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ABSTRACT 
This is a qualitative study about unaccompanied refugee’s support that they can get from 

Social Services and Migration Board. It’s a survey that is made in Skellefteå Kommun by 

interviewing four professional workers, two at the Social Services and two at the Migration 

Board. The questions in this study deals with the social support and how age may affect this 

support. The study highlights the difference to arrive as an unaccompanied youth under the 

age of 18 years or to be of the legal age as defined in Sweden.  

 

The data in this study is collected by semi-structured interviews and was processed by 

content-analysis. The theories this study are based on is social support and models for 

integration. The discussion and analysis is about how age is an important part in a youth’s life 

and how important it is to get the right age right away. The conclusion is that the Migration 

board has to find ways to determine age as fast and safe as possible for the kids wellbeing. 

This study also shows that it is easier to come to Sweden as a kid than as a adult. Another 

conclusion, based on problems indicated by the Social Services about young individuals 

having to move around, is that such a phenomenon may create feelings of unsafely among the 

young ones.  

 

Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie om ensamkommande barns insatser som de kan få av 

Socialtjänsten och Migrationsverket. Det är en undersökning som är gjord i Skellefteå 

Kommun genom att intervjua fyra yrkesverksamma. Två personer på Socialtjänsten och två 

personer på Migrationsverket. Frågeställningarna i denna studie handlar om insatser och hur 

ålder kan spela roll i stödet. Studien belyser skillnaderna som finns om barnet är under 18 år 

eller är myndig. 

 

Uppgifterna i denna studie samlades in genom semistrukturerade intervjuer och en innehålls-

analys har gjorts. Teorierna denna studie bygger på är Socialt stöd och modeller för 

integration. Diskussionen och analysen handlar om hur ålder är en viktig del i barnens liv och 

hur viktigt det är att få rätt ålder direkt. Slutsatsen är att Migrationsverket måste hitta sätt att 

avgöra åldern så snabbt och säkert som möjligt för barnens välbefinnande. Denna studie visar 

också att det är lättare att komma till Sverige som barn än som en vuxen. En annan slutsats 

som dras utifrån indikationer från personalen på Socialtjänsten är att de anser att de 

ensamkommande barnen måste flytta mellan de olika boendena som tillhandahålls. Detta kan 

skapa känslor av otrygghet hos barnen. 
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FÖRKORTNINGSLISTA 
 

SoL  Socialtjänstlagen 

 

LMA  Lagen om mottagande av asylsökande 

 

PUT Permanent uppehållstillstånd 

 

HVB  Hem för vård och boende 

 

FN Förenta Nationerna 

 

SFV Särskild förordnad vårdnadshavare 

 

PTSD Posttraumatiskt stress syndrom 

 

UNCRC Barnkonventionen 

 

FB Föräldrabalken 

 

BBIC Barnets bästa i centrum 

 
CSN Centrala studiestödsnämnden 

 
EU Europeiska Unionen 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel kommer att förklara problembakgrunden för de ensamkommande barnen 

och avgränsas till det område som studien handlar om. Vidare presenteras syfte och 

frågeställningar och även centrala begrepp samt den lagstiftning som reglerar arbetet 

med ensamkommande barnen i Sverige.  

1.1. Problembakgrund 
Att söka asyl betyder att en person kommer till ett annat land för att individen anser sig 

behöva skydd. I Sverige beslutar Migrationsverket och Migrationsdomstolarna om det finns 

nog starka skäl för personen att få stanna i Sverige (Migrationsverket, 2010). 

 

Barn på flykt från sitt hemland är ingen ny företeelse. Ensamkommande barn och unga har 

under många år sökt asyl i andra länder, går man tillbaka till spanska inbördeskriget sändes 

många barn från Spanien till andra tryggare länder. Till Sverige har barn och unga kommit 

under lång tid. De 70 000 finska barn som kom till Sverige under andra världskriget är bara 

ett exempel ur historien. Konflikter i världen, så som krig och oro, är det som framförallt styr 

hur många ensamkommande barn som är på flykt (Schéele & Strandberg, 2010). Det kan även 

finnas andra faktorer som gör att man flyr från sitt land. Dessa faktorer kan vara frivilliga eller 

framtvingade och bero på ekonomiska, ekologiska, sociala och individuella faktorer (Östman, 

1998). 

 

De senaste tio åren har fler och fler barn sökt asyl i Sverige. Mellan 2004 och september 2012 

har antalet ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige ökat markant. Ökningen är från 388 

barn, 2004 till 2490 barn, 2012. Under 2012 har det till i september kommit 2490 asylsökande 

ensamkommande barn till Sverige. De tre vanligaste länderna som de kommer från är 

Afghanistan, Somalia och Marocko (Migrationsverket, 2012a).  

 

Socialtjänsten och Migrationsverket är två av de myndigheter som jobbar dagligen med de 

ensamkommande barnen men det finns även andra myndigheter som delar på ansvaret. Bland 

andra är det Landstinget, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Landstinget ansvarar för att de 

ensamkommande asylsökande barnen får samma hälso- och sjukvård, barnpsykiatrisk vård 

samt tandvård som andra barn som är bosatta i Sverige. Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen 

av det kommunala mottagandet av de ensamkommande barnen och Länsstyrelsen ansvarar för 

tillsynen av särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) och godemännen (Migrationsverket, 

2010).  

 

Migrationsverket och Socialtjänsten jobbar båda utifrån FN:s barnkonvention som reglerar en 

del i de mänskliga rättigheterna. Med mänskliga rättigheter menas de grundläggande 

rättigheter som varje enskild anses kunna hävda gentemot det allmänna. Barnkonventionen 

ger uttryck för barnets särskilda behov av vård och stöd av samhället, som blir ett 

komplement till skyddet familjen ger. Principen om barnets bästa innebär att barnet ska 

komma i främsta rummet. Barnet har rätt till livet, namn, medborgarskap samt till omvårdnad. 

När ett barn inte bor i samma land som vårdnadshavarna skall Migrationsverket upprätthålla 

kontakten med vårdnadshavarna och hjälpa till med återförenande (Fischer, 2012). 
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När ett ensamkommande barn kommer till Sverige och söker asyl skall barnet enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) erbjudas ett tillfälligt boende i den kommun barnet befinner sig i. Det 

innebär att alla kommuner kan ha ansvar att ge ett tillfälligt boende, men oftast ger sig barnet 

till känna i någon av de nio ankomstkommuner som finns i Sverige. Så fort som möjligt efter 

ankomsten hänvisas barnet till en anvisningskommun där det finns plats för barnet att bo 

under tiden den är asylsökande men även tiden efter att barnet fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT) tills den fyller 18 år (Migrationsverket, 2012a).  

 

Migrationsverket har det huvudsakliga ansvaret för barnet under asyltiden vad gäller boende, 

skola, hälsovård samt ekonomi. Detta sköts dock av ankomst- och anvisningskommunerna på 

Migrationsverkets uppdrag. Det Migrationsverket också ansvarar för är att bestämma barnets 

ålder, leta efter barnets vårdnadshavare, betala dagsersättning för barnet under asyltiden, 

pröva barnets asylärende, det vill säga besluta om uppehållstillstånd samt att ansvara för 

återvändandet för de som får avslag på sin asylansökan (Umeå Kommun, 2010).  

 

Myndigheter och deras anställda är skyldiga att enligt SoL, meddela Socialnämnden när de får 

kännedom om att ett barn kan behöva hjälp från Socialnämnden. Ett ensamkommande barn 

befinner sig i en sådan situation och därför ska en anmälan göras till den kommun som barnet 

vistas i. Socialtjänsten i den kommunen gör sedan en utredning och bedömer barnets behov av 

stöd och hjälp till dess att Migrationsverket finner en anvisningskommun som blir barnets 

vistelsekommun (Migrationsverket, 2012b).  

 

Vistelsekommunen ansvarar för att barnet ska få den stöd och hjälp som står hänvisat i SoL 

(Schéele & Strandberg, 2010). Kommunen skall utreda och fatta beslut om vilken typ av 

boendeform som är lämpligast för barnet utifrån dennes behov. Det innefattar också att utreda 

huruvida en familj, till exempel en anhörig, är lämplig att ta hand om barnet 

(Migrationsverket, 2012b). 

