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Sammanfattning: 
Ensamkommande barn som placerats ut i andra kommuner än sin anvisningskommun, ska efter 
beslut i kammarrätten flyttas tillbaka till anvisningskommunen mot sin vilja. Syftet är att förstå 
de olika parternas sätt att argumentera i sakfrågan och sätta dessa argument i relation till 
kommunplacering och mottagandet av ensamkommande barn ur ett övergripande 
samhällsperspektiv. Undersökningen är gjord med konventionell innehållsanalys av två domslut 
och ett interimistiskt beslut från kammarrätt samt en textanalys av fyra dokument som beskriver 
aktuella politiska åtgärder i frågan om kommunplacering och mottagande av ensamkommande 
barn. Resultatet visar att argument som legat till grund för kammarrättens avgörande är av 
generell karaktär gällande vad som är bäst för ensamkommande barn i relation till 
kommunplacering och mottagande. Myndighetsutövningen gentemot de enskilda barnen 
förklaras utifrån generella argument snarare än ur ett individuellt perspektiv. Dessa argument 
härleds till den situation som uppstod kring ökningen av ensamkommande barn som uppstod 
hösten 2015. Det finns därför ett behov av att fortsätta undersöka området då risken att en 
normativ förståelse av rättsprincipen barnets bästa när det gäller kommunplacering och 
mottagande för ensamkommande barn inte tar tillräcklig hänsyn till individuella behov. Detta 
skulle försvåra möjligheten till individuella lösningar, samt i längden riskera att påverka 
rättsäkerheten för ensamkommande barn och därmed även rättens legitimitet när det gäller att 
flytta tillbaka utplacerade ensamkommande barn.  
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1. Inledning 
 
Bakgrund 
Under sena våren och tidiga sommaren 2016 började det dyka upp tidningsartiklar om 
ensamkommande barn som motsatte sig att flyttas från de kommuner de placerats i tillbaka till de 
anvisningskommuner som de formellt tillhörde men aldrig hade bott i. Barnen hade enligt dem 
själva och människor i sin närhet börjat rota sig och få kompisar och ville i många fall inte flytta 
till en kommun där de inte kände någon. Representanter från aktuella kommuners sida uttalade 
sig om vikten att kunna flytta tillbaka barnen nu när de kunde erbjuda boende och stöd i 
anvisningskommunen. Något som i deras ögon skulle förbättra situationen för så väl barnet, 
ansvariga socialsekreterare och kommunen i stort. Argumenten var så väl ekonomiskt som 
organisatoriskt motiverade (se exempelvis Sjövall, 2016, 15 april; Amin, 2016, 26 april; Owetz 
& Bengtsson, 2016, 2 juli). Bakom nyheterna fanns i några fall pågående rättsprocesser där 
ensamkommande barn och kommuner hade olika syn på vart barnet skulle bo. Ändrade 
biståndsbeslut hade lett till att ensamkommande barn som blivit utplacerade för boende i andra 
kommuner än anvisningskommunen skulle bli tvungna att flytta. Flertalet barn har överklagat 
sina biståndsbeslut till förvaltningsrätten. I de få fall där förvaltningsrätten dömt till barnets 
fördel har de aktuella kommunerna överklagat till nästa instans, kammarrätten, och där fått rätt 
att flytta tillbaka barnet. Dessa domar är av vägledande karaktär (dock inte prejudicerande) och 
har därmed en avgörande inverkan på hur liknande fall ska tolkas rättsligt och hur kommunerna 
kan hantera liknande fall. 
 
Dessa domslut utgör del av en större diskurs kring gruppen ensamkommande barn som är en 
relativt ny grupp i det svenska samhället, de första ensamkommande barnen började 
uppmärksammas under 1990-talet (Hessle, 2009). Sedan 2014 är det alla kommuners ansvar att 
ta emot dessa barn för att på så sätt sprida ansvaret för mottagningen jämnare över landet (SOU 
2011:64). Ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat från att under 2004 nå ett 
antal på ca 400 till att under 2015 uppnå antalet 35 369 (Migrationsverket, 2016). Detta har ställt 
krav på förändringar inom mottagningssystemet på så väl statlig, landstings- som kommunal 
nivå. Till följd av det migrationspolitiska läge som uppstod under hösten 2015 när över 160 000 
människor sökte asyl i Sverige (Migrationsverket, 2016) har flera åtgärder vidtagits för att 
hantera den uppkomna situationen. En stor del av Sveriges kommuner var inte beredda på att ta 
emot så många nyanlända varpå olika boendelösningar fick vara tillräckligt bra för stunden. En 
konsekvens av detta är att många ensamkommande barn placerades ut i andra kommuner än den 
de blivit anvisade till av Migrationsverket. Siffror visar att 34 procent av alla asylsökande 
ensamkommande barn var placerade i andra kommuner än anvisningskommunen 2015 (Ds 2016-
21). Bristen på boendeplatser gjorde att kommunerna ibland fick placera ut ensamkommande 
barn med stora geografiska avstånd från anvisningskommunerna (Sjövall 2016, 15 april). 
  
De undersökta domsluten är ett nytt fenomen när det gäller ensamkommande barn i Sverige. 
Frågan som domsluten rör är därför relevant för utvecklingen kring arbetet med mottagande av 
ensamkommande barn. De undersökta domsluten är inte prejudikat, inget ärende i frågan har 
ännu behandlats i Högsta förvaltningsdomstolen, men de är vägledande och får således praktiska 
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konsekvenser för hur liknande fall kan komma att bedömas så väl rättsligt som inom 
socialtjänstens myndighetsutövning. 
  Utifrån ansvarsfördelningen, att kommunerna ansvarar för boende och omsorg, i kombination 
med att gruppen ensamkommande barn ökat de senaste åren innebär det ett utvidgat 
arbetsområde inom det sociala arbetet.  
 Det sociala arbetet utövas under socialtjänstlagstiftningen. För tillämpning av lagen behöver 
socialarbetare, särskilt vid myndighetsutövning, vara väl förtrogna med lagen och de rättsliga 
förutsättningar som sätter gränser för deras handlingsutrymme. Socialarbetarnas kunskap om och 
tillämpning av rättsregler är en grundförutsättning för att säkra rättssäkerheten i det sociala 
arbetets maktutövning gentemot enskilda individer (Lind & Montoya, 2014). Det sociala arbetet 
och juridiken går på så sätt hand i hand. En förhoppning med denna undersökning är kunna bidra 
med ny kunskap om hur detta samspel kan ta sig uttryck. 
 
Det är möjligt att den problematik som undersökningen berör försvinner över tid i och med att 
antalet ensamkommande barn för tillfället minskar. Fram tills augusti i år har Migrationsverket 
(2016) registrerat 1704 asylsökande ensamkommande barn. Samtidigt rapporteras det i media 
om kommuner som planerar att flytta tillbaka utplacerade barn, vilket gör att även om detta 
fenomen försvinner på sikt är det verklighet för flertalet barn idag. Därför är det av intresse att få 
fördjupad kunskap inom området för att kunna belysa ett fenomen som kan bli en parentes i 
berättelsen om ensamkommande barn i Sverige men som ändå säger något relevant om samtida 
socialt arbete.  
  
 
Syfte och frågeställningar 
I undersökningen studeras tre vägledande domslut från kammarrätten där kommuner har fått rätt 
att flytta tillbaka utplacerade ensamkommande barn till anvisningskommunen mot deras vilja. 
Syftet är således att sätta dessa domslut i en större kontext för att förstå om och i så fall hur de är 
relaterade till samhällsutvecklingen avseende mottagande av ensamkommande barn. Detta syfte 
preciseras i följande frågeställningar: 
Hur argumenterar de olika parterna i dessa rättsprocesser? 
Hur kan vi förstå innebörden av parternas argumentation?  
Kan parternas sätt att argumentera förstås i ljuset av aktuell nationell politik när det kommer till 
kommunplacering och mottagande av ensamkommande barn? 
Säger domsluten något om samhällsutvecklingen gällande ensamkommande barn i stort? 
 
 
2. Kunskapsläget 
I detta kapitel förklaras områdets terminologi, kunskap om undersökningens område, juridisk 
bakgrund och rättsliga förutsättningar samt en lista på förkortningar. 
 
Terminologi  
Ensamkommande barn 
Enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande är ett barn under 18 år som när det 
kommer till Sverige är skild från sina föräldrar eller annan vuxen som kan anses ha trätt i 
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föräldrarnas ställe, eller de barn som efter att de kommit till Sverige står utan sådan 
ställföreträdare att anse som ett ensamkommande barn.  
 
