna men vi upplever att dessa barn fortfarande inte fullt ut 

uppfattas som kommunmedlemmar. Saknas det genuina intresset att ta hand om dessa barn i 

kommunerna när uppgiften upplevs som pålagd och toppstyrd? 

Eftersom antalet ensamkommande barn har ökat dramatiskt de senaste två åren har 

trycket blivit stort på kommunerna att ingå avtal med Migrationsverket, behovet av att placera 

barnen i boenden i anvisningskommuner har varit stort. Även om antalet barn har ökat är det 

totala antalet fortfarande relativt lågt, det handlar i praktiken om att placera drygt 1000 barn i 

hela Sverige. När nu inte tillräckligt många kommuner ingått avtal med Migrationsverket och 

antalet ankommande har ökat så tror vi är det är en ganska naturlig följd att mottagandet inte 

har fallit så väl ut som det var tänkt från lagstiftarens sida. Trots att situationen kan ha upp-

levts som betungande och ansträngd för socialtjänsterna anser inte vi att detta är en acceptabel 

situation. När konsekvenserna blir att de ensamkommande barnen inte får sina rättigheter till-

godosedda bör detta inte ursäktas med resursbrister av olika slag utan att i så fall uppmärk-

samma beslutsfattare om att situationen är ohållbar.  
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Utifrån de resultat som har framkommit i studien anser vi att de ensamkommande barnen dis-

krimineras i en rad hänseenden. Barnkonventionen stadgar att alla barn inom ett lands juris-

diktion ska ha samma rättigheter och att ingen får diskrimineras på något vis. Vidare innebär 

normaliseringsprincipen i socialtjänstlagen att alla barn ska omfattas av samma regler och 

rättigheter. I och med lagändringen har det förtydligats ytterligare att ensamkommande barn 

inte ska diskrimineras utan har samma rättigheter och ska omfattas av samma omvårdnadssy-

stem som alla andra barn i Sverige. Vad som tydligt visats i studien är att kommunerna har 

generella lösningar redan från början för dessa barn och placeringen individanpassas inte efter 

barnets utredda behov. När Migrationsverket anvisar till kommuner görs detta till viss del 

efter vad kommunen har att erbjuda, vilket gör att det blir ett bakvänt utredningsförfarande. 

Barnet utreds inte av socialtjänsten innan beslut om placering tas. I lagändringen om motta-

gande står tydligt att socialtjänsten är att anse som den mest lämpade att bedöma barnets be-

hov. När Migrationsverket ”matchar” barnen till anvisningskommuner anser vi att detta inte 

överensstämmer med vad lagstiftaren har stadgat. Detta är något som vi menar är en del av 

diskrimineringen av ensamkommande barn, att barnen inte utreds av dem som är ansedda att 

besitta den utredande kompetensen. Att det i intervjuerna framkommer att det allt för ofta 

endast görs en bedömning av barnet basala behov är också något som vi anser är diskrimine-

rande. I de kommuner där endast en förenklad utredning görs och framförallt basala behov 

utreds, kan det innebära att de övriga grundläggande behoven hos barnet, som barnkonventio-

nen anser ska ligga till grund för bedömning av barnets bästa, negligeras.  

Det mest överraskande och alarmerande som har framkommit i studien är att två av 

kommunerna som intervjuats anser att barnen inte har rätt till insatser enligt SoL. Vi tror att 

detta främst beror på okunskap om ersättningssystemet och vad lagändringen egentligen inne-

bar. Som vi nämnt i resultatdelen verkar inte intervjupersonerna vara medvetna om vilka er-

sättningar som ska eftersökas hos Migrationsverket och vad som ska omfattas av de fasta er-

sättningar som betalas ut till kommunerna. Vi anser att barnen tydligt diskrimineras när de 

förvägras insatser som de anses ha behov av och dessutom enligt lag har rätt till.  