 

Socialtjänsten ska utreda den asylsökandes behov och ska tillsammans med gode man besluta 

om insatser och boende (Fälldin & Strand, 2010). Barnets boende kan vara ett hem för vård 

eller boende (HVB-hem) eller ett familjehem (Migrationsverket, 2012b). Skulle barnet av 

någon anledning bli av med sitt boende är vistelsekommunen skyldig att finna ett nytt boende 

enligt SoL (Fälldin & Strand, 2010).  

 

Kommunen skall hitta en lämplig gode man, med gode man menas en person som träder in i 

föräldrarnas ställe, och har ansvaret för barnet angående ekonomi, rättsliga och personliga 

angelägenheter (Schéele & Strandberg, 2010). En anmälan om godmanskap kan skickas in 

från Socialnämnden och Migrationsverket till Överförmyndarnämnden som är den 

beslutsfattande enheten (Migrationsverket, 2012b).  

 

När barnet får PUT har den rätt till en SFV och då skall Socialnämnden anmäla detta behov 

till domstol. Det är socialnämnden som utreder huruvida en person är personligt lämpad att bli 

SFV men det är Tingsrätten som är den beslutande enheten. Både godmanskapet och SFV 

upphör automatiskt när den unge fyller 18 år och därmed också blir myndig. Kommunen är 

också de som har ansvar för att barnet får tillgång till skolundervisning. Som asylsökande har 

man rätt till skolgång och vid PUT har de ensamkommande barnen skolplikt under 
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grundskolan. Efter att Migrationsverket beviljat ett ensamkommande barn PUT lämnas 

ansvaret över från Migrationsverket till Socialtjänsten i vistelsekommunen för fortsatta 

insatser under barnets uppväxt (Migrationsverket, 2012b). 

 

Socialtjänsten är skyldig att göra vårdplan. Den ska göras i kommunen där barnet bor och ska 

innehålla uppgifter om barnets boende, hälsa, skolgång och den ska tala om hur det är nu samt 

hur det är planerat i framtiden för att barnet ska få sina behov tillgodosedda. Denna utredning 

ska göras skyndsamt och det är viktigt att godeman är delaktig i planeringen. Boendet ska 

göra en genomförandeplan där vårdplanen preciseras och det beskrivs hur arbetet ska 

genomföras exempelvis om barnet behöver hjälp med läxläsning (Fälldin & Strand, 2010).  

 

De flesta barn som söker asyl i Sverige är mellan 15-17 år, och gruppen 14-17 år utgör 88 

procent av de ensamkommande barnen. Det är den asylsökandes ansvar att påvisa sin rätta 

identitet, detta kan göras med olika typer av identitetshandlingar. Många saknar dock dessa 

dokument, unga asylsökande kan komma från länder som inte utfärdar ID-handlingar till sina 

medborgare. En person kan av olika skäl uppge en annan ålder än den riktiga. Det är då upp 

till Migrationsverkets tjänstemän att bedöma om den ålder som den personen uppger är 

sannolik. Finns det handlingar som styrker en persons identitet så är detta arbete mycket 

enkelt men om detta inte finns är arbetet mer komplicerat och det kan krävas att det görs en 

åldersbedömning. Åldersbedömningar består av samtal som är ålderorienterade. 

Migrationsverket kan även ta in ålderbedömningar från gode man, skola, eller personal på 

barnets boende. I vissa få fall görs även en medicinsk bedömning, den är frivillig och ett 

komplement till samtalen. Kommer det fram att ungdomen är äldre än den uppgav sig att vara 

görs en åldersuppskrivning. Bedömningen görs till den sökandes fördel om åldern är tveksam 

(Migrationsverket, 2010).  

 

Åldern ska inte spela någon roll vid en asylansökan, den ska prövas utifrån individens 

skyddsskäl. Åldern har dock en betydelse i andra sammanhang, speciellt vid mottagandet och 

återvändandet. Eftersom det handlar om barn så har de särskilda rättigheter i Sverige. Hjälpen 

skiljer sig mellan ensamkommande barn och vuxna. Ett barn har rätt till godeman, boende, 

och möjligheten att umgås med andra ungdomar i samma situation. I det fall ensamkommande 

barn får ett avslag krävs det särskilt mottagande av barnet i hemlandet för att man ska kunna 

verkställa utvisningsbeslutet. I dagsläget har Migrationsverket svårt att fastställa asylsökandes 

identitet och ålder (ibid, 2010). 

 

Barn under 18 år har rätt till mer stöd och hjälp enligt svensk lagstiftning än en myndig 

person. Åldern har en stor betydelse för de ensamkommande barnen vilket gör det enormt 

viktigt att få en rättvis ålder och utredning. Denna studie vill se vad åldern har för betydelse i 

förhållande till insatserna i Skellefteå Kommun. Denna grupp växer konstant i Sverige men är 

fortfarande en minoritet i stort behov av hjälp. Vi tycker att det är intressant att studera och 

undersöka de professionellas arbete med ensamkommande barn.  

1.2. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka vilka insatser som ensamkommande individer har rätt till i 

Skellefteå kommun och hur dessa insatser skiljer sig beroende på om individen är myndig 

eller barn. 
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Frågeställningarna i denna studie har varit: 

 Vilka insatser kan ensamkommande individer få av Migrationsverket/Socialtjänsten i 

Skellefteå Kommun?  

 Hur skiljer sig insatserna beroende på åldern hos de ensamkommande individerna? 

 Vilka svårigheter kan uppstå när myndigheterna ålderskategoriserar insatserna? 

 

1.3. Arbetsfördelning 
Selina har i arbetet svarat för integrationsdelen i teorikapitlet, socialtjänstens del i 

empirikapitlet, analysmetoden i metodkapitlet samt tidigare forskningskapitlet och 

referenslistan. Amanda har skrivit om socialt stöd i teoridelen, migrationsverkets del i 

empirin, det resterande i teorikapitlet samt centrala begrepp kapitlet. Resterande material i 

denna uppsats har vi tillsammans jobbat fram. All text har vi gått igenom, lämnat synpunkter 

på och ändrat tillsammans.  

1.4. Centrala begrepp och lagstiftning 
Definition ensamkommande barn: Barn under 18 som vid ankomsten till Sverige är skild 

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 ställföreträdare (Lag om 

mottagande av asylsökande m.fl. [LMA], SFS 1994:137, 1 § 3p 5 st). Detta innefattar inte 

personer från de nordiska länderna (Fälldin & Strand, 2010). 

 

Asylsökande (Migrationsverket definition): En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige 

och begärt skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av 

Migrationsverket och/eller migrationsdomstol (Migrationsverket, u.å.). 

 

Flykting (Legal definiton): Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig 

utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad 

fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på 

grund av eller kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp och inte 

kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd (Utlänningslagen, 

SFS 2005:716, 4:1§) 

 

Flykting (Migrationsverkets definition): En utlänning som rest in i Sverige och sökt asyl efter 

inresan och väntar på besked om han ska få stanna eller ej (Migrationsverket, u.å.). 

 

PUT (Legal definition): 4§ Uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige under en viss 

tid (tidbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd) 

(Utlänningslagen, SFS 2005:716, 2:4§). 

 

LMA: En kommun får anordna boenden för ensamkommande barn. Migrationsverket skall 

anvisa en kommun som skall ordna boendet. Migrationsverket skall anvisa en kommun som 

har träffat överenskommelse med verket om mottagandet av ensamkommande barn, om det 

inte finns särskilda skäl att anvisa någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en 

kommun skall barnet anses vistas i den kommunen (LMA, SFS 1994:137, 2§). 
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Förordning om mottagande av asylsökande m.fl.: Migrationsverket skall så snart som 

möjligt försöka hitta familjemedlemmar till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige 

är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan båda ställföreträdare (Förordning om 

mottagande av asylsökande m.fl., SFS 1994:361 2d§). 