God man 
2004 instiftades lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, detta för att säkerställa 
att någon skulle företräda dem och deras intressen i relation till alla de myndighetspersoner som 
är en given del av deras tillvaro utan föräldrar i Sverige.  
God man har befogenheter att agera som en förälder i frågor som rör barnet, där ingår rätten att 
bestämma var barnet ska bo (Singer, 2012).  I övrigt ansvarar god man för barnets personliga 
angelägenheter så som, ekonomi och skolfrågor (Wimelius, Isaksson, Eriksson, Hanberger, & 
Ghazinour (2012) men inte för att personligen utföra ensamkommande barns dagliga omsorg 
däremot ska hen se till att barnet får den omsorg det behöver (Singer, 2012). 
 
Ansvarsfördelning gällande ensamkommande barn 
Ansvaret för ensamkommande barn är fördelat på flera offentliga aktörer. Migrationsverket 
anvisar ensamkommande barn till kommunerna. Kommunerna i sin tur ansvarar för boende, stöd 
och skolgång. Landstingen ansvarar för hälso-och sjukvård. Socialnämnden och 
Migrationsverket samarbetar i frågan gällande att ansöka om god man till 
Överförmyndarmyndigheten (Wimelius, Isaksson, Eriksson, Hanberger, & Ghazinour (2012). 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är den statliga myndighet som ansvarar för att 
kommunernas mottagande håller god kvalité (SoL 13 kap. 1 §). När det kommer ansvarsfrågan 
kring ensamkommande barn som placerats i annan kommun än anvisningskommunen är det 
fortfarande anvisningskommunen som har ansvar för att barnet får det stöd och den hjälp det 
behöver (se SoL 2a kap. 4 §). Ensamkommande barns asylärenden avgörs i första hand av 
Migrationsverket och vid avslag går dessa att överklaga till Migrationsdomstolarna och i högsta 
instans Migrationsöverdomstolen (von Scheele & Strandberg 2010). Från staten utgår ersättning 
till kommunernas mottagande av ensamkommande barn (se Förordning 2002:1118, Förordning 
1990:927). 
 
Boendeformer  
I enlighet med socialtjänstlagen (6 kap. 3 §) finns det tre möjliga boendeformer för barn som inte 
kan bo hemma; familjehem, hem för vård eller boende, HVB, eller stödboende. 
Att bo i familjehem innebär att barnet bor ihop med en annan familj som efter utredning anses 
kunna ge barnet det stöd och fostran som det behöver under en långvarig tid. Ett hem för vård 
eller boende, HVB, kan bedrivas i så väl offentlig som enskild regi och deras uppdrag är att 
erbjuda omvårdnad, stöd och fostran samt behandling i vissa fall. Det finns särskilda HVB-hem 
inriktade mot ensamkommande barn. Ett HVB-hem ska kunna ge omvårdnad och stöd utifrån 
varje enskilt barns behov (Socialstyrelsen, 2013). Stödboende är en ny form av placeringsform 
som riktar sig till ensamkommande barn utan särskilda vårdbehov. Denna boendeform ska 
möjliggöra mer individuellt anpassade boendelösningar, exempelvis i egna 
utslussningslägenheter, i syfte att öka möjligheten att träna sig inför ett självständigt boende 
(Prop. 2015/16:43).  
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Kunskap om undersökningens problemområde 
Det finns ingen tidigare forskning på det specifika område som undersökningen intresserar sig 
för, därför är detta avsnitt relativt kortfattat och består av så väl kunskap om ensamkommande 
barn i stort men även mer specifika delar som gäller kommunplacering, mottagande och 
boendeformer.  
Forskning om ensamkommande barn är ett växande område. Exempelvis finns en större 
avhandling som undersökt ensamkommande barns livsvillkor och erfarenheter samt några 
utvärderingsrapporter från kommunala mottagningsverksamheter gjorda i samarbete med 
universitet och FoU-verksamheter runt om i landet (Wimelius, Isaksson, Eriksson, Hanberger, & 
Ghazinour, 2012). Kunskap om gruppen finns samlad i olika förarbeten till lagstiftning gällande 
gruppen, samt i myndighetsrapporter och kartläggningar. Ytterligare kunskap finns hos olika 
intressegrupper som arbetar för barns rättigheter, så som exempelvis Rädda barnen. Det finns 
flertalet examensarbeten på kandidatnivå från universitet och högskolor som på senare år 
undersökt olika områden rörande ensamkommande barn. Mellan 2015-2016 har det på 
Institutionen för socialt arbete Umeå universitet publicerats sammanlagt 13 kandidatuppsatser 
som rör ensamkommande barn (Umeå universitet, 2016).  
 
För att få en övergripande bild av den diskussion som förts kring mottagande av 
ensamkommande barn görs nedan en kort sammanfattning som bakgrund till dagens situation 
från officiella källor. 
   Under 2006 genomförs lagstiftande förändringar gällande mottagandet av ensamkommande 
barn för att tydliggöra statens respektive kommunernas ansvar i frågan (Prop. 2005/06:46). 
Kommunerna ges laglig möjlighet att ordna egna boenden för ensamkommande barn, något som 
förut varit Migrationsverkets ansvar. Kommunerna får ett större ansvar än tidigare för vård och 
omsorg vilket motiveras utifrån socialtjänstens erfarenhet och kompetens i dessa frågor. Ett 
argument för denna förändring utgick från normaliseringsprincipen - att ensamkommande barn 
skulle få lika rätt till stödinsatser som andra barn - alltså att det ska vara samma regler för alla 
barn som vistas i Sverige och är i behov av samhällets stöd. Under 2011 genomförs en översyn 
av mottagandet av ensamkommande barn utifrån att antalet barn som kommer till Sverige ökar. 
Anvisningar sker genom frivilliga överenskommelser mellan Migrationsverket och kommuner 
men de täcker inte behovet av platser. Situationen innebär ökade utgifter för staten i form av 
dyrare lösningar kring boende och anses också besvärlig utifrån barnets bästa då bristen på 
boende gör att barnen blir kvar alltför länge på tillfälliga ankomstboenden (SOU 2011:64). 
Översynen leder därför till förändrad lagstiftning kring anvisning till kommunerna. Sedan 2014 
är det alla kommuners ansvar att ta emot ensamkommande barn. Migrationsverkets beslut om 
anvisningar går inte att överklaga (Prop. 2012/13:162).  
   På uppdrag av regeringen genomför Socialstyrelsen (2013) en kartläggning av 
ensamkommande barn och ungas behov. Den visar bland annat att samhällets insatser till 
ensamkommande barn i högre grad måste utgå från individens behov. I relation till frågan om 
boende anses placering i familjehem vara att föredra, i annat fall rekommenderas mindre HVB-
hem som kan ge liknande trygghetskänsla. Socialsekreterare och gode män är av åsikten att 
familjehemsplacering är att föredra om möjligt. Kartläggningen konstaterar att vård i familjehem 
generellt är den vanligaste placeringsformen för barn som inte kan bo hemma förutom när det 
gäller ensamkommande barn, som till största del placeras på HVB-hem. HVB-hem inriktade mot 
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ensamkommande barn har ofta flera platser och är större än andra HVB-hem. Fler olika 
boendeformer för placering av ensamkommande barn är något som efterfrågas av kommunerna. 
   I en utvärderingsrapport från Umeå universitet har flertalet forskare (Eriksson, Ghazinour, 
Hanberger, Isaksson, & Wimelius, 2014) undersökt mottagningsverksamheten av 
ensamkommande barn i Umeå kommun. Slutsatser därifrån kan ge en kompletterande och i viss 
mån överensstämmande bild det som beskrivit ovan. Utvärderingen pekade på att 
normaliseringsprincipen ska vara styrande i arbetet med ensamkommande barn, men enligt 
tillfrågade socialsekreterare försvårades arbetet då det saknades riktlinjer för hur det praktiskt 
skulle gå till. En konsekvens av detta var exempelvis att istället för att börja med att utreda 
barnets behov, beslutades om placering i boende och inte tvärtom, vilket är det vanliga 
tillvägagångssättet. Socialsekreterarna menade att så som mottagningssystemet var uppbyggt 
saknades utrymme för individuella lösningar, fler boendeformer önskades samt ökad möjlighet 
till placeringar i familjehem. 
 