Något som vi har diskuterat är att det möjligen kan vara så att dessa barn lättare diskri-

mineras och att detta inte uppfattas på grund av att deras rättigheter inte ses som självklara i 

Sverige. Vi har uppfattat att det ibland anses räcka med ”good enough-lösningar” och så länge 

barnens basala behov är tillgodosedda är uppdraget att ta hand om dessa barn uppfyllt. Att de 

ensamkommande barnen många gånger i första hand ses som asylsökande och inte som barn 

är något som har blivit påtagligt för oss. Trots att de ensamkommande barnen varken har up-

pehållstillstånd eller medborgarskap har de enligt lagändringen blivit ännu tydligare att de ska 

ses omfattas av socialtjänstlagens vistelsebegrepp, vilket vi anser borde garantera att barnen 

inte diskrimineras. Därför är det glädjande att man i två av de intervjuade kommunerna ut-

trycker att deras kommun är barnets vistelsekommun i socialtjänstlagens mening. Vi tror att 

innebörden av detta begrepp samt socialtjänstlagens normaliseringsprincip är något som vida-

re behöver diskuteras och klargöras.  

Som ett sista tillägg vill vi framhålla att, enligt aktuella uppgifter från Migrationsverket 

(2007b), har fler kommuner under december 2007 ingått avtal med Migrationsverket om att ta 

emot ensamkommande barn. Vår förhoppning i och med detta är att trycket på kommunerna 

kommer att lätta något under 2008 och att mottagandet av barnen därmed blir bättre och mer 

enligt lagstiftarens avsikt.    
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Förslag på vidare forskning 

Den fördjupning kring ensamkommande barns situation och mottagande som denna studie har 

inneburit har lett till att vi sett ett stort behov av att mer forskning i detta ämne görs. De inter-

vjuade personerna från socialtjänsterna har uttryckt att det är brist på information och forsk-

ning om olika aspekter i mötet och mottagandet av ensamkommande barn. Vad vi anser vore 

av intresse är att studier genomförs för att ta reda på barnens egen uppfattning om hur de mot-

tas och vad som kan förbättras. Frågor utifrån detta skulle kunna vara: Vad tycker de ensam-

kommande barnen själva? Vad anser de varit viktigast för att på bästa sätt integreras? Hur ser 

deras upplevelser ut av mottagningsprocessen? I vilken utsträckning har de fått komma till 

tals och hur tungt har deras åsikter vägt när det gäller placering? Något som vidare blir intres-

sant i socialtjänstens utredningsförfarande är att studera hur socialtjänsten och beslutsfattare 

lyssnar på barnets vilja? Alltså hur tungt väger barnkonventionens artikel 12 in i socialtjäns-

tens arbete? 

Då denna studie har påvisat att det i vissa kommuner finns en uppfattning om att en-

samkommande barn inte omfattas av socialtjänstlagen i samma omfattning som övriga barn 

vore en rikstäckande studie över alla anvisningskommuners inställning i denna fråga ytterst 

relevant.  Slutligen skulle en längre studie av dessa barns situation vara av intresse. Att när-

mare studera barnens placering efter det att uppehållstillstånd utfärdats och då granska om 

lagstiftningens målsättning om en kontinuerlig process för de ensamkommande barnens integ-

ration i det svenska samhället följs.  
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Bilaga 1 

Barnkonventionen 

Artikel 2 

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 

dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning 

i övrigt.  

 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas 

mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares 

eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 

Artikel 3  

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärds-

institutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet.  

 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 

behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 

dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall 

för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  

 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar 

för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad 

gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 

Artikel 6  

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.  

 

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och 

utveckling. 

Artikel 12 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad.  

 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. 
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Socialtjänstlag (2001:453) 

1 kap. Socialtjänstens mål 

2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 

barn avses varje människa under 18 år. 

2 kap. kommunens ansvar 

1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område. 

2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 

hjälp som de behöver. 

   Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 

   I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns 

särskilda bestämmelser i den lagen. 

   I 3 § och 16 kap. 2 § finns föreskrifter om ansvar i vissa fall för annan kommun än den som 

den enskilde vistas i. 

3 kap. Socialnämndens uppgifter 

5 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med 

honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisatio-

ner och andra föreningar. 

När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn 

skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. 