 

Mänskliga rättigheter: De grundläggande rättigheterna som varje enskild anses kunna hävda 

gentemot det allmänna. I FN -stadgan från 1945 finns det hänvisningar till de mänskliga 

rättigheterna, ”Tron på mänskliga rättigheter, envars värdighet och värde, jämlikhet mellan 

man och kvinna” (Fisher, 2012, s.12). Med dessa rättigheter menas att individerna har rätt till 

livet, religionsfrihet och respekt för egen egenomdom (ibid, 2012).  

 

SoL: När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 

Med barn avses varje människa under 18 år. Delar av SoL handlar om barnperspektivet och 

har tillkommit som en följd av FN:s barnkonvention. Principen om barnets bästa är det som 

styr. Genom att Sverige har undertecknat barnkonventionen innebär att barnets bästa ska 

sättas i centrum vid alla åtgärder som tas av offentliga organ som domstolar, myndigheter 

eller lagstiftande organ. Sverige har bundit sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att 

genomföra de rättigheter som skrivs i konventionen. Barn i Sverige har tillförsäkrats rätten att 

fritt ge uttryck för sina åsikter, när barnet är i stånd att bilda sig egna åsikter. Barnets åsikter 

ska då tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Bergstrand, 2012). 

 

Dublinförordningen: Reglerar vilket land som är ansvarigt att pröva en asylansökan som 

gjorts i ett land som är medlem i EU eller vissa andra europeiska länder. Det finns rättspraxis 

från Migrationsdomstolen som gör att barnet inte har rätt till ett offentligt biträde i mål som 

handlar om överföring av individen till ett land som omfattas av Dublinförordningen och 

därmed det första land den sökt asyl i. Fattas ett beslut om överföring enligt 

Dublinförordningen avslås asylansökan och den utvisas ur Sverige (Schéele & Strandberg, 

2010).  
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2. METOD 
I detta kapitel förklaras vilken metod som använts för att samla ihop data i denna studie. 

Även urval, sökmetod, avgränsningar och analysmetod kommer att presenteras. Det förs 

en diskussion kring hur de etiska aspekterna använts i denna studie och kapitlet avslutas 

med metodologiska reflektioner. 

2.1. Datainsamlingsmetod 
”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 

dem?”(Kvale & Brinkmann, 2009, s.15).  

 

I denna studie genomförs fyra kvalitativa intervjuer. Det är komplicerat att beskriva 

kvalitativa forskningsintervjuer, i litteraturen finns metoden beskriven på olika sätt, hur den 

utförs och tillämpas. En intervju är ett samtal med struktur och ett tydligt syfte (ibid, 2009). 

Kvalitativa intervjuer kan skilja sig mycket mellan varandra. Kvalitativa intervjuer ger alltid 

en intervjuperson utrymme att svara med sina egna ord, detta leder till att strukturen på 

intervjun minskar då den inte följer en särskild ordning. Det är intervjuaren som bestämmer 

följden på frågorna och detta kan ändras när som helst, beroende på hur samtalet formas. 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att få fördjupade livsberättelser eller en uppfattning av ett 

fenomen som är föremål för vetenskaplig undersökning (Patel & Davidson, 2011). I den 

kvalitativa intervjun försöker forskaren att förstå världen från en intervjupersons synvinkel 

genom dennes erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Det är en fördel att ha förkunskap om sitt forskningsämne innan ett samtal äger rum, att vara 

förberedd på det område som ska undersökas. En intervju som är kvalitativ kan ge 

information av olika kvalitet. Dessa samtal kan belysa sådant som annars inte skulle komma 

fram och det som är oväntat i en intervju. I slutänden kan det vara viktigt att få svar på både 

det generella och det specifika för att få en så heltäckande bild som möjligt av ett fenomen 

(ibid, 2009).  

 

I semistrukturerade intervjuer används en intervjuguiden som skall utgå ifrån vissa frågor. 

Dessa kan uppdelas i öppna frågor eller teman (Kvale & Brinkmann, 2009). Det går inte att 

formulera direkta svarsalternativ på frågorna som ställs i en intervjuguide (Patel & Davidson, 

2011). Intervjupersonen har stort utrymme att svara på sitt eget sätt. Detta gör att dessa 

intervjuer kan komma att se olika ut, men kommer att följa en viss ordning (Bryman, 2011). 

 

I denna studie används semistrukturerade intervjuer då det är en passande intervjumetod för 

det syfte vi har med studien. Det ansåg att vissa frågor och teman ville beröras men att 

intervjupersonerna skulle få forma sina egna svar och då passade semistrukturerade intervjuer 

in.  

2.1.2. Genomförandet av datainsamlingen 
I denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra yrkesverksamma som arbetar 

med ensamkommande barn, två från Migrationsverket och två från Socialtjänsten i Skellefteå 

kommun. En intervjuguide användes (se bilaga 1). 

 



UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för social arbete 

Moment B, kandidatuppsats 

Socionomprogrammet HT 2012  

Termin 6 

 

  

8 

 

När en av intervjuerna skulle transkriberas visade det sig att den inte hade spelats in. Då 

skrevs allt som sades ner och sedan mejlades detta till intervjupersonen så denna kunde uttala 

sig och lägga till så det inte blivit några missuppfattningar och att inget glömts bort. 

Materialet godkändes senare med vissa ändringar. 

 

Materialet som samlades in informerades intervjupersonerna om att det bara är för studiens 

syfte. Intervjupersonerna fick även godkänna att samtalet spelades in. 

2.2. Sökmetod 
Vid sökning av artiklar har Academic search elite (EBSCO) använts och endast artiklar som 

var peer reviewed inkluderades i sökningen. De sökord som användes var ”Unaccompanied 

Children” som gav 103 träffar. Då begränsades sökningen med att lägga till ”age” som sökord 

och då minskade träffarna till 26. Fokus har varit på ny forskning och artiklar, inget som är 

skrivet tidigare än år 2000. Endast artiklar på svenska och engelska har sökts. 

 

Både Socialstyrelsen och Migrationsverkets databaser har varit användbara vid denna 

kunskapsökning. På Socialstyrelsens hemsida användes ordet ”ensamkommande” och sedan 

”ensamkommande ålder”. Detta resulterade i att träffarna minskade från 49 till 20 stycken. 

Migrationsverkets hemsida resulterade i 380 träffar på ordet ”ensamkommande”.  

De utvalda artiklarna lästes igenom för att bedöma om innehållet var relevant för denna 

studie. De som bedömdes som relevanta sammanfattades och presenteras under kapitlet 

Tidigare forskning.  

2.3. Urval 
Intervjupersonerna i denna studie är gjord med ett bekvämlighetsurval, detta innebär att den 

personal på den myndigheten som är tillgängliga för forskaren blir intervjupersoner. Detta är 

ett icke-sannolikhetsurval som är ett begrepp som används för flera olika urvalsmetoder bland 

annat bekvämlighetsurval.  

 

På Socialtjänsten kontaktades intervjupersoner på asylteamet då de är kunniga inom området 

och arbetar dagligen med ensamkommande barn. På Migrationsverket kontaktades två 

personer, en från ankomst- och en från återvändadeteamet då detta var intressant för att vår 

studie skulle få en större bredd. Dessa kontaktades genom telefon via växeln på 

myndigheterna då namn till dessa redan var kända sen tidigare genom författarnas arbeten. Då 

dessa personer ringde upp informerades de om syftet med samtalet och tillfrågades om de var 

intresserade av att ställa upp på en intervju. Intervjupersonerna var positiva till att ställa upp 

på en intervju men vissa hade inte tid och då vidarebefordrade de ärendet vidare till andra 

personer inom samma team, därför valdes de personer som fanns tillgängliga. 