 
Juridisk bakgrund och rättsliga förutsättningar 
 
Allmänt om förvaltningsprocesser 
Rättsprocesser som handlar om konflikter mellan det allmänna intresset och enskilda kallas för 
förvaltningsprocess, de undersökta domsluten i denna undersökning är exempel på detta. 
Domstolens uppgift är att på ett objektivt sätt utifrån lagstiftningen ta hänsyn till så väl den 
enskildes rätt som det allmänna intresset, som företräds av förvaltningsmyndigheterna, i detta 
fall kommunernas socialnämnder. Förvaltningsprocessen är uppbyggd på ett sådant sätt att den 
ska värna den enskildes rätt gentemot staten (Lind, 2014). Då beslut fattade genom 
myndighetsutövning (exempelvis rätten till bistånd) kan får stora konsekvenser för enskildas liv 
är denna rättighet sammankopplad med möjligheten att överklaga ett beslut som gått individen 
emot, detta för att möjliggöra transparens i myndighetsutövningens rättstillämpning (Staaf, 
2009).  
   Förvaltningsprocesser kan avgöras i tre instanser, förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta 
förvaltningsdomstolen. Inom domstolsväsendet väger domslut olika tungt utifrån dess ordning i 
domstolshierarkin. Domar från högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, väger tyngst som 
rättskälla och vägleder till hur vi ska tolka och tillämpa lagen. De blir på så sätt prejudicerande. 
Om det finns domar från Högsta förvaltningsdomstolen innebär det att domar från lägre instanser 
rörande samma fråga inte längre är användbara för uttolkning av lagen (Lind, 2014).  
 
Barn som rättssubjekt 
Barns rätt och deras rättsliga ställning har stärkts de senaste årtiondena, från att förut vara mer 
familjeorienterad till att numera se till barnets individuella rättigheter. Vid rättsliga frågor som 
rör barn har svensk lagstiftning förändrats till följd av att Sverige ratificerade FN:s 
Barnkonvention 1990 (Lind 2014; Leviner, 2011). Barnkonventionen skapades för att det ansågs 
att barn, förutom att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, har ett särskilt behov av stöd och 
skydd. Sveriges ratificering av konventionens stadgar innebär inte att den är lag i Sverige (även 
om en sådan diskussion pågår) däremot innebär det att domstolar och förvaltningsmyndigheter i 
sin tolkning av nationell lag bör anamma ett barnperspektiv som ligger så nära konventionens 
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stadgar som möjligt. Två huvudprinciper från Barnkonventionen är dock inkorporerade i svensk 
lagstiftning (SoL, LVU, FB, förklaringar av förkortningar se nedan), barnets bästa och barnets 
rätt att komma till tals (Leviner, 2011).  
 
Barnets bästa 
Enligt svensk lag är varje människa under 18 år att betrakta som barn (SoL 1 kap. § 2).  
I socialtjänstlag (2001:453, 1 kap. 2 § & 11 kap. 10 §) framgår att alla åtgärder som rör barn ska 
beakta deras bästa och att hänsyn ska tas till deras egen inställning i frågan utifrån deras ålder 
och mognad. Vid beslut som rör vårdinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 
avgörande. Barnet har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. I Prop. 1996/97:124  redogör 
lagstiftaren för hur tillämpning av barnets bästa bör gå till; ”Olika förslag till lösningar behöver 
analyseras och vägas mot varandra i en beslutssituation. Barnets bästa är inte alltid avgörande för 
vilket beslut som fattas, men ska alltid beaktas, utredas och redovisas.” (s. 99). Vad som är 
barnets bästa är alltid ett ställningstagande som ska baseras på det enskilda barnets behov, detta 
är av särskild vikt i frågor som kan påverka barnet under en lång tid framöver (Singer, 2012).  
 
Barnets företrädare 
I de domslut som undersöks i denna undersökning har ensamkommande barn företrätts av sina 
respektive gode män. Av lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn framgår att de i 
vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvarar för barnets personliga förhållanden och att 
sköta dess angelägenheter, personliga, ekonomiska så väl som rättsliga (von Scheele & 
Strandberg, 2010). Då gode man är ett lekmannauppdrag som görs på frivillig basis saknar de 
ofta juridisk kunskap, vilket visat sig få negativa konsekvenser för ensamkommande barn i 
relation till exempelvis avslag på ansökan om bistånd enligt SoL (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Kommunal reglering 
I lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (3 § stycke 2) fastställs den anvisade 
kommunens ansvar att ordna boende åt ensamkommande barn. Anvisningskommunen har ansvar 
även om barnets boende efter beslut av kommunen ordnas i en annan kommun (SoL 2a kap. 4 § 
stycke 1, 2). Ett ärende kan flyttas över från en kommun till en annan ifall om en sådan 
överenskommelse finns (SoL 2a kap. 10 §).   
Rätten till bistånd för de som själva inte kan få sina behov tillgodosedda regleras i SoL 4 kap. 1 
§. Biståndet ska leda till att individen uppnår en skälig levnadsnivå som stärker hens möjlighet 
att leva ett självständigt liv.  
Det finns flera boendeformer för de barn som efter beslut behöver vårdas eller bo utanför det 
egna hemmet; familjehem, hem för vård och boende (HVB) eller stödboende (SoL 6 kap. stycke 
1-3).  
  
 
Förkortningar 
HVB        Hem för vård eller boende 
SoL          Socialtjänstlag (2001:453) 
LVU        Lag om särskild vård av unga (1990:52) 
FB            Föräldrabalken (1949:381) 
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Kap.         Kapitel 
Prop.        Proposition 
SOU        Statensoffentliga utredningar 
Ds            Departementsserien 
 
 
 
3. Teoretisk ram 
I följande kapitel presenteras den teoretiska ram som använts för att sätta det undersökta 
området i ett teoretiskt sammanhang; rättsvetenskap, rättssociologi, rättsdogmatik och 
funktionalism. 
 
Rättsvetenskap 
I denna undersökning studeras rätten, men inte från ett strikt juridiskt perspektiv utan 
huvudsakligen med hjälp av ett samhällsvetenskapligt perspektiv på rätten som återfinns inom 
rättsvetenskapen- rättssociologin. Rättssociologin intresserar sig för hur rättens och samhällets 
normer påverkar varandra. Inom rättssociologin finns inga egna metoder, utan för att ställa frågor 
kring hur rätt och samhälle samspelar används samhällsvetenskapliga metoder och teorier.   
Användningen av denna teoretiska inriktning syftar till ökad förståelse för huruvida domsluten är 
relaterade till samhällsutvecklingen gällande mottagande av ensamkommande barn. 
   Rättssociologin är en del av det större kunskapsfältet rättsvetenskap. Inom rättsvetenskapen 
finns flera inriktningar, varav rättsdogmatiken och rättssociologin är dominerande. Genom 
analys av rättskällor intresserar sig rättsdogmatiken för hur rätten är uppbyggd samt hur dess 
principer tillämpas inom det juridiska systemet (Hollander & Alexius Borgström, 2005). 
Rättssociologin å sin sida intresserar sig för vad som påverkar rättstillämpningen, inte bara 
utifrån den skrivna rätten, utan menar att det är viktigt att undersöka om det finns andra grunder 
till hur rätten tillämpas i samhället, exempelvis utifrån maktaspekter eller samhälleliga åsikter 
inom en viss fråga/område. Enligt Hydén (2002) kan de två perspektiven komplettera varandra 
på så sätt att när rättsdogmatiken intresserar sig för rättstillämpningen fokuserar rättssociologin 
på rättens bevekelsegrunder och dess följder. Vidare menar Hydén (2002) kan rättsprinciper se 
likadana ut till sin utformning men hur de tolkas och sedan tillämpas är något som förändras med 
takt att samhällets normer omformuleras. Den offentliga förvaltningen regleras av lagar som 
sätter ramar för hur tjänstepersoner ska utföra sitt uppdrag, på detta sätt förmedlar rätten politiska 
intentioner som i grunden formas av ideologiska värderingar. Mathiessen (2005) påpekar att 
förändrade normer inte är något som händer över en natt, likväl påverkar de successivt synsätt 
inom rätten. Otydlighet kring tillämpning av rätten kan i förlängningen påverka rättens 
legitimitet. Hydén (2002) menar därför att det är relevant att undersöka normer och samhällelig 
kontext i förhållande till rättens funktion som sammanhållande kraft i samhället. Förutom normer 
menar Mathisen (2005) att även stora förändringar i den allmänna opinionen kring ett visst 
område kan driva på lagstiftaren till snabba förändringar inom rätten. 
 