5 kap. särskilda bestämmelser för olika grupper, Barn och unga 

1 § Socialnämnden skall 

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken 

till en ogynnsam utveckling, 

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkohol-

haltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsme-

del, 

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa mo-

tiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940137.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19860223.htm
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K2P3#K2P3
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K16P2#K16P2
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1 a § Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samver-

ka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av upp-

gifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av sekretesslagen 

(1980:100). Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Lag (2003:407). 

6 kap. vård i familjehem och i hem för vård eller boende 

Allmänna bestämmelser om vård utanför det egna hemmet 

1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det 

egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. 

   Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat 

hem än det egna får god vård. 

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

närstående samt kontakt med hemmiljön. 

2 § Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller 

boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt 

3 § skall dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten. 

4 § Vård i familjehem och hem för vård eller boende skall bedrivas i samråd med social-

nämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3 §. 

   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter 

om vård i familjehem och hem för vård eller boende. 

Särskilda bestämmelser om mottagande av barn 

5 § När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon 

anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid 

beaktas. 

6 § Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för sta-

digvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon 

annan som har vårdnaden om honom eller henne. 

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

det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda. Om nämndens pröv-

ning gäller ett hem i en annan kommun, skall nämnden informera och samråda med den 

kommunen innan den fattar sitt beslut. Lag (2003:407). 

7 § Socialnämnden skall i fråga om de barn som avses i 6 § 

- medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, 

- verka för att de får lämplig utbildning, 

- lämna vårdnadshavarna och dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de 

behöver. 

 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19800100.htm#K15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19800100.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K6P3#K6P3
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K6P3#K6P3
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K1P2#K1P2
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8 § Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, skall socialnämnden 

minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. 

   När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verk-

ställdes, skall socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning 

av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Lag (2003:407). 

10 § Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhet som syftar till att 

förmedla barn till hem som avses i 6 § 

11 kap. Handläggning 

1 § Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på 

annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämn-

den. 

   Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande 

skall tillvaratas på ett betryggande sätt. 

2 § Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får 

nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de 

kontakter som behövs. Utredningen skall bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada 

eller olägenhet. Den skall inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständighe-

terna i ärendet. 

   Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns 

det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. 

   Den som berörs av en sådan utredning skall underrättas om att en utredning inleds. 

3 § När ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna skall en plan upprättas för den 

vård som socialnämnden avser att anordna. Planen skall även uppta åtgärder och insatser som 

andra huvudmän har ansvar för. 

4 § Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt 2 § och fatta beslut i ärendet 

även om barnet byter vistelsekommun. Detsamma gäller om en utredning inletts enligt 1 § och 

ärendet avser vård av missbrukare. Den nya vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå 

med den utredning som socialnämnden kan behöva för att fatta beslut i ärendet. 

   Första stycket gäller inte om den nya vistelsekommunen samtycker till att ta över utredning-

en av ärendet eller om ärendet annars flyttas över. Lag (2003:407). 

 

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

Allmänna bestämmelser 

1 § I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som 

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen 

(2005:716) (asylsökande), 

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt 

skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm#K6P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K6P6#K6P6
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K11P2#K11P2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K11P1#K11P1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K11P4S1#K11P4S1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm#K4P1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm#K4P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm#K21P2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm#K21P3
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm#K21P4
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm#K21P6
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm
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folkbokförda här i landet, eller 

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här 

medan ansökan prövas. 

   Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för 

bostadskostnader. 

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

tas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd. 

   En utlänning som vistas här med stöd av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 

§ utlänningslagen omfattas inte av denna lag. Detsamma gäller en utlänning för vilken en an-

sökan om ett sådant tillstånd är under prövning. 

   I 2 och 3 §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under 18 år som vid an-

komsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person 

som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföre-

trädare (ensamkommande barn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att 

anse som ensamkommande. Lag (2007:323). 

2 § Migrationsverket skall ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som avses i 1 § 

första stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva förläggningar. Migrationsverket får uppdra 

åt andra att driva förläggningar. 

   En kommun får anordna boenden för ensamkommande barn som omfattas av 1 § första 

stycket 1 och 2. Vad som sägs om förläggningar i 14 och 15 §§ skall gälla även sådana boen-

den. Lag (2006:177). 