 

Avgränsningar gjordes till att endast intervjua personer som arbetar på Socialtjänsten och 

Migrationsverket. Det finns andra myndigheter i Sverige som också arbetar med dessa unga 

men avgränsningar gjordes då Migrationsverket och Socialtjänsten dagligen arbetar med 

ensamkommande barn och är därför intressanta.  
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2.4. Analysmetod 
Intervjuerna i denna studie är analyserade med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Denna 

analysmetod valdes då målet med en sådan är att skapa förståelse och kunskap inom det 

studerade fenomenet. Hsieh & Shannon (2005) definierar kvalitativ innehållsanalys som en 

metod där man tolkar innehållet i texten på ett subjektivt sätt genom att på ett systematiskt sätt 

koda och identifiera teman eller mönster i materialet. En kvalitativ innehållsanalys granskar 

materialet intensivt för att kunna dela in materialet i ett antal kategorier (ibid. 2005).  

 

Fyra intervjuer har genomförts. Intervjuerna transkriberades och det lästes igenom flera 

gånger för att hitta de meningsbärande enheterna, som är viktiga meningar eller stycken. 

Utifrån innehållet i de meningsbärande enheterna delades de in i subkategorier. När 

huvudkategorierna skulle arbetas fram sågs ett mönster i empirin och av subkategorierna 

arbetades fem kategorier fram som täckte de meningsbärande enheterna och subkategorierna 

utan att överlappa varandra. Arbetet för att hitta bra kategorier var omfattande, från början 

hade vi dubbelt så många kategorier som t.ex: Insatser för asylsökande, Insatser för PUT, 

Asylsökande under 18 år, Asylsökande över 18 år och många fler. Vi insåg att det fanns 

många kategorier som gick in i varandra och valde Asyl som en kategori, för i den ingick då 

både Insatserna för asylsökande och Asylsökande över 18, och Asylsökande under 18 år. 

Genom att bearbeta alla kategorier noggrant kom vi fem stycken som är täcker vår empiri bra 

enligt oss. Huvudkategorierna blev: Asyl, PUT, Ålder, Arbetet och Lagstiftning och metoder. 

Övrig empiri valdes bort då den var inte var relevant utifrån frågeställningar och syftet. 

Intervjuerna är uppdelade i Socialtjänsten och Migrationsverket för att det ska vara lätt att se 

vad de olika myndigheterna gör för de ensamkommande barnen men de har samma kategorier 

då alla utgått ifrån samma intervjuguide.  

2.4.1. Analystabeller 
Hela analysmaterialet har inte kunnat användas eftersom det varit för omfattande. De koder 

och subkategorier som varit relevanta för frågeställningarna och syftet har valts ut. Nedan 

presenteras, i tabellform de kategorier och subkategorier som använts samt exempel på koder 

som presenteras i empirin.  

 

Migrationsverket 

Kategori Subkategori Koder 

Asyl Asyl  

 

Asylprocessen 

Ankomst 

 Under 18 år 

 

Rättigheter 

Dagsersättning 

 Över 18 år Vuxen 

Dagsersättning 

PUT Under 18 år Kommunens ansvar 

 Över 18 år 

 

Arbetsförmedlingens ansvar 

Ålder Ålder Lättare att få PUT 

 Åldersbedömning Identitetshandlingar 

Åldersutredning 

 Uppskrivning/nedskrivning Flyttas till annat boende 
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Anmälan till kommunen 

Lagstiftning och 

metoder 

Lagar och metoder LMA 

Utlänningslagen 

Arbetet Förändringar i arbetet Åldersutredningar 

 Svårigheter i arbetet Åldersuppskrivningar 

Ålder 

 

 

 

Socialtjänsten 

Kategori Subkategori Koder 

Asyl Under 18 år  Ankomstboende  

Grupphem 

 Över 18 år 18+ 

Migrationsverkets lägenheter 

PUT Under 18 år Nytt boende 

SFV 

 Över 18 år Egen lägenhet 

18+ 

Ålder Åldersbedömning  Uttalande till Migrationsverket 

 Uppskrivning/nedskrivning Byter boende 

Lagstiftning och 

metoder 

Lagar och metoder SoL 

BBIC 

Arbetet Förändringar i arbetet Flyttar mycket på kort tid 

 Svårigheter i arbetet När de får PUT 

Alla fall unika 

 

2.5. Etiska aspekter 
När det gäller etiska aspekterna för svensk forskning finns det fyra krav att ta hänsyn till. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2011).  

 

Informationskravet: Forskaren ska informera sin intervjuperson om undersökningens syfte. 

Intervjupersonerna har rätt att bli informerade om att medverkan är frivillig och att de när som 

helst har rätt att hoppa av studie. De ska även få information om vilka olika moment som 

kommer att ingå och belysas under samtalet (ibid, 2011). I denna studie informerades 

intervjupersonerna om undersökningens syfte vid inledningen av samtalet och vilka olika 

teman som skulle tas upp under intervjun, tidsram och dess frivillighet i studien. De fick 

godkänna att allting kändes bra och att de ville genomföra intervjun. De fick även förfrågan 

om de var intresserade att ta del av det färdiga materialet. 

 

Samtyckeskravet: En myndig person har själv rätt att bestämma huruvida de vill medverka 

eller inte. Samtyckeskravet är viktigt när det finns en risk för att deltagarna i en undersökning 

ska ta skada (ibid. 2011). Vid denna studies intervjuer informerades intervjupersonerna vid 
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intervjutillfället att deras medverkan var frivillig och att de kunde välja att avbryta när som 

helst.  

 

Konfidentalitetskravet: Uppgifter om de personer som ingår i en studie ska behandlas med  

konfidentialitet. Detta görs för att det inte ska gå identifiera undersökningspersonerna när 

resultaten ska publiceras. Det menas att personernas identitet och vem som sagt vad ska 

behandlas på ett konfidentiellt sätt. I kvalitativ forskning kan undersökningspersonerna vara 

anonyma, forskarna ska vara uppmärksamma på att personer och platser inte går identifiera. 

Fingerade namn är en möjlighet men får inte utesluta möjligheten att kunna referera till de 

olika informanterna i en studie. Forskaren skall bland annat förvara information säkert så att 

ingen kan komma åt detta, samt att den ska förstöras när forskningen är klar (ibid, 2011). Vid 

intervjuerna informerades de intervjupersonerna att deras namn inte kommer att nämnas och 

att de kommer vara anonyma i studien.  Anonymiteten eftersträvades i denna studie genom att 

inte skriva ut namn och inte heller deras befattning. Diskussioner har först huruvida 

anonymiteten kan uppfyllas när kommunen skrivs ut men valet gjordes att ha den med då 

frågorna inte ansågs vara känsliga. 

 
Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in under datainsamlingen får endast användas för 

forskningens ändamål. En forskning ska göra mer nytta än skada. De personer som kommer 

vara med i undersökningen ska aldrig få påverkas negativt av en studie, det är oacceptabelt 

(ibid, 2011).  

2.6. Reliabilitet och validitet 
Inom reliabilitet och validitet är det vissa saker som ska beaktas i dom metoder om används. 

De undersökningsmetoder som används ska vara reliabla och valida för att få använda dessa 

och vara användbara. Uppfylls inte dessa krav förlorar forskningsresultaten sitt vetenskapliga 

värde (Ejvegård, 2009). 

 

Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten av en metod. Inom reliabiliteten finns 

det två former, extern och intern reliabilitet (Bryman, 2011). 

 

Extern reliabilitet tar upp huruvida resultaten från en studie blir samma om den görs en gång 

till. Detta är svårt att uppfylla i kvalitativa studier, på grund av att det är svårt att fördjupa sig 

in en social situation och sociala betingelser för att komma tillbaka senare och få samma 

resultat. De finns olika strategier för att tillgodose de krav som extern reliabilitet har. 

Exempelvis menas att en forskare behöver gå in i samma roll som den tidigare forskaren hade 

för att kunna jämföra resultatet av de både undersökningarna med varandra (ibid, 2011). 

 

Eftersom denna studie hamnar om myndigheternas insatser så borde svaren likna varandra då 

många insatser är lagstadgade.  Vid frågorna om intervjupersonerna egna upplevelser av 

arbetet kan svaren komma att skilja sig om man gör denna studie igen. 