Funktionalism 
Ett sätt att förstå rättens plats i samhällsuppbyggnaden är genom den sociologiske 
förgrundsgestalten Durkheims utveckling av funktionalismen, ett perspektiv som undersöker 
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sociala fenomens funktion i samhället (Cuff & Payne, 1977). Enligt Durkheim är samhället att 
anse som ett övergripande socialt system uppbyggt av normer och värderingar som skapas och 
omskapas av de individer som ingår i det genom deras samspel med varandra. Att det råder 
konsensus om gemensamma normer och värderingar anses vara en förutsättning för att något ska 
kunna kallas ett samhälle, däri skapas vad han kallar en moralisk entitet, som alla dess 
medlemmar förhåller sig till på ett eller annat sätt genom tankar och handlingar. Att det finns 
gemensamma normer och värderingar skapar en ordning, något som Durkheim menade var 
samhällets väsen. Dessa gemensamma normer skapar en ram för vad som är socialt acceptabelt 
inom samhället. Ett exempel på hur detta tar sig ett faktiskt uttryck i samhället är rätten, där 
normer formaliseras och brott mot normer får rättsliga efterföljder.  
   Konsensusperspektivet är en del av funktionalismen, vars utgångspunkt är att samhälle i 
grunden är stabila, därmed inte oföränderliga, olika saker kan göra att ett samhälles normer och 
värderingar utmanas. Enligt Durkheim bemöter samhället dessa utmaningar genom att anpassa 
sig till förändringen för att på så sätt återskapa balans. Balans och jämvikt i samhället är 
avgörande för att upprätthålla ordningen. Detta sätt att förändras och anpassa sig gör att 
samhället kan förstås som en självständig organism som existerar utanför individerna (Cuff & 
Payne, 1977). Samhället är alltså något större än dess delar (individerna) var för sig. I de 
kollektiva förpliktelserna skapas den moraliska ordning som håller samhället samman. En 
gemensam moral lägger grunden för ett av medborgarna legitimerat rättsystem som sanktionerar 
brott mot de gemensamma värderingarna. En förutsättning är dock att rätten speglar de moraliska 
normerna, annars kan legitimiteten gå förlorad. Rättens sanktioner har som funktion att ena 
samhället. Att det i ett samhälle finns ett eftersträvansvärt moraliskt ideal innebär att det finns en 
gemensam bild av vad som är gott och önskvärt (Jacobsson, 2006). 
 
 
4. Metod 
I detta kapitel redovisas vetenskaplig utgångspunkt, metodologiska överväganden, 
analysmetoder, analytiska tillvägagångssätt, urvalsprocess och kvalitetskriterier. 
 
Vetenskaplig utgångspunkt 
Undersökningens problemområdet rör socialt arbete och juridik. En samhällsvetenskaplig 
utgångspunkt kombineras därför med två sociologiska perspektiv, rättssociologi och 
rättsdogmatik, för att närma sig problemområdet. Undersökningen genomförs med hjälp av två 
kvalitativa analysmetoder som presenteras nedan.  
Samhällsvetenskapliga studier intresserar sig för att studera relationer mellan människor, som 
exempelvis maktförhållanden, politik och normbildning. Ett vanligt metodologiskt 
tillvägagångssätt för att göra detta är att analysera hur texter förhåller sig till det omgivande 
samhällets kontext. Texten bör studeras som meningsbärare, den kan berätta något för oss om 
hur vår förståelse om samhället konstrueras via språk (Bergström & Boréus, 2005). 
Rättssociologin, en del av rättsvetenskapen, intresserar sig för rätten ur en extern utgångspunkt, 
vilket innebär att fokus ligger på hur rätten speglar vår sociala verklighet. Studier av denna typ 
görs med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder. Inom rättsvetenskapen finns ytterligare en 
metodologisk inriktning, rättsdogmatiken, vilken intresserar sig för rätten ur en intern 
utgångspunkt, vilket innebär att studier av detta slag strikt fokuserar på rättsreglers innehåll 
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utifrån gällande rättskällor (Hollander & Alexius Borgström, 2005). I denna undersökning har 
rättssociologin varit den huvudsakliga utgångspunkten, därav valet av samhällsvetenskaplig 
metod, men även det rättsdogmatiska perspektivet har varit hjälpsamt för att förstå hur 
rättstillämpningen gått till i de aktuella fallen samt i läsningen av de politiska dokumenten.  
 
Metodologiska överväganden 
Undersökningen syftar till att undersöka ett tidigare outforskat område, studien följer därmed 
inte gängse normer för hur ett examensarbete vanligtvis genomförs och presenteras. Denna 
metodologiska utmaning har hanterats genom att anamma en explorativ ansats och en ad hoc-
inspirerad metod. En explorativ ansats kan användas i syfte att generera idéer för framtida studier 
(Esaisson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007), vilket passar in på denna undersökning då 
problemområdet sedan tidigare är outforskat och det empiriska underlag som finns att tillgå är 
mycket begränsat. En ad-hoc inspirerad metod innebär att flera olika kvalitativa metoder används 
för att analysera empiriskt material vilket ger en större flexibilitet i forskningsprocessen (Fejes & 
Thornberg, 2015).  
   Undersökningen är, utifrån att två analysmetoder använts, uppdelad i två delar, A & B, varav 
del A består av två domslut och ett interimistiskt beslut som är undersökta med hjälp av 
kvalitativ konventionell innehållsanalys. Del B består av en textanalys gjord på fyra politiska 
dokument.  
  Antalet domslut som varit möjliga att analysera är få, det finns bara tre stycken, därmed är 
resultatet jag fått ut analyserna begränsat. Utifrån detta valde jag att studera aktuella politiska 
åtgärder i syfte att kunna fördjupa min förståelse om den kontext dessa domslut är en del av. 
   Valet av kvalitativ innehållsanalys som metod för att studera domsluten grundar sig i att 
tidigare forskning på området saknas, varav ett induktivt tillvägagångssätt ansågs mest lämpat 
för att få fram kunskap på området. Utifrån resultatet av analyserna på domsluten fanns 
indikationer på att djupare förståelse skulle kunna nås genom ökad kunskap kring aktuella 
politiska åtgärder. För detta ändamål valdes metoden textanalys då den syftar till att sätta utvalda 
texter i ett större samhälleligt sammanhang (Widén, 2015) 
   Undersökningens design är explorativ till sin form och skiljer sig därför från gängse form för 
examensarbeten. Exempelvis har undersökningen två resultatdelar, del A och del B. Slutsatser 
från dessa presenteras tillsammans med en avslutande diskussion i slutet av kapitel 6. Resultatet 
från textanalysen skiljer sig åt formmässigt från resultatdelarna i undersökningens första del då 
metoden går ut på att pendla mellan kunskap och analys (Widén, 2015). Det innebär att 
uppdelningen mellan resultat och analys inte är lika tydligt uppdelad som inom den 
konventionella innehållsanalysen.  
 
Kvalitativ konventionell innehållsanalys 
En konventionell innehållsanalys har använts för att undersöka domsluten, vilket är en metod 
som hör till en kvalitativ forskningstradition. Den används för att analysera den skrivna textens 
budskap och dess kontextuella sammanhang. Det finns olika sätt att genomföra en 
innehållsanalys och val av tillvägagångssätt varierar beroende på teoretisk utgångspunkt och 
problemområdets utformning (Hsieh & Shannon, 2005). Valet att använda konventionell 
innehållsanalys som metod för denna undersökning grundar sig i att det inte finns någon teori 
eller tidigare forskning på området jag valt att undersöka, vilket lämpar sig för just denna 
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inriktning av innehållsanalys som syftar till att öka kunskap om ett visst område (Hsieh & 
Shannon, 2005). Metoden innebär i praktiken att de kategorier som genereras under processen 
kommer från det empiriska materialet och inte från teori som appliceras på det tänkta 
undersökningsområdet, på så sätt kan metoden förstås som induktiv.  
Enligt Hsieh & Shannon (2005) kan innehållsanalysen ses som ett subjektivt sätt att förstå en text 
och dess sammanhang. Empirin ska genom noggrann läsning mötas med ett öppet sinne för att 
på så sätt låta läsningen visa vägen fram till de centrala aspekterna av ämnet. Forskningsfrågan 
ligger till grund för läsningens fokus. Texten ska till en början läsas för att förstå de stora dragen, 
för att sedan läsas mer noggrant varvid det blir möjligt att få fram viktiga ord eller fraser som 
säger något väsentligt om innehållet. Dessa kan sedan med fördel användas för en slags första 
analys. De ord som framträder som mest centrala används i nästa skede för att göra ett 
preliminärt schema av koder. Dessa koder kan sedan analyseras för att se om och i så fall hur de 
hänger ihop med varandra. Utifrån detta kan vi sedan skapa övergripande kategorier där vi 
placerar de koder som hänger samman. Med hjälp av kategorierna sammanfattas huvuddragen i 
vad empirin berättar för oss om vårt intresseområde. I diskussionen kopplas sedan 
undersökningens resultat ihop med teori eller tidigare forskning som kan hjälpa oss förstå 
innebörden av vad studien visat (Hsieh & Shannon, 2005). En fördel med konventionell 
innehållsanalys är att kategorierna inte är förutbestämda vilket kan leda till en förståelse av saker 
som annars gått oss förbi. En av metodens nackdelar utgörs av en kritisk del av 
tillvägagångssättet - hur våra kategorier genereras. Om detta moment misslyckas med att göra 
kategorierna representativa för empirin påverkar det resultatets trovärdighet (Hsieh & Shannon, 
2005).  
 