3 § Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall av Migrationsverket erbjudas plats 

på en förläggning. 

   Vad som sägs i första stycket gäller inte ensamkommande barn som omfattas av 1 § första 

stycket 1 och 2. För dessa barn skall Migrationsverket i stället anvisa en kommun som skall 

ordna boendet. Migrationsverket skall anvisa en kommun som har träffat överenskommelse 

med verket om mottagande av ensamkommande barn, om det inte finns särskilda skäl att an-

visa någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en kommun skall barnet anses vistas 

i den kommunen i den mening som avses i 2 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453). 

   En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar utnyttja en erbjuden 

plats på en förläggning skall ändå registreras vid en sådan. Alla ensamkommande barn som 

omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 skall registreras vid en förläggning. Migrationsverket 

svarar sedan för att bistånd lämnas enligt bestämmelserna i denna lag. 

   För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 skall biståndet lämnas av socialnämnden i 

den kommun där utlänningen vistas. Lag (2006:177). 

3 a § En kommun skall lämna bistånd enligt denna lag till utlänningar som avses i 1 § första 

stycket 2 om de vistas i kommunen och om biståndet behövs tills dess att Migrationsverket tar 

över ansvaret för att bistånd lämnas. Lag (2002:1112). 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.htm#K4P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm#K5P15
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm#K5P15
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm#K5P15
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20050716.htm
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P2#P2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P3#P3
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N1#P1S1N1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N1#P1S1N1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N1#P1S1N1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N2#P1S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N1#P1S1N1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N1#P1S1N1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N1#P1S1N1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N2#P1S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P14#P14
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P15#P15
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1#P1S1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N2#P1S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P3S1#P3S1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N1#P1S1N1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N1#P1S1N1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N1#P1S1N1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N2#P1S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.htm#K2P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N1#P1S1N1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N2#P1S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1#P1S1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N2#P1S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N3#P1S1N3
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N2#P1S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N2#P1S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940137.HTM#P1S1N2#P1S1N2


 - 52 - 

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 

Lagens tillämpningsområde 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om god man i vissa fall för den som är under 18 år och 

som är utländsk medborgare eller statslös. 

   Om företrädare i andra fall för underåriga utländska medborgare finns bestämmelser i 4 kap. 

3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmynderskap. 

När en god man skall förordnas 

2 § Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon an-

nan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall överförmyndaren förordna 

en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga för-

hållanden och sköta dess angelägenheter. 

   God man skall också förordnas, om barnets föräldrar eller en annan vuxen person, som får 

anses ha trätt i föräldrarnas ställe, efter barnets ankomst till Sverige men innan barnet har fått 

uppehållstillstånd här på grund av dödsfall eller sjukdom eller av någon annan orsak upphör 

att kunna utöva förmynderskapet eller vårdnaden. 

   God man skall inte förordnas, om det är uppenbart obehövligt. 

3 § Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun 

där barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan. 

   God man skall förordnas så snart det är möjligt. 

   I ett ärende om förordnande av god man skall överförmyndaren ge barnet tillfälle att yttra 

sig, om det kan ske. 

När ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare skall göras 

10 § Beviljas barnet uppehållstillstånd, skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas 

hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 

föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. Överförmyndaren skall underrätta soci-

alnämnden om att förutsättningar för en sådan talan eller anmälan föreligger. 

 

Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 

Allmänna bestämmelser 

1 § I denna förordning ges bestämmelser om kommuners och landstings rätt till statlig ersätt-

ning för vissa kostnader för asylsökande och vissa andra utlänningar. 

1 a § Migrationsverket skall träffa överenskommelser med kommuner om mottagande av en-

samkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om motta-

gande av asylsökande m.fl. 
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Överenskommelserna får avse dels mottagande av barn som Migrationsverket skall anvisa till 

kommunen enligt 3 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl., dels tillfälligt 

mottagande av barn i avvaktan på att barnet kan anvisas en kommun. Förordning (2006:216). 