  

Inom begreppet validitet finns det två sidor, extern och intern validitet. Den externa 

validiteten menar att de resultat som en studie leder till är generaliserbart till andra situationer 

och miljöer. Kritiken mot validiteten i kvalitativ forskning är att används fallstudier och ett 
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begränsat urval som gör generaliserbarheten svår. Extern validitet och överförbarhet är 

samma sak. Det bedöms hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman, 2011). 

 

Med intern validitet menas att det ska finnas en överstämmelse mellan observationer och 

forskarens teoretiska idéer som den utvecklar. Intern validitet är en styrka i kvalitativa 

forskningar i jämförelse med extern validitet. Skillnaden är att intern validitet förankrar sig i 

teori och begrepp i observationer. Inom intern validitet talar man om trovärdigheten i studien.  

Att styrka och konfirmera validiteten i sin forskning handlar om att vara objektiv. Har studien 

genomförts utan att forskarens egna värderingar eller teoretisk inriktning speglats är viktigt att 

belysa. De ska inte ha påverkat utförandet och slutsatserna av en undersökning. Granskarnas 

uppgift är att se på huruvida resultaten går att styrka (ibid, 2011).  

 

Validiteten i denna studie blir bristande då den utgår ifrån få intervjupersoner och då det är ett 

icke slumpmässigt urval. Vid arbetet med studien har objektivitet eftersträvats, dock är 

fullständig objektivitet svårt att uppnå och författarna har under hela studien varit medvetna 

om att inte lägga in egna värderingar och tolkningar i materialet.    

2.7. Metodologiska reflektioner 
Det finns negativa aspekter vad gäller de metoder som använts i denna studie. Urvalet i denna 

studie är litet och inte slumpmässigt vilket gör det svårt med generaliseringen och att det finns 

problem att överföra resultatet på en annan miljö.  

För våra frågeställningar var kvalitativa intervjuer bra eftersom vi fick fylliga svar som en 

enkät inte kunnat ge oss. Att använda sig av kvalitativa intervjuer kan leda till fördjupade 

livsberättelser och erfarenheter. Tyvärr har vi inte kunnat använda oss av det insamlade 

materialet i sin helhet eftersom det var för omfattande. Detta har gjort att vi var tvungna att 

välja ut vissa delar och därför kan studiens objektivitet påverkats. Vi har utgått från våra 

frågeställningar när vi kategoriserade materialet och hjälpts åt med detta för att det inte bara 

ska vara en person som ska bestämma vad som är viktigt. Före en av intervjuerna bad 

intervjupersonen att vi skulle skicka intervjuguiden. I efterhand upplever vi att detta var 

negativt eftersom intervjun blev styrd av intervjuguiden och det var svårt att ställa frågor 

utanför denna eftersom intervjupersonen nästan direkt gick tillbaka till de skrivna frågorna. 

En av intervjuerna blev inte inspelade och detta var något vi reflekterat över och på grund av 

tidsbrist hade vi inte tid att göra om intervjun. Därför skrev vi ner allt vi kom ihåg från 

intervjun så fort som möjligt. För att det inte skulle bli missförstånd skickade vi intervjun till 

intervjupersonen direkt för att bli godkänd. Intervjuerna gick i övrigt bra och vi anser att vi 

fick fylliga svar med mycket information. Efter alla fyra intervjuer insåg vi att det fanns saker 

som vi gärna skulle ha frågat upp mer om men det fanns ingen möjlighet till detta. Vår 

intervjuguide upplevde vi inga problem med, vi diskuterade efter varje intervju om det var 

några frågor som saknades men kom fram till att den var fullständig.    

Intervjuerna genomfördes tillsammans vilket var positivt då man i efterhand kan diskutera 

resultatet och genomförandet. Det är även intressant att vara två intervjuare då alla kan ha 

olika synvinklar på svaren och samtalet i allmänhet. Vi känner även att vi kompletterade 

varandra genom att hitta frågeställningar som den andra inte skulle ha tänkt på att ställa.  
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En av intervjuerna gjorde på telefon, och intervjupersonen kändes stressad och därför hade vi 

hellre haft ett möte då vi kände att det hade varit lättare att ställa motfrågor och man då kunde 

vara två som intervjuade samtidigt. Svaren på den intervjun ledde till ett mindre fylligt 

material än de andra tre. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Nedan presenteras tidigare forskning kring detta ämne som är relevant förkunskap till 

syftet i denna studie. 

3.1. Ålder 
Hjern, Brendler-Lindqvist & Norredam (2011) har i sin studie hittat ett flertal etiska 

dilemman i de metoder som finns för åldersutredningar. De största frågetecknen uppstår när 

medicinska metoder använts för att rapporterar ett barns exakta ålder. Med medicinska 

metoder undersöks barnens skelett och tänder, utan att meddela att resultaten egentligen inte 

är exakta. Författarnas slutsatser är att det för nuvarande inte finns någon metod som kan 

säkerställa de ensamkommande barnens ålder. Om ålder bedöms på ett felaktigt sätt har det 

stor inverkan på de ensamkommande barnen då detta kan påverka huruvida de ska få den 

hjälp och det stöd som ett barn under 18 år kan. Forskarna rekommenderar att det ska 

utformas bättre metoder för detta och att det ska finnas en mer flexibel inställning till 

kronologisk ålder hos de som arbetar med barnen (ibid, 2011). 

3.2. Barnets bästa 
Det är inte bara inom åldersutredningarna det finns problem i arbetet med de 

ensamkommande barnen. Även inom den lagstiftning som reglerar barnets bästa finns det 

svårigheter. Shamseldin (2012) visar i sin studie att det finns problem med implementeringen 

av FNs barnkonvention från 1989 (UNCRC 1989) i arbetet med ensamkommande barn. 

Studien visade att de svåraste med implementeringen var obestämdheten som präglar 

principen att se till barnets bästa, dåligt definierade och implementerade skydd och bistånds- 

mallar samt att det saknas definition på målen för insatserna. Särskilt svårt är det att 

implementera de ensamkommande barnens rätt till återföreningar med familjen eftersom detta 

skapar en konflikt med statens rätt att veta vem som kommer in i landet. Det fanns ett behov 

av ett bättre samarbete mellan de barnskyddande myndigheterna och 

migrationsmyndigheterna vad gäller implementeringen av barnkonventionen i arbetet med de 

ensamkommande barnen. Det finns även ett behov av ett synsätt där de barnskyddande 

myndigheterna och migrationsmyndigheterna får behålla sina professionella metoder 

samtidigt som ett samarbete mellan dessa som har ett mål att arbete efter vad som är det bästa 

för det individuella barnet. Det fanns starka skäl för att vården och skyddet för de 

ensamkommande barnen skulle vara centralt. Dock så visade det sig att trots försök att 

tillämpa former av särskilt skydd och stöd för dessa barn var skyddet och vården för dessa 

barn en produkt av systemet för invandrings kontroll och inte från systemet av barnskyddet 

(ibid, 2012). 

 

Även Nilssons (2005) studie visar att det finns problem med den lagstiftning som reglerar 

barnets bästa. Studien uppmärksammar att det finns problem när det gäller prövning om PUT 

till barn och barnets ställning till detta. Slutsatsen är att lagstiftningen har en bra intention 

men fungerar inte i verkligheten. Barn är inte i det verkliga fokus i lagar som berör dem, 

oftast är det inte barnen som är det relevanta. Innehållet i de lagar kopplade till barnets bästa 

är inte tydliga och förarbetet till lagarna ger en otydlig vägledning om hur lagarna ska tolkas 

och användas i varje enskilt fall. Detta beror på att lagen är konstruerad så att det ska vara 

möjligt att betrakta de enskilda omständigheterna i varje situation. Nilsson (2005) anser att det 
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också är intressant att barnets bästa endast beaktas vid särskilt ömmande omständigheter (ibid, 

2005).  