Analytiskt tillvägagångssätt 
De valda domsluten har först lästs igenom för att få en känsla för hur parterna uppfattar 
problemet. Vid läsningen gjordes anteckningar som sedan låg till grund för en initial analys. 
Därefter lästes domsluten flertalet gånger för att samla ihop centrala delar som ansågs relevanta 
för undersökningens forskningsfråga. Dessa delar har sedan jämförts och kategoriserats efter hur 
de relaterar till varandra. Kodning och kategorisering har resulterat i två övergripande teman som 
legat till grund för vidare analys. Nedan visas ett exempel på hur analysprocessen gått till; 

 
 
Figur 1. Exempel på kodningsschema för resultat del A, tema I: Barnets och dess företrädares syn på barnets bästa 
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Kvalitativ textanalys 
Textanalys som metod kan, som namnet antyder, med fördel användas för att undersöka 
skriftliga källor, så som tidningsartiklar, formella handlingar och andra slags typer av 
textdokument, det kan också vara sammanställningar av intervjumaterial. Enligt Widén (2015) 
finns det tre dimensioner en textanalys kan utgå ifrån. Den första dimensionen intresserar sig för 
vilka personen som står bakom texten och hur den påverkar textens framställning. Andra 
dimensionen lägger sitt fokus på den språkliga delen av texten. Tredje dimensionen i sin tur 
intresserar sig för hur texten kan sättas i ett större samhälleligt sammanhang. En fjärde 
dimension kan appliceras genom att textanalysen utökas med ett teoretiskt resonemang kring 
dess innehåll. 
En textanalys kan således göras utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter, den vetenskapliga 
tradition som forskaren utgår ifrån skapar grunden för analysens intresseområde. Som i fallet 
med den här undersökningen som intresserar sig för hur ett fenomen kan förstås utifrån sin 
samhälleliga kontext blir den samhällsvetenskapliga traditionen utgångspunkt för analysarbetet. 
Att ha en tydlig utgångspunkt gör det enklare att skapa mer precisa frågeställningar inför 
läsningen av texten, vilket är en förutsättning för att kunna göra en tillförlitlig analys. Valet av 
texter är avgörande, då de måste vara behjälpliga i att uppnå syftet med analysen. Att analysera 
en text kan utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv göras med önskan att förstå ”hur ett 
samhälle socialt och ekonomiskt sett är organiserat eller vilka samhällsinstitutioner och politiska 
maktstrukturer som uttrycks genom texterna” (Widén, 2015, s 180).  
 
Tillvägagångssätt textanalys 
För att kunna sätta resultaten från analysen av domsluten i ett större sammanhang gjordes en 
kvalitativ textanalys av fyra aktuella politiska dokument gällande kommunplacering och 
mottagande av ensamkommande barn. Texterna har lästs igenom med fokus på vilka åtgärder 
kring kommunplacering och mottagande som beskrivs, hur de motiveras och vad det säger om 
den nationella politiken på området. Tolkning av texternas innehåll är gjord utifrån den tredje 
analysdimensionen beskriven ovan, samt kompletterad med den fjärde analysdimensionen i form 
av kopplingar till undersökningens teoretiska utgångspunkter.  
 
Urvalsprocessen 
I undersökningens första del analyseras två domslut och ett interimistiskt beslut på 
kammarrättsnivå. Materialet har hittats via sökning på den juridiska databasen Karnov, via 
inloggning på Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Karnov erbjuder en sökfunktion där det är 
möjligt att begränsa sökningen till den instansnivå som är aktuell, i detta fall kammarrätten. De 
sökord som användes var ensamkommande barn och bistånd då frågan rör boende som faller 
under biståndsparagrafen i SoL. Eftersom området är så pass nytt så fanns det vid tillfället för 
sökningen (2016-10-03) två domslut och ett intermistiskt beslut från 2016 som var aktuella att 
studera av tio sökträffar totalt. Två av domsluten kommer från kammarrätten i Göteborg, mål nr 
4272-15 och mål nr 5821-15, och det intermistiska beslutet från kammarrätten i Sundsvall mål nr 
1744-16. 
 Efter att dessa domslut studerats med hjälp av en kvalitativ konventionell innehållsanalys 
gjordes bedömningen att undersökningen behövdes kompletteras med ytterligare en del, då urval 
och resultat från undersökningens första del var begränsat och därmed svårt ensamt dra några 



	   15	  

större slutsatser från. Valet blev att studera aktuella politiska åtgärder i syfte att utöka 
undersökningens empiriska material och därmed kunna möjliggöra en fördjupad analys av 
problemområdet. Sökningen begränsades, utifrån resultatet av de analyserade domsluten, till att 
hitta aktuella politiska åtgärder med hänvisning till den ökning av ensamkommande barn som 
uppstod under 2015. Eftersom fokus var politiska åtgärder gjordes sökningar på riksdagens 
respektive regeringens websidor (2016-11-02). De sökordskombinationer som användes var 
följande; ensamkommande barn placering 2016 och ensamkommande barn mottagande 2016. 
Utifrån sökningens resultat valdes de dokument som berättar något om föreslagna eller 
genomförda åtgärder från regering och riksdag gällande kommunplacering och mottagande från 
och med 2015 och framåt. Utvalda dokument är; Proposition 2015/16:43 – Stödboende – en ny 
placeringsform för barn och unga, Budgetproposition 2016/17, Departementsserien 2016:21 
Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande samt kommunplacering av ensamkommande 
barn samt Promemoria 2016-06-21; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av 
ensamkommande barn och unga.  
 
 
Kvalitetskriterier 
Ett kvalitetsbegrepp som ofta används inom så väl kvalitativ som kvantitativ forskning är 
validitet, ett sätt att ta ställning till om forskaren gör det den förutsatt sig göra utifrån formulerat 
syfte och metod (Thornberg & Fejes, 2015). I föreliggande undersökning kan problematiken 
kring detta begrepp sägas vara liten i relation till domsluten där materialet är givet. Domsluten är 
ej utvalda ur en större mängd, det finns bara tre stycken och dessa är inkluderade i 
undersökningen och resultaten från analysen går tydligt att härleda till empirin. Däremot går det 
alltid att ifrågasätta tolkningen av resultatet. Inom samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning är 
det därför särskilt viktigt att forskningsprocessens alla led är tydligt beskrivna så att läsaren kan 
fatta sig en egen uppfattning om lämpligheten i tillvägagångssättet och vad det säger om arbetets 
kvalitet (Bergström & Boréus, 2005). En svaghet med arbetet kan möjligtvis vara urvalet när det 
gäller undersökningens andra del, textanalysen av de politiska åtgärderna. Urvalet begränsades, 
utifrån resultatet av de analyserade domsluten, till att hitta aktuella politiska åtgärder med 
hänvisning till den ökning av ensamkommande barn som uppstod under 2015. Eventuellt kunde 
urvalet utökats till att intressera sig även för andra aktörer än riksdag och regering. Då utrymmet 
inom detta examensarbete är begränsat ansågs tillvägagångssättet ändå vara tillämpligt för att 
besvara undersökningens syfte. 
 
 
5. Resultatredovisning och analys 
 
Del A 
Ur den konventionella innehållsanalysen har två övergripande teman för de olika parternas 
argumentation framträtt ur materialet, resultatdelarna från dessa följs av en analys per tema 
och presenteras nedan.  
 
Resultat tema I: Barnets och dess företrädares syn på barnets bästa  
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Barnets bästa  
Barnets vilja att bo kvar i kommunen är en av de mest centrala punkterna i barnets och dess 
företrädares argumentation i sakfrågan gällande placering. I sina yrkanden hänvisar de till 
barnets uttryckta vilja och socialnämndens och rättens ansvar att enligt lag (SoL 1 kap. 2 §) ta 
denna i stor beaktan inför beslut som rör barnen. De lyfter fram att avvägningen mellan olika 
hänsynstaganden (ex. barnets vilja och behov, kommunens ekonomi) är något som måste göras 
utifrån varje enskilt fall och inte utifrån vad de menar är kommunens mer generella argument - 
att boende på HVB-hem är den bästa placeringsformen för ensamkommande barn som grupp. De 
anser inte heller att kommunens ekonomiska argument för placering i anvisningskommunen ska 
vara ett avgörande faktum då det strider mot att barnets bästa ska vara högst prioriterat. I ett av 
målen ifrågasätter barnets företrädare varför placering på HVB-hem förutsätts vara det bästa för 
barnet utan att kommunen redogör för varför det är så i det specifika fallet (se mål 5821-15). 
Genom denna generalisering förbises individuella behov och riskerna för barnets hälsa ökar 
enligt dess företrädare.  
 