1 b § En kommun som träffat en överenskommelse enligt 1 a § har rätt till en årlig ersättning 

om 500 000 kronor. Ersättningen skall betalas före utgången av januari månad under det ka-

lenderår för vilken överenskommelsen gäller. För överenskommelser som avser delar av ett 

kalenderår skall ersättningen per påbörjad månad uppgå till en tolftedel av årsbeloppet. Er-

sättningen skall då betalas ut inom en månad från dagen för överenskommelsens ikraftträdan-

de. Förordning (2006:216). 

Ersättning för kostnader 

3 § En kommun har rätt till ersättning för bistånd som den har betalat enligt lagen (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl. 

4 § För utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. har en kommun rätt till ersättning för kostnader för transport till förläggning 

för asylsökande eller kostnader för transport av ensamkommande barn till den kommun som 

anvisats av Migrationsverket enligt 3 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande 

m.fl. Förordning (2006:216). 

7 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under 18 år i ett annat 

hem än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagan-

de av asylsökande m.fl. Ersättning lämnas för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen 

(2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga under den tid 

som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om ansökan om uppehållstillstånd avslås 

och ett beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas lämnas ersättning också för vård 

under tiden fram till dess barnet lämnar landet. 

   Ersättning enligt första stycket lämnas också för vård av den som har fyllt 18 men inte 21 år, 

om vården påbörjats före 18 års ålder. Förordning (2007:619). 

7 a § En kommun som anvisats ett barn av Migrationsverket enligt 3 § andra stycket lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har rätt till ersättning för kostnader för en 

utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) avseende ett ensamkomman-

de barn under 18 år som omfattas av 1 § första stycket 1 lagen om mottagande av asylsökande 

m.fl. 

   Ersättning betalas med 39 000 kronor vid placering i familjehem och med 31 000 kronor vid 

placering i hem för vård eller boende eller i boende som avses i 2 § andra stycket lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2006:216). 

7 b § En kommun som träffat en överenskommelse som avses i 3 § andra stycket lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. får också träffa överenskommelse med Mi-

grationsverket om hur många platser för boende som avses i 2 § andra stycket lagen om mot-

tagande av asylsökande m.fl. som kommunen skall hålla tillgängliga och därmed få ersättning 

för. I dessa fall har kommunen rätt till ersättning med 1 600 kronor per dygn för varje över-

enskommen plats och därutöver ett tillägg med 300 kronor per dygn för varje belagd plats. 

Ersättningen skall betalas ut i efterskott för varje kvartal. Förordning (2007:619). 
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8 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för god man till ensamkommande barn 

som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 

m.fl. 

Extraordinära kostnader 

11 § Utöver ersättning enligt 3-9 §§ får Migrationsverket lämna ersättning till kommuner som 

haft betydande extraordinära kostnader för personer som avses i 1 § första stycket lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Sådan ersättning betalas efter ansökan. 

Ersättning för stödinsatser 

11 a § Ersättning får ges till kommuner för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt soci-

altjänstlagen (2001:453) till barn under 18 år som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

   Ersättningen består av en fast och en rörlig del och får ges till den kommun där barnet vis-

tas. 

   Den fasta delen skall motsvara 10 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet aktuella 

kommuner. Den rörliga delen skall motsvara 90 procent av 50 miljoner kronor delat med anta-

let barn som är registrerade hos Migrationsverket enligt lagen om mottagande av asylsökande 

m.fl. och som vistas i respektive kommun. Fördelningen och storleken på de belopp som beta-

las ut till respektive kommun skall utgå från antalet barn som är registrerade hos Migrations-

verket den 30 april varje år. Ersättningen betalas ut under maj månad. Förordning (2006:178). 
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Bilaga 2  

Hej! 

Här kommer den beskrivning av studien som vi kom överens om på telefon att jag och min 

uppsatskollega skulle skicka. 

Vi heter Anna Wennerblom och Therese Bergquist och läser sjunde terminen på Socialhög-

skolan vid Stockholms universitet. Under hösten kommer vi att skriva vår avslutande c-

uppsats i ämnet ensamkommande asylsökande barn. Professor Anna Hollander är vår handle-

dare.  