3.3. Integration 
Trots de problem som finns gällande barnets bästa och åldersutredningar runt arbetet med de 

ensamkommande barnen visar Hessles (2009) doktorsavhandling att de ensamkommande 

barnen har etablerat sig i Sverige efter tio år i landet och de trivs och mår bra och ser en ljus 

framtid trots att vägen till etablering inte varit lätt för samtliga hon följde i sin forskning. Efter 

beslutet om permanent uppehållstillstånd har de unga vuxna fortsatt med sin utbildning, de 

har börjat arbeta, hittat bostad och en del har bildat familj. Varken boendealternativen eller 

väntetiden på ett besked gällande uppehållstillstånd har visat sig vara något som varit särskilt 

påfrestande för de unga. Avhandlingens resultat visade att en faktor som kan påverka 

etableringen och livskvaliteten i Sverige kan vara huruvida de unga har lyckats skapa en 

kontakt med sina ursprungsfamiljer och om de har skapat egen familj (ibid, 2009).  

 

Även Wallin & Ahlströms (2005) studie visar att de flesta ensamkommande barnen hade 

arbetat sig igenom de typiska problem en flykting kan möta och att de börjat anpassa sig till 

det nya landet. De flesta av de unga ensamkommande uttryckte att de var nöjda med sitt liv 

och omställningen i sitt nya land efter att de hade bott i Sverige i sju år. Dock så kände sig 

några få ensamma och stigmatiserade (ibid, 2005). 

 

Tidigare forskning, som presenteras ovan visar på problem i arbetet med de ensamkommande 

barnen. Problemen gäller främst åldersutredningar och att se till barnets bästa då de ofta 

hamnar i skymundan. Trots de problem som finns verkar de ensamkommande barnen i dessa 

studier vara nöjda med livet i deras nya land med vissa undantag där barnen inte trivs eller har 

inte integrerats på ett bra sätt. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer vi att förklara de teorier som är kopplade till studien. Dessa 

teorier är socialt stöd och Giddens integrations modeller. Teorierna har valts då de 

bedömts ha relevans i arbetet med de ensamkommande barnen. Socialt stöd visar hur 

viktigt stöd och hjälp är för utsatta individer och integration belyser man integreras på 

bästa sätt.   

4.1. Socialt stöd 
Klamas skriver ”För mig är socialt stöd långt mer än en insats eller en stödform. Det är 

kommunikation och interaktion mellan människor, kombinerat med kvalitativa relationella 

aspekter, vars målsättning är delaktighet och en känsla av att vara betydelsefull och värderad 

som den människa man är”(Klamas, 2010) (s.27). 

 

En stor del av den forskningen om socialt stöd behandlar personer med fysisk eller psykisk 

ohälsa. Socialt stöd förekommer i alla typer av relationer och livssituationer men framhävs 

tydligast under krissituationer (ibid, 2010). 

 

Det finns många definitioner på socialt stöd, en definition från 1970-talet är skriven av Moss: 

”Social support is the subjective feeling of belonging, of being accepted, of being loved, of 

being needed, all for oneself and not for what one can do” (Moss, 1974 refererad i Klamas, 

2010). 

 

Forskningen kring socialt stöd är omfattande. Tidigare forskning visar på betydelsen av stöd 

sammankopplad till en individs hälsa, välbefinnande och förmåga att hantera livskriser och 

svåra situationer. Det är det sociala stödet som kan bygga upp en trygghet som senare leder 

till att man kan lära sig att hantera kriser och svåra livssituationer. Senare forskning inriktade 

sig på att se på hur välmående och socialt stöd var sammankopplade. Det finns många olika 

definitioner av socialt stöd, men det som de alla har gemensamt är kopplingen mellan socialt 

stöd och en individs hälsa och välmående (Klamas, 2010). 

 

Sedan 1990-talet har inriktningen på det kommunikativa perspektivet i socialt stöd 

uppmärksammats i större utsträckning. Det handlar om kommunikationen mellan människor. 

Socialt stöd inom detta perspektiv handlar om tre beståndsdelar; handling, interaktion och 

budskap. Stödjande kommunikation kan bidra till hur bra människor hanterar vardagliga 

problem och ohälsa. Genom detta tydliggörs socialt stöd som en process mellan individ och 

nätverk, där det sociala nätverket ses som stödjande aktörer.  I stödjande aktörer räknas familj 

och släkt in, de skall hjälpa sina barn i alla situationer. Vänner är också en viktig del i detta, 

där finns en förväntan att de ska ställa upp vid behov (Klamas, 2010). 

 

De som i sin profession möter människor i behov av stöd har ett samhälleligt ansvar att finnas 

där med stödet.  Med det samhälleliga ansvaret är de krav som är ställda som måste levas upp 

till, då de har ett stödbehov som måste tillgodoses av de professionella. De som i sin 

profession har kunskap att kunna handskas med problemen, ska också göra det, detta inger 

trygghet i relationen mellan individen och den professionella. I och med socialt stöd kan de 

professionella finnas där och informera och dela med sig av sin egen kunskap och vägleda 

individer men också uppmärksamma dem på konsekvenserna som kan följa av vissa val i 
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livet. Det är de professionellas uppgift att tillsammans med individen utforma stödet så den 

gynnar personen. Det är också viktigt att i en stödrelation tidigt upplysa att man inte kan göra 

vad som helst då lagar och ramverk styr friheten.  Ibland kan det vara viktigt att kategorisera 

stödet som finns att ge utifrån olika stödformer, det tydliggör vilket stöd som finns att ge i 

olika situationer och vad det kan bidra med. Det som är centralt att se på är hur stödet ges och 

förmedlas och inte bara vad som finnas att erbjuda. Oavsett stödform är syftet att det i 

slutändan leder till att individens situation blir lättare (ibid, 2010). 

 

De anställa får lön för att finnas där som stöd, de har utbildat sig och sökt sig till yrket för att 

de har viljan att hjälpa individer med deras problem. Därmed finns förväntan på stöd inbyggt i 

deras arbetsuppdrag. Från individerna som är i behov av stöd, att de ska finnas där för dem, 

men också från arbetsgivare och samhället. Tar stödet en annan riktning än individen 

förväntar sig, kan detta bli ett hindrande stöd. Det kan då bli mycket att hantera vilket istället 

riskerar att motverka individens utveckling. Det är stödgivarens uppgift att bedöma i vilket 

utsträckning stöd behövs, och att definiera problem. Utifrån definitionen skall de bedöma 

vilken hjälp som är lämplig. Stödmottagarens uppgift handlar i huvudsak om en övervägning 

hos sig själv, om man kan klara av att handskas med problemet själv eller ta hjälp. I vissa fall 

är det ofrånkomligt. Att söka stöd är ett socialt risktagande med risk för att bli stigmatiserad 

(ibid, 2010). 
 

De formella stödaktörerna inom socialt stöd bidrar med sin erfarenhet och kunskap inom ett 

visst område. För mycket stöd eller fel stöd kan hindra individen i dennes utveckling om det 

inte är anpassat efter personliga behov och en individs särskilda problem eller brist på egna 

resurser. Stödet kan bättra på individens tro på sig själv och hoppet om att förändring är 

möjlig (ibid, 2010). 

 

Genom att få stöd och ha ett nätverk mår man automatiskt inte bättre, det beror mycket på 

vilken kvalitet som stödet är. Wallin och Ahlström (2005) menar på att det är viktigt att få 

socialt stöd från sina landsmän, att de som hittade vänner som gått igenom samma sak och 

som de fann det viktigaste stödet. Viktigt var också kontakten med familjen i hemlandet. 

Socialt stöd har visat sig vara viktigt för det psykiska såväl som för det fysiska välmåendet 

(ibid, 2005).  I slutänden kan man konstatera att socialt stöd är viktigt i alla relationer med 

människor, speciellt i utsatta situationer då det leder till personlig utveckling och en 

skyddande faktor mot ohälsa. Det sociala stödet har kommit att visa sig höra ihop med 

välbefinnande, så ju bättre socialt stöd desto bättre mår personen (Klamas, 2010). 

4.2. Integration 
Giddens (2007) skriver om tre modeller för integration. Han kallar dessa för assimilering, 

smältdegel och kulturell pluralism. Dessa modeller är idealtyper och är därför svåra att 

urskilja i praktiken (ibid, 2007).  