Vidare argumenterar ytterligare en företrädare för att familjehem istället är den bästa 
boendeformen för barn i behov av stort stöd och trygghet. Att avbryta placeringar för barn som 
är i stort behov av stöd och trygghet och som har tidigare erfarenheter av trauma är också något 
som lyfts fram i strid med hänsyn till barnets bästa.  
 
 

Ett väl fungerande familjehem är alltid det bästa för ett barn jämfört med ett HVB-boende.  
Mål nr 4272-15 

 
 
I yrkandena från barnets företrädare går att läsa att de upplever sig saknat tydlig information om 
planering för placeringen och att de inte gjorts delaktiga i beslutet kring flytt.  
 
Påbörjad integrationsprocess som argument 
Ytterligare en viktig aspekt i barnets och dess företrädares argumentation utgår från att barnet 
under den tid det varit placerat börjat integrera sig på platsen. Anpassningen till ett nytt liv i 
Sverige är igång. Kontaktnät har bildats med så väl vänner, fritidsaktiviteter och skolpersonal. 
Relationer till olika slags personer på den lokala platsen framhålls som viktiga, däribland de som 
ingår i familjehemskonstellationen.  
 

 
… han inte vill flytta ifrån sina kompisar på Gotland och att han har funnit sig   
väl tillrätta i det godkända familjehem som han nu bor i. 
Mål nr 1744-16 
 
Som en lösning kan ärendet i stället flyttas över till Uppsala kommun, som är den 
kommun som Reza vill bo i. 
Mål nr 5821-15 
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Sammanfattningsvis är det just flytten från den specifika kommunen i sig som är den springande 
punkten, i två av fallen ber barnens företrädare om en överflyttning av deras ärende till den 
kommun de blivit placerade i.  
 
 
Analys tema I 
Fokus på det enskilda barnet är något som med tydlighet framgår i barnets och dess företrädares 
argumentation gällande barnets bästa och barnets vilja. Däremot är referenser till dessa begrepp 
tämligen osynliga i kommunernas argumentation. Barnets bästa är inget som nämns och de 
redovisar inte att de i sina beslut tagit hänsyn till barnets vilja, ålder och mognad i sina yrkanden 
till kammarrätten. Inte heller domstolen redogör på ett tydligt sätt hur de tagit barnets bästa i 
beaktan. Detta behöver inte betyda att det saknas. Enligt Singer (2012) kan barnets bästa förstås 
som en rättslig målsättning där barnets behov blir tillgodosett, vilket ligger i linje med 
kommunens sätt att argumentera och som blir tydligt i tema II.  
Utifrån barnens företrädares argumentation är det enligt min tolkning så att de uppfattar 
kommunens ställningstagande som att barnets bästa är att bo på HVB-hem, vilket är något de 
motsätter sig och önskar en förtydligad förklaring till. I stället trycker barnets företrädare på 
betydelsen av bibehållen kontinuitet på den geografiska platsen, vilken förknippas med trygghet 
främst utifrån att barnet börjat etablera relationer där. Detta argument står i motsats till hur 
kommun och rätt resonerar (se tema II).  
 Inte heller god mans åsikt kommenteras av varken kommun eller domstol (se tema II), detta 
trots att den bör vara en tungt vägande del i beslutsfattandet då god mans rättsliga ställning är att 
likställa med vårdnadshavarens. I förarbetena till lag om god man för ensamkommande barn 
(2005:429) framgår att denne, i vårdnadshavarens ställe, ska ha avgörande inflytande över beslut 
som rör barnets boende (se Prop. 2004/05:136 s. 28-30).  
   I relation till detta är det nödvändigt att fundera kring betydelsen av begreppet barnets bästa. 
Enligt Singer (2012) har rättsbegreppet barnets bästa ingen fast form utan är en produkt av det 
samhälle och den tid det definieras i, därför är det av vikt att reflektera över vad begreppet fylls 
med för tillfället. Begreppets relativitet var också något lagstiftaren var medveten om när det 
skrevs in i lagen (SoL och LVU). En precision av begreppet var inte önskvärd då dess betydelse 
är föränderlig och påverkas av samhällets förändrade normer (Leviner, 2011), vilket gör att det 
skulle kunna bli rättsliga tolknings- och tillämpningsproblem om dess definition var fastslagen. 
Ytterligare en aspekt av hur begreppet definieras är beroende på om någon parts tolkning får 
företräde. Gällande barn och boendefrågor i vårdnadsprocesser har tidigare forskning lyft fram 
att barnets åsikt kan uppfattas som en subjektiv tolkning, med en underförstådd negativ 
konnotation, medan vuxna runt barnet står för en mer objektiv tolkning om vad som bäst 
uppfyller barns behov generellt (Dahlstrand, Eriksson & Fröberg, 2014). Här bör tilläggas att en 
objektiv tolkning av barnets bästa ska utgå från vetenskaplig evidens. De två perspektiven, det 
objektiva och barnets subjektiva, kompletterar på så sätt varandra och båda bör ligga till grund 
för att fatta bästa möjliga beslut (Leviner, 2011). Ett rättsligt dilemma som kan anas inom det 
undersökta område är kopplat till bristen på kunskap om olika boendeformers för- och nackdelar 
– vilken evidensbaserad kunskap ska rätten gå på i dessa fall när exempelvis jämförande 
forskning av olika placeringsformers fördelar gällande ensamkommande barn saknas? En 
komplicerande omständighet i fall som dessa kan med andra ord bero på att forskning på 
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området saknas. Ärenden gällande bistånd faller under socialtjänstlagstiftningen och i dessa fall 
är barnets bästa ett av flera intressen som ska ligga till grund för beslut, det finns dock ingen 
tydlig vägledning kring hur barnets bästa ska viktas gentemot andra intressen (Leviner, 2011) 
och ett sådant resonemang kring hur kommunen gjort dessa avvägningar saknas i domsluten. 
Därmed kan möjligtvis normer och värderingar ligga till grund för beslut i större utsträckning än 
vad som är lämpligt, något som potentiellt kan leda till godtyckliga beslut. Detta går att koppla 
till en rättssociologisk diskussion där rätten ses som en normskapare i samhället. Risken, som jag 
ser det, kan i förlängningen bli att det genom ett normativt sätt att argumentera för just 
ensamkommande barn uppstår en särskild förståelse av barnets bästa när det kommer till 
kommunplacering och boendeform. Det skulle möjliggöra en tolkning av rättsbegreppet som 
skiljer sig från barn i stort och som går emot lagstiftarens ambition med normaliseringsprincipen 
– att alla barn i Sverige ska behandlas lika (Prop. 2005/06:46).  
 
 
Resultat tema II: Kontextens betydelse för sakframställan  
 
De ekonomiska och organisatoriska aspekterna ur kommunens perspektiv 
Kommunen framhåller att utgången av tidigare domslut får betydande konsekvenser för 
kommunernas sätt att bedriva vård och stöd för ensamkommande barn. Ett argument som lyfts 
fram är att kostnaden för ett familjehem sägs vara högre än boende på HVB-hem och detta anses 
inte skäligt då de statliga bidragen inte täcker den kostnaden för kommunen. Samtidigt lyfts 
argument fram att en placering på HVB-hem i anvisningskommunen oberoende av 
kostnadsaspekten är den bästa insatsen. 
 
Kommunens syn på vård och boende för ensamkommande barn 
Kommunen argumenterar för att insatsen placering på HVB-hem ger än bättre sammanhållen 
bild av barnets behov. Kommunens upparbetade mottagningssystem ger en kvalitetssäkring och 
erbjuder det stöd och trygghet som ensamkommande barn behöver.  
 

Sedan flera år har kommunen byggt upp en verksamhet med ett HVB-hem för 
ensamkommande flyktingbarn. Där finns utbildad personal och betydligt högre 
kvalitetssäkring av vården. 
Mål nr 5821-15 

 
 
Rådande organisatoriska omständigheter 
I läsningen av två av kommunernas yrkanden framgår att placeringarna av de aktuella barnen 
gjordes i en akut situation. Kommunen tog emot fler ensamkommande barn än Migrationsverket 
prognostiserat. Detta ledde till att barnen placerades i familjehem på annan ort än 
anvisningskommunen. Kommunen framhåller att denna lösning var tillfällig i brist på andra 
möjligheter. Rätten använder sig sedan av dessa beskrivningar i sina avgörande genom att 
inledningsvis referera till dem. 
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Ensamkommande barn som särskild målgrupp 
I kammarrättens bedömningar ser vi en argumentation i linje med kommunens yrkande att 
placering, i dessa tre enskilda fall med hänsyn till barnets behov, på HVB-hem är en tillräcklig 
insats för att möta barnens behov och att det ökar barnens möjlighet till självständighet.  