Mot bakgrund av den lagändring som infördes 1 juli 2006, som innebär att kommunerna, och 

då främst socialtjänsten, ska ansvara för de ensamkommande barnens boende och omvårdnad 

under asylprövotiden, väcktes vårt intresse för vad detta ansvar innebär för socialtjänsten. 

Genom att Anna W arbetar extra på ett boende för ensamkommande barn har vårt intresse 

ökat för de situationer  som kan uppstå kring placering av dessa barn och ungdomar. 

Vi vill med vår studie dels närmare studera den ansvarsfördelning som har gjorts mellan Mi-

grationsverket och kommunerna, dels undersöka hur socialtjänsten hanterar och planerar för 

placeringar av dessa barn. Vi har därför valt att kontakta Er för att fråga om ni har möjlighet 

att avsätta tid för att medverka i vår studie. Vi önskar intervjua en eller helst två socialsekrete-

rare som har erfarenhet av utredning och placering av ensamkommande barn. Tanken är att 

intervjuerna ska genomföras omkring v.47 och de kommer att ta ca en timme per intervju. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och vi kommer gärna till ert socialkontor om det 

underlättar för er. Uppgifter om kommun/ stadsdel och vem som intervjuats kommer inte att 

redovisas om detta är ett önskemål från er sida..  

För att skapa oss en bild av hur ansvarsfördelningen är reglerad mellan Migrationsverket och 

er kommun skulle det vara till stor hjälp om vi fick möjlighet att ta del av de skriftliga avtal 

som har gjorts. Om ni inte har den informationen är vi tacksamma för vägledning om vem vi 

kan kontakta för att få information och kunna ta del av avtalen.      

Vi skulle vara mycket tacksamma för er hjälp att genomföra studien. Om det finns några frå-

gor får ni mer än gärna kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Wennerblom och Therese Bergquist 
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Bilaga 3 

 

Stockholms Universitet 

Institutionen för socialt arbete 

Socialhögskolan 

Intervju för C-uppsats: Ensamkommande barn 

Handledare: Anna Hollander 

 

Information inför intervjun utifrån de etiska riktlinjerna: 
Informations kravet 

Kort om syftet:  

 Studera ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och de kommuner som ingått 

avtal om mottagande av ensamkommande barn. 

 Hur har lagändringen om ansvarsfördelningen påverkat socialtjänstens arbete? 

 Undersöka hur socialtjänsten utreder och beslutar om placering för dessa barn. 

Studiens upplägg i stort: 

 Studera hur ansvarsfördelningen är uttryckt i rättskällorna. 

 Intervjuer med socialsekreterare eller andra ansvariga för handläggning av ensam-

kommande barn. 

 Studera avtalens utformning. 

 

Kravet om informerat samtycke  

 Frivilligt deltagande, rätt att avbryta eller dra sig ur när som helst.  

 Vid önskemål skickas resultaten av intervjuerna för godkännande innan användning i 

uppsatsen. 

 

Konfidentialitetskravet 

 Intervjupersonerna och kommunen kommer inte att kunna identifieras i studien. 

 De enda som har tillgång till intervjumaterialet är författarna och handledare Anna 

Hollander. 

 Inspelningarna raderas och transkriberingarna kommer att förstöras när uppsatsen är 

färdigställd.  

 

Nyttjandekravet 

 Intervjun kommer att endast användas i denna C-uppsats. 

 C-uppsatsen kommer publiceras i databasen DIVA. 

 

Intervjurollerna  

En av oss har huvudansvaret för intervjun och den andre sitter i bakgrunden och får på slutet 

av intervjun komma med ytterligare frågor och förtydliganden.  

Intervjun kommer att bandas. 

 

Tack för Er medverkan! 

När uppsatsen är färdigställd skickar vi gärna över ett exemplar om Ni önskar. 

 

Hälsningar, Therese Bergquist &  Anna Wennerblom 
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide: 
 

Inledande: 

Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? Vilken utbildning har du? Hur länge har du 

utrett ensamkommande barn – var det i samband med att avtalet skrevs?  

 

Hur ser arbetsfördelningen ut på arbetsplatsen i de frågor som rör ensamkommande barn? Är 

det en och samma socialsekreterare som utreder? Ungefär hur många ensamkommande barn 

har denna socialtjänst handlagt? 