 

Assimilering innebär att invandrarna överger sin ursprungliga kultur och tar till sig de seder, 

bruk, värderingar och normer som finns hos majoritetsbefolkningen i det nya landet. För att 

assimileringen ska bli lyckad och för att invandrarna ska kunna integreras i ett socialt 

sammanhang krävs att invandraren lär sig det nya språket, att han/hon byter klädsel, livsstil 

och kulturella uppfattningar (ibid, 2007).  
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Smältdegel innebär att istället för att invandrarnas traditioner ska försvinna helt och ersättas 

av majoritetens ska de blandas för att skapa nya kulturella mönster. Mångfald utvecklas som 

en följd av att de etniska grupperna anpassar sig till den omgivande sociala miljö som de 

hamnat i samtidigt som de tagit med sig kulturella normer och värden som skiljer sig från 

majoritetsbefolkningens. De traditioner och seder som invandrarna för med sig inte ska 

överges utan bidra till och forma en social miljö som ständigt förändras. Detta ser många som 

den mest önskvärda konsekvensen av etnisk mångfald. Olika blandningar när det gäller 

matlagning, mode, musik och arkitektur är ett uttryck för detta perspektiv (ibid, 2007).  

 

Med kulturell pluralism menas att försöka skapa en utveckling mot ett i samhälle där man 

erkänner och accepterar alla olika subkulturer och ger dem samma status och rättigheter som 

majoritetskulturen. Etniska skillnader ska respekteras och betraktas som viktiga delar av 

nationen. Flera länder i västvärlden är i många avseenden pluralistiska men ofta kopplas 

etniska skillnader samman med orättvisor och bristfällig jämlikhet och detta utgör inte en 

grund för ett jämlikt och oberoende medlemskap i samhället. Det krävs stora insatser för att 

nå upp till en status som olika men jämlika och detta är ett mål som ligger långt in i framtiden 

(ibid, 2007).  
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5. EMPIRI 
I det här kapitlet presenteras empirin som samlats ihop utifrån de fyra intervjuer som 

genomförts. Intervjupersonerna har döpts till SOC1 & SOC2 för intervjupersoner från 

Socialtjänsten, MIG1 & MIG2 för intervjupersoner från Migrationsverket. Materialet är 

uppdelat i två delar; Migrationsverket och Socialtjänsten. Utifrån de två delarna delas 

materialet upp ifrån studiens kategorier som arbetats fram; Asyl, PUT, Ålder, Lagar och 

metoder, och Arbetet. De fyra första kategorierna handlar om vilka insatser de 

ensamkommande kan få medan den sista handlar mer om vilka svårigheter personalen 

kan se med arbetet och vad de anser om det.  

5.1. Migrationsverket 

5.1.1. Asyl 
Intervjupersonerna berättar att på Migrationsverket i Skellefteå jobbar de i team på fyra 

personer. Det är många inblandade i barnets asylprocess, beroende på var i asylprocessen 

barnet befinner sig. Migrationsverket i Skellefteå är en mottagningsenhet som inte jobbar med 

utredningen av en asylprövning. Första delen kan dock göras i Skellefteå om ett barn söker 

asyl i norra Sverige. Då registreras deras asylansökan, de tar fotografi och fingeravtryck och 

har det första samtalet om vem barnet är, vars han/hon kommer från och varför barnen 

kommer ensam till Sverige. När barnen söker asyl i Skellefteå kontrollerar intervjuperson 

MIG2 om barnet sökt asyl i ett annat land genom att lägga in barnets fingeravtryck i 

EURODAK som är en europatäckande databas där fingeravtryck och asylsökningar 

registreras. Intervjupersonen gör sedan en anmälan till Socialtjänsten angående barnet, att den 

är i behov av boende och att den ska få de inledande insatserna. När ett beslut sedan kommer 

från asylprövningsenheten i Boden så delges detta beslut på Migrationsverket i Skellefteå. 

Intervjuperson MIG2 jobbar även mycket med bistånd till de asylsökande.  

 

”Kring de ensamkommande barnen är det mycket administration eftersom det är många 

inblandade.”- MIG1 

 

Barnen har god man, som ska registreras i deras datasystem och allt ska informeras till 

Socialtjänsten och Överförmyndarnämnden. Det dokumenteras om det sker några 

förändringar, om det kommer ett barn, om ett barn återvänder till hemlandet, försvinner eller 

kommer tillbaka berättar intervjupersonerna.  

 

De berättar även att asylprocessen ser likadan ut för ensamkommande barn och vuxna, de har 

samma rättigheter men det krävs ett mottagande för att kunna utvisa ett barn. En skillnad 

mellan barn och vuxna asylsökande är att barnen får gå i skola under asyltiden och även om 

de fått avslag på sin asylansökan vilket inte vuxna får.  

 

Intervjuperson MIG1 arbetar med återvändande för de ensamkommande barnen och berättar 

att de som jobbar med återvändandet delger Migrationsverkets beslut om avslag, vilka fattas 

av asylprövningsenheten i Boden. MIG1 informerar om att de har ett ansvar att underrätta 

Migrationsverkets beslut till de asylsökande. De kallar barnen till möte på kontoret, oftast via 

god man. Barnen får komma personligen för att ta del av sitt avslagsbeslut. De använder tolk 

så att barnet får veta vad de fått för beslut och vilka bedömningar som är gjorda, samt att de 
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har rätt att överklaga. De får även veta vad det kan innebära att få ett sådant beslut om det 

vinner laga kraft. Fyra till sex veckor efter delgivningssamtalet har MIG1 ett 

uppföljningssamtal när avslaget kommer från domstolen. Får barnet avslag på sin överklagan 

brukar de ha ett återvändandesamtal med dem och förbereda dem på att avslagsbeslutet snart 

vinner laga kraft och prata om vilken inställningen barnet har till det och hur man ska kunna 

leta reda på deras föräldrar. MIG1 säger att de pratar om barnets livssituation och att om det 

kommer upp nya skäl för asyl som inte blivit prövade kan de ansöka om verkställighetshinder. 

  

Intervjupersonerna säger att om ett barn har fått avslag på sin asylansökan och ska återvända 

till sitt hemland krävs det ett mottagande i hemlandet av en nära anhörig, socialtjänsten, 

barnhem eller motsvarande innan man kan verkställa utvisningsbeslutet. MIG1 berättar att de 

då har en uppgift att efterforska anhöriga och jobba för en familjeåterförening i hemlandet. 

Intervjuperson MIG1 berättar att på Migrationsverket jobbar de med frivilligt återvändande 

och de kan bara hjälpa den som accepterar beslutet och är villig att åka hem. Migrationsverket 

betalar resan och hjälper dem med resehandlingar och återetableringsstöd i hemlandet. Om 

personen fått avslag och vägrar lämna landet frivilligt överlämnar Migrationsverket ärendet 

till polisen som verkställer beslutet om utvisning med tvång. Polisen kontaktas även när 

personer avviker. 

 

Enlig intervjuperson MIG2 har barnen som är asylsökande samma rättigheter som alla andra 

barn i Sverige. De har rätt att börja skola direkt och har rätt till gratis tand- och sjukvård. Ett 

ensamkommande asylsökande barn som bor på ett kommunalt boende har kommunen 

ansvaret för.  

 

”Är du myndig så är du myndig och ska kunna ta hand om sig själv och de ska inte daltas 

med.” – MIG2 

 

När barnet fyllt 18 år och inte fått PUT håller MIG2 ett möte som informerar ungdomen att 

den måste flytta ut från de kommunala grupphemmen till någon av Migrationsverkets 

lägenheter. På mötet informeras den unge om hur deras ekonomiska situation kommer att se 

ut och annan viktig information. Grupphemspersonalen kör direkt efter mötet ut den unge till 

den nya lägenheten. MIG2 berättar att de boenden som Migrationsverket kan tillhandahålla 

endast är tillfälliga. De asylsökande ska bo där i tre månader sen den dagen de har sökt asyl 

eftersom det ska komma ett beslut inom dessa tre månader. Dessa lägenheter är ofta belägna 

nära varandra och de bor ofta många i samma lägenhet. Detta är endast för asylsökande 

personer över 18 år, eller familjer enligt MIG2.  