 
Ensamkommande barns behov av stöd m.m. tillgodoses normalt genom 
placering på ett HVB-hem på anvisningsorten. 
Mål nr 1744-16 

 
I ovan refererade citat utökas argumentation från rättens sida gällande hur ensamkommande 
barns behov normalt tillgodoses med tillägg om vilken geografisk plats som anses mest lämplig. 
 

 
Analys tema II 
Det föreligger en stor samstämmighet i kommunens sätt att argumentera och rättens 
ställningstagande i avgörandet. Rätten går på kommunens linje och dömer till dess fördel, och 
river upp förvaltningsrättens beslut. Kommunen anför att beslut till barnets fördel skulle få 
betydande konsekvenser för deras sätt att bedriva vård och stöd för ensamkommande barn som 
grupp – hur kan vi förstå detta och varför är det ett argument som får ta relativt stort utrymme i 
en fråga gällande ett enskilt barns behov gällande boende? Vad som kan tolkas som en generell 
argumentation för en specifik grupp barn och även en specifik form av boende används genom 
hävdandet att ensamkommande barns behov normalt tillgodoses på HVB-hem. Därtill kommer i 
ett av rättens avgörande tillägget att behovet bäst tillgodoses i anvisningskommunen, varför det 
är så förklaras inte heller. I rättens avgörande framgår av domskälen att rätten anser att barnets 
möjlighet till självständigt liv stärks med den planerade ändringen av boendeform och stöd på 
annan geografisk plats. Hur denna möjlighet stärks är inte heller något som tydligt förklaras av 
rätten. Sammantaget framträder således tre specifika faktorer som ligger till grund för 
argumentationen; barnet är ensamkommande, HVB-hem uppfyller bäst dessa barns behov och 
det görs med fördel i den anvisade kommunen. Grunden till dessa antaganden redogörs inte för 
på annat sätt än genom kommunens syn på sin upparbetade mottagningsverksamhets kvalité. Då 
rätten inte kräver något förtydligande av dessa antaganden är min tolkning att det underförstått 
betyder att kommunens sätt att organisera mottagandet av ensamkommande barn är det 
önskvärda, de har därmed tolkningsföreträdet.  
 Argumentet att just ensamkommande barns behov normalt tillgodoses på HVB är intressant i 
relation till att Socialstyrelsen (2013) i sin kartläggning av ensamkommande barn och ungas 
behov visar att andra barn som inte kan bo med sina familjer vanligtvis placeras i familjehem, 67 
procent, medan den vanligaste placeringen för ensamkommande barn är HVB-hem. Vidare visar 
Socialstyrelsens (2013) kartläggning att familjehem är den boendeform som socialtjänst och 
gode män vid denna tidpunkt ansåg vara lämpligast då de flesta ensamkommande barn inte har 
något vårdbehov. Att bo i en familj ansågs av dem vara en mer lämplig insats för att integreras i 
samhället. Argumentet att insatsen placering på HVB-hem skulle vara det bästa för just 
ensamkommande barn kan på så sätt möjligtvis tolkas som en värdering som tillkommit på 
senare år. I relation till detta kan det vara intressant att reflektera kring hur ovanstående statistik 
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och förändrade värderingar går ihop med den uttalade normaliseringsprincipen (Prop. 
2005/06:46) som ska ligga till grund för arbetet med ensamkommande barn. 
 
Kommunens sätt att argumentera kring risk för betydande konsekvenser kan ur ett 
funktionalistiskt perspektiv tolkas som en vilja att återskapa ordning i en situation som annars 
riskerar att leda till ökad instabilitet. Ett sådant sätt att argumentera skulle kunna vara ett tecken 
på att sakfrågan sträcker sig utöver det enskilda barnets situation och vänder blicken mot 
kommunens situation. Detta kan eventuellt förklaras i ljuset av ytterligare ett funktionalistiskt 
perspektiv, att deras positionering kan vara en del i en intressekonflikt som finns i alla 
samhällen, den mellan individ och det allmänna intresset av ordning i samhället, vilket 
representeras av kommunen i detta fall. De undersökta domsluten gäller tre barn, samtidigt kan 
det här vara på sin plats att påminna sig om att 34 procent av alla ensamkommande barn (Ds, 
2016-21), ca 11 000 barn, placerades i andra kommuner än anvisningskommunen under 2015 
vilket antagligen ger en indikation på varför vägledande praxis på området är viktig inte bara för 
de aktuella kommunerna, utan för landets kommuner i stort.  
Ytterligare exempel på kontextens betydelse är hur de rådande organisatoriska omständigheterna 
kring mottagandet av ensamkommande barn används både som en förklaring och som ett 
argument i sakfrågan när det kommer till dessa placeringar. Återigen refereras till 
ensamkommande barn som grupp. Kommunen använder kontexten för att förklara varför dessa 
placeringar gjordes från första början och i två av fallen används omständigheterna i inledningen 
till avgörandet i sakfrågan. Att titta på domarna genom ett rättssociologiskt perspektiv ger oss 
möjliga indikationer på att utomrättsliga faktorer spelat roll för dess avgörande. En stor del av 
utrymmet i domslutens avgöranden rör sig kring de kontextuella förutsättningar som nämnts 
ovan och min tolkning är således att omständigheterna på detta sätt tillskrivs stor betydelse för 
sakfrågan. Det är enligt min åsikt anmärkningsvärt att kammarrätten, som river upp ett tidigare 
domslut, inte på ett tydligare sätt redogör för sina ställningstaganden i relation till hur de 
värderar parternas olika argument. Ett negativt besked för kommunens del skulle enligt dem få 
betydande konsekvenser för deras mottagningsverksamhet i form av så väl organisatoriska som 
ekonomiska frågor. Dessa argument förtydligas inte någon större utsträckning samtidigt tillskrivs 
de stor tyngd i rättens avgörande. För att få en djupare förståelse för vad det kan betyda i 
praktiken behövs mer information om andra utomrättsliga faktorer som eventuellt påverkar 
kommunens argumentation.  
 
 
Del B 
Nedan redovisas undersökningens andra del, den kvalitativa textanalysen av fyra politiska 
dokument. 
 
Textanalys  
Under åren 2015-2016 har regeringen lagt fram nya åtgärdsförslag som syftar till att hantera 
frågor gällande kommunplacering och boende för ensamkommande barn. 1 januari 2016 instiftas 
den nya placeringsformen stödboende som ett alternativ i socialtjänstlagen (6 kap. 3 §) för de 
barn som inte kan bo hemma. Reformens uttalade syfte är att underlätta för kommunerna att göra 
mer individuellt behovsanpassade boendelösningar för det ökade antalet ensamkommande barn 
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som anlänt till Sverige under 2015 samt minska statens kostnader för mottagande då stödboende 
är en billigare lösning än andra boendeformer som exempelvis HVB-hem eller familjehem. I 
budgetpropositionen för 2016/17 presenterar regeringen åtgärder för att minska statens utgifter 
för ensamkommande barn. Bl.a. införandet av ett nytt ersättningssystem, förbättring av 
kommunernas möjligheter till planering av mottagande samt en ökad kommunal 
kostnadseffektivitet. Dessa åtgärder preciseras i två promemorior, alltså förslag till lagändringar, 
gällande ett nytt ersättningssystem (Promemoria: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av 
ensamkommande barn och unga 2016-06-21) och begränsningar i kommunernas rätt att placera 
ensamkommande barn i andra kommuner än anvisningskommunen (Ds 2016:21). Begränsningar 
i kommunernas möjlighet att placera ut ensamkommande barn i andra kommuner bör begränsas 
bl.a. utifrån argumenten att det skulle minska merkostnader för anvisningskommunerna och öka 
kvalitén och långsiktigheten i kommunens mottagandeverksamhet. 
  I promemorian gällande förändrat ersättningssystem sammanbinds alla ovan nämnda åtgärder 
och en politisk strategi för att möta det ökade antalet ensamkommande barn framträder. 
Sammanfattningsvis kan den nationella politiken på området således beskrivas som följande; den 
stora ökningen av ensamkommande barn har lett till ökade statliga kostnader som regeringen vill 
minska, åtgärder för att stimulera kostnadsminskningar görs genom ekonomiska incitament som 
sänkta ersättningar för ensamkommande barn samt begränsningar av den kommunala 
självstyrelsen i relation till att placera ut ensamkommande barn i andra kommuner. Möjlighet till 
fler boendeformer (så som införandet av stödboende) skapar flexibilitet för kommunen att göra 
fler individuellt anpassade boendelösningar utifrån ståndpunkten att majoriteten av 
ensamkommande barn inte har de vårdbehov som HVB-formen ursprungligen är tänkt att 
bemöta. Stödboende framstår på så sätt som önskad boendeform för en stor del av 
ensamkommande barn och de ekonomiska incitamenten ska driva kommunerna att använda 
denna form av boende. Förväntningarna på stödboendereformen kan tolkas som utveckling av 
normen kring det önskvärda boendet gällande ensamkommande barn som grupp. Med hjälp av 
det rättssociologiska perspektivet kan vi se tydliga kopplingar till hur en förändrad 
samhällssituation kräver politiskt handlade, här i form av förändrad lagstiftning för att bemöta 
och ta kontroll över den uppkomna situationen på önskvärt sätt utifrån statens politiska 
intentioner. I kombination med ett funktionalistiskt perspektiv kan vi tolka det som att staten 
fullföljer sin funktion som ansvarig för normskapande kring hur det gemensamma bästa ska 
förstås inom detta område (Engdahl & Larsson, 2011). 
 