 

Har du några frågor och /eller vill du förtydliga något du sagt ? 

 

 

Förfarandet:  

Beskriv hur det går till när ett ensamkommande barn blir aktuellt hos socialtjänsten! Hur löper 

processen? Exemplifiera gärna. Om  handläggning ännu ej skett – hur har du tänkt?  

 

Har kommunen utarbetat egna riktlinjer för arbetet? 

 

Vilka olika personer stämmer du möte med för att utreda barnets behov? Av vilken anledning 

tas dessa kontakter? Vilka olika personer, som känner till barnets situation, kontaktar ni? 

  

Hur används tolkanvändningen? Exemplifiera gärna. Vilka svårigheter finns i att både ge till 

och få information från barnet? 

 

Har du några frågor och /eller vill du förtydliga något du sagt ? 

 

 

Avtalen: 

Hur har avtalen utformats med Migrationsverket? Vilket åtagande har kommunen gjort? Är 

avtalen kända bland handläggarna de berör?  

 

Fick socialsekreterarna någon introduktion/utbildning när ansvarsfördelningen blev tydlig-

gjort och avtal med Migrationsverket skrevs om mottagande? Vad och hur i så fall? Är det 

något som de önskat mer av? Exemplifiera gärna.  

 

Vad tänker du kring att kommuner frivilligt fick avtala med migrationsverket? 

-Lagstiftarens avsikt var att vissa kommuner skulle kunna skaffa sig specifik kompetens för 

att motta dessa barn, vilket de ansåg att inte alla kommuner har möjlighet att göra. Hur upple-

ver du detta? Ser du andra positiva aspekter med sättet att avtala? Vad uppfattar du kan vara 

negativt med frivilligheten i avtalen? 
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Hur ser du på socialtjänstlagen och det ansvar som socialtjänsten har för alla barn i kommu-

nen? Har den nya lagen bara förtydligat något som tidigare även gällde? Hur tänker du? 

 

Har du några frågor och /eller vill du förtydliga något du sagt ? 

 

Placering: 

Vilka olika boendealternativ använder ni er av i kommunen? Är det någon form som är vanli-

gare? Finns det någon tanke om att barn över en viss ålder eller med vissa behov generellt ska 

placeras i en viss boendeform? Finns utrymme för individuella undantag? Exemplifiera gärna. 

 

Vad kan ett barn exempelvis ha för behov som gör att ett visst boendealternativ väljs? Exemp-

lifiera gärna! Vad brukar vanligtvis väga in vid bedömningen av ensamkommande barns be-

hov. 

 

Förekommer olika uppfattningar om barnens behov mellan social sekreterare, god man, barnet 

själv, familjehem eller boende personal? Vilka personer brukar vanligtvis ha mest kunskap 

om hur barnet mår och vad det har för behov? Vad blir avgörande för beslut, hur väger röster-

na? 

 

Är det något som handläggaren anser skiljer sig vid bedömningen av ensamkommande barns 

behov och vid bedömningen av placering i andra fall. Är det något som är speciellt viktigt att 

ta hänsyn till?  

 

Hur går det till när handläggaren ska få kunskap om vad barnet själv tycker och vill? Träffar 

ni barnet själv? På vilket sätt får barnet komma till tals? Har handläggaren enskilda möten 

med barnet? Sker detta i så fall på socialkontoret eller i barnets tillfälliga boende? På vilket 

sätt använder ni informationen som barnet lämnar? 

 

Vad händer vid sammanbrott? Omplaceras barnet i annat boende, i annan boendeform, eller i 

annan kommun? Har det hänt någon gång? Exemplifiera… 

 

Har du några frågor och /eller vill du förtydliga något du sagt ? 

 

 

Avslut: 

Bakgrundpersonen tillfrågas om den vill ställa någon fråga eller förtydliga något. 

Till IP:”Har du något mer att ta upp eller något som du vill fråga om innan vi avslutar intev-

jun?” 

 

 

Efter intervjun: 

 

 

Finns det möjlighet att få en kopia på det avtal som har skrivits med Migrationsverket? 

 

 