 
6. Avslutning 
Nedan presenteras slutsatser och en gemensam diskussion utifrån undersökningens 
resultatdelar. Kapitlet avslutas med idéer till fortsatt forskning. 
 
Slutsatser  
Undersökningen har visat exempel på hur generella argument används för att legitimera en viss 
sorts insats för en viss grupp barn. Barnets bästa behandlas mycket kortfattat medan 
allmänintresset och kontexten ges betydande utrymme i domslut och kommunens argumentation. 
Kommun och domstol förutsätter i de undersökta domsluten att HVB-hem är den rätta lösningen 
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för ensamkommande barn, men hur de kommer fram till denna slutsats, vilken till och med 
skrivs ut i domsluten, framgår inte. Argumenten vinner giltighet genom domstolens avgörande 
vilket utifrån ett funktionalistiskt perspektiv kan ses som ett exempel på rättens normbildande 
funktion i samhället. Barnets bästa verkar, på sättet argumentationen är uppbyggd redan avgjord, 
och blir på så sätt en bisak i kommunens och domstolarnas argumentation. Detta trots att barnets 
bästa ska väga tungt i avgörandet. När åsikterna om barnets bästa skiljer sig åt så bör de 
redogöras för och viktas mot varandra, vilket inte görs i de undersökta domsluten, trots att 
kammarrätten gör en annan bedömning än förvaltningsrätten och dömer till kommunernas fördel. 
Utan ett tydligt ställningstagande kring hur de kommit fram till sitt beslut, använder de istället 
generella argument, vilket gör grunden till rättsutövningen otydlig. 
   Undersökningen har visat att barnets bästa i relation till ensamkommande barns behov 
uppfattas på olika sätt av parterna när det kommer till var och hur barnet ska bo. Till grund för 
dessa ställningstaganden hittar vi olika normer kring lämplig boendeform. Dessa normer verkar 
förändras i takt med förändringar i samhället som leder till utveckling av området gällande 
mottagande av ensamkommande barn. Politiska åtgärder, så som intentionen med införandet av 
stödboendereformen som uttalat riktade sig mot ensamkommande barn kan ses som ett exempel 
på hur staten använder lagstiftningsmakten för att skapa nya normer i linje med politiska 
intentioner.  
   De politiska åtgärderna som analyserats i denna undersökning tar sin utgångspunkt i ökningen 
av ensamkommande barn under 2015, och kostnaderna kring dem. Den politiska ambitionen från 
nationell nivå gällande hur kommunernas mottagande av ensamkommande barn ska organiseras 
framgår med tydlighet i analysen av de politiska åtgärderna. Kommun och domstols 
argumentation går att härleda till denna ambition gällande hur den uppkomna situationen bäst 
bör hanteras. De politiska åtgärderna är således en direkt konsekvens av ökningen av 
ensamkommande barn och utifrån ett rättssociologiskt perspektiv kan det tolkas som 
lagstiftningsprocessen i detta fall påverkas och drivs på av yttre faktorer i samhället. På samma 
gång kan det ur et funktionalistiskt perspektiv ses som att rätten på detta sätt är medskapare till 
nya normer på området. Den nya begränsningen i kommuners möjlighet att placera ut 
ensamkommande barn skulle också kunna ses som ett sätt att genom politiska åtgärder förhindra 
att den typ av intressekonflikt som ligger till grund för de aktuella rättsprocesserna inte ska 
uppstå framöver – kanske blir dessa domslut på så sätt en parentes i berättelsen om 
ensamkommande barn i Sverige? Samtidigt så får dessa domslut verkliga konsekvenser för de 
barn rättsprocesserna gäller.  
   Kommunens sätt att argumentera i de aktuella rättsprocesserna ligger som undersökningen 
visat på flera sätt i linje med denna politiska ambition på området. Särskilt i relation till att 
mottagningsverksamhetens kvalité sammankopplas med vikten av att den beviljade 
biståndsinsatsen ges på anvisningsorten. Denna argumentation stöds även av domstolen, vilket 
analysen av domsluten visat. På så vis kan sättet det offentliga (politiken, kommunen, 
domstolen) argumenterar tolkas som en gemensam föreställning av vad situationen kräver av 
dem. På så sätt kan de sägas uppfylla sin stabiliserande funktion för den allmänna ordningen. 
Återkommande hänvisningar till rådande situation ligger till grund för ställningstaganden inom 
så väl det politiska som det rättsliga området.  
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Avslutande diskussion 
Vikten av att hålla ihop samhället, på ekonomisk och organisatorisk nivå, får störst fokus i 
relation till undersökta domslut enligt min åsikt. Kanske är det inte, utifrån att det förs en så 
tydlig politisk linje med flertalet åtgärder riktade mot ensamkommande barn som grupp, 
förvånande att även kommunen och domstol resonerar i delvis generella argument om 
ensamkommande barn. Samtidigt blir generella argument problematiska ur ett rättsligt perspektiv 
eftersom sakfrågan gäller enskilda barns behov. Utifrån detta är det intressant att fråga sig om ett 
ensamkommande barn i praktiken skulle kunna få rätt mot kommunen eller om det allmänna 
intresset alltid tillåts väga tyngst i denna fråga? Utrymmet för att undersöka denna fråga finns 
inte inom ramen för den här undersökningen, men vid ett eventuellt överklagande till Högsta 
förvaltningsdomstolen skulle det vara ett intressant forskningsområde att ta sig an inom ramen 
för en större studie.  
   En reflektion jag återkommit till under arbetets gång är relationen mellan dessa domsluts 
praktiska konsekvenser och normaliseringsprincipen (Prop. 2005/06:46). Generella argument 
kring ensamkommande barn när det kommer till kommunplacering och boendeform kan som jag 
ser det, uppfattas stå i direkt motsats till den politiska ambitionen på området som ska bygga på 
normaliseringsprincipen– att alla barn i Sverige, i behov av samhällets stöd, ska behandlas lika – 
vilket innebär att deras behov ska prövas individuellt gentemot de rättigheter som de kan tänkas 
vara berättigade till i enlighet med socialtjänstlagstiftningen. Risken finns att den politiska 
ambitionen gällande normaliseringsprincipen inte förverkligas i praktiken, varken i 
myndighetsutövning eller i rättsprocesser när det gäller att flytta tillbaka utplacerade barn.  
En generaliserande typ av argumentation kan leda till särskiljning av barnets bästa för 
ensamkommande barn i relation till kommunplacering och boendeform. Häri finns ett potentiellt 
rättsligt dilemma som jag ser det. Ett sådant särskiljande skulle i värsta fall riskera att förbise 
ensamkommande barns individuella behov till förmån för kommunens intressen. Om det skulle 
vara på detta sätt, rimmar det illa med förvaltningsprocessens syfte och grundprincip - en 
möjlighet till individuell prövning (och inte en kollektiv sådan) för att utjämna maktbalansen 
mellan individ och myndighet. Underlaget i denna studie är dock för litet för att kunna dra 
slutsatsen att det finns ett särskilt barnets bästa i relation till kommunplacering och boendeform 
för ensamkommande barn, men det kan vara värt att följa utvecklingen på området då det annars 
finns en möjlig risk att ensamkommande barns rättssäkerhet försämras om rättstillämpningen i 
dessa fall inte är transparent nog, vilket i längden skulle kunna ha en negativ effekt på 
rättsväsendets legitimitet.   
   Utifrån de kunskaper jag tillgodogjort mig under arbetet med denna undersökning anser jag att 
studier kring hur ensamkommande barns rättigheter hanteras inom så väl myndighetsutövning 
som inom rätten är en viktig framtida forskningsfråga inom det sociala arbetets kunskapsområde. 
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