 

”Vårt boende.. alla har åsikter om det men för oss är det i första hand tak över huvudet som 

gäller (…) det är vårt uppdrag egentligen att se till att de har tak över huvudet och pengar till 

mat”. – MIG2 

 

MIG2 berättar att en skillnad som görs för ensamkommande barn som blir uppskrivna till 18 

år eller äldre är att har de gått skola innan de blir uppskrivna får de fortsätta med det, till 

skillnad från de vuxna.  
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5.1.2. PUT 
MIG1 berättar att barn som är under 18 år och fått PUT delges beslutet på Migrationsverket. 

Under det mötet får barnet information om vad det innebär, hur man får personnummer, ID-

kort och främlingspass. Kommunen tar då över ansvaret för barnets ekonomi och boende. En 

månad efter delgivningen skrivs personen ut från Migrationsverket. Enligt MIG1 gör 

Migrationsverket inte så mycket för de som har fått PUT. MIG2 berättar att när en person är 

över 18 år och får ett positivt beslut, PUT, delges beslutet på Migrationsverket, samtidigt får 

de en tid hos Arbetsförmedlingen. Dit går de för att sätta igång etableringsprocessen. Sen 

flyttar de från Migrationsverkets bostäder så fort som möjligt. 

5.1.3. Ålder 
MIG1 berättar att den som kommer till Sverige och söker asyl ska göra sin identitet och ålder 

sannolik och även försöka bevisa behovet av skydd. Om barnet inte har identitetshandlingar 

krävs att han/hon kan styrka det på annat sätt. Det görs, enligt MIG1, genom samtal med 

barnet kring skolan och hur länge barnet gick i skola, när barnet föddes och sedan görs en 

bedömning om hur sannolik berättelsen är och hur sannolikt det är att barnet är i den åldern 

som den uppgav. I sista hand tittar de på beteende, utseende och mognad. Denna bedömning 

görs av flera av Migrationsverkets personal eftersom inte bara en person kan bedöma detta 

berättar MIG1.  

 

”Det är det som är det hemska, att är personen 16 år och vi bedömer att den är 20, det är de 

som lider av att bedömningen görs”. - MIG2 

 

MIG2 berättar att när ett barn fyller 18 år och är asylsökande så gör de ingen skillnad i 

insatserna mellan individerna. Båda intervjupersonerna berättar om att Migrationsverket i 

Skellefteå skriver åldersbedömningar om de som söker asyl men de fattar inga beslut, det görs 

av asylutredningen i Boden. Asylprövningsenheten i Boden tar då i beaktning den 

ålderbedömning som är gjord i Skellefteå. Där kan de fatta beslut baserat på större 

åldersutredningar med till exempel tand- eller handledsröntgen som den unge erbjuds att göra 

för att styrka sin ålder. Enligt MIG2 känner läkarna på genitalierna hos pojkar och försöker se 

hur långt in i puberteten de är komna och på så vis försöka komma fram till deras ålder. 

Huvuddelen av de ensamkommande barnen får den ålder som de uppger eftersom det måste 

vara uppenbart att de uppgett fel ålder för att det ska blir en utredning enligt MIG1.  

 

”Om du kommer in och säger att du är 18 fast du är 25 ja då får du jobba sju år längre”.-

MIG1 

 

Om det är svårt att bedöma barnets ålder bedöms den till barnets fördel men Migrationsverket 

informerar vad som kan bli konsekvenserna av att ha fel ålder. Detta kan exempelvis vara det 

som MIG1 säger om att de kan få jobba längre. Enligt MIG2 vet de asylsökande att det är 

lättare att få PUT när man är under 18 år, nästan 80 procent av de ensamkommande barnen får 

PUT. Det är därför Migrationsverket tror att det ljugs om hur gamla de är enligt MIG2.  

 

”När de blir uppskriven i ålder eller hunnit fylla 18 år då börjar helvetet.”- MIG2 
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När en person blir uppskriven i ålder kallar MIG1 till möte där barnet delges beslut om 

uppskrivning och vad som kommer att hända. Beslut går att överklaga i samband med sitt 

beslut om sin asylansökan. En person som bott på ett kommunalt grupphem blir direkt flyttad 

till Migrationsverket boenden eftersom det har varit svårt att få barnen att flytta ut om de får 

komma tillbaka till grupphemmen. Om en person blir nedskriven i ålder och bor på 

Migrationsverkets boenden görs det en anmälan till kommunen om att det finns ett barn i 

behov av hjälp enligt MIG1. 

5.1.4. Lagstiftning och metoder  
”Vi har fått gå MI. Vi behandlar inget det gör att vi inte har någon metod att arbeta utifrån”. 

– MIG2 

 

Intervjuerpersonerna säger båda att samtalsmetoden som Migrationsverket använder sig av är 

MI, motiverande intervjuer. De arbetar utifrån utlänningslagen som styr rätten till 

uppehållstillstånd samt LMA. Intervjupersonerna berättar vidare att de även kommer i kontakt 

med lagen om god man för ensamkommande barn och SoL.  

5.1.5. Arbetet 
”Det är inte lätt att sitta och prata med en och se om han pillar i näsan eller inte… Det blir 

aldrig exakt utan det blir min gissning för att jag tycker du uppför dig som 25”.  – MIG2 

 

MIG2 vill ändra sättet de arbetar med ensamkommande barn. De vet att personer ljuger om 

sin ålder, men bilden idag är att alla ljuger och det stämmer inte. Kommunerna signalerar att 

många kan vara överåriga men det är svårt att styrka att de är det och det gör att de som 

faktiskt är underåriga inte får plats. Detta är något som de skulle vilja hitta en lösning på. Det 

som kan förändras angående åldersutredningar är att det ska vara fler personer med som 

bedömer. Intervjupersonen anser att det inte räcker att de besöker enheter som gör dessa 

bedömningar utan de måste också få gå en utbildning för att lära sig. 

 

”Det här med ålder är ständigt på tapeten och det är vem har ansvar? Vem kan fatta de 

besluten? Det ligger på Migra just nu”. – MIG1 

 

Enligt intervjupersonerna så utgår Finland, Norge och Danmark ifrån handröntgen. Detta 

anser Sverige och Socialstyrelsen inte är nog säkert och vill inte basera beslut på det. 

Socialstyrelsen vill att besluten ska gynna individen och inte Migrationsverket berättar MIG1.  

 

”Åldern borde inte spela så stor roll när det gäller uppehållstillstånd utan skyddsbehoven 

borde styra”. – MIG1 

 

Enligt MIG 1 är åldern är ett problem i arbetet med de ensamkommande barnen. Det är lättare 

att få uppehållstillstånd som minderårig och för många är en uppskrivning i ålder lika med ett 

avslag. MIG 1 berättar vidare att delgivningsbeslut som gäller ålder därmed är jobbiga möten.  

Ett specifikt svårt fall som MIG2 upplevt är då en person blivit uppskriven i ålder. Personen 

blev uppskriven till över 18 år. När beslutet delgavs blev han så aggressiv att polis måste 

tillkallas.  
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”Det jäkliga med jobbet är att hur mycket man än vill kan man inte smyga ett 

uppehållstillstånd till dom som man anser förtjäna det.” – MIG2 

 

Båda intervjupersonerna anser att det kan vara svårt att de har lagstiftningen att förhålla sig 

till. Det svåra med jobbet enligt dem är att de inte kan påverka någonting. Det är fortfarande 

beslutsfattaren som har makten. MIG1 berättar om ett exempel när det kan vara svårt att 

förhålla sig till lagen. Den unge hade sagt: - Jag som är snäll jag har inte gjort något fel varför 

får jag inte stanna? Alltså jag är ju laglig han där som langar knark han får stanna. MIG1 

säger att det är svårt eftersom ett beslut om PUT inte beror på hur barnet sköter sig. MIG2 

anser att om han hade tagit vissa beslut hade de haft en annan utgång.  

 

Det bästa med jobbet enligt MIG2 är att träffa olika sorters människor. Alla ärenden är olika 

och olika problematik.  

 

5.2. Socialtjänsten 

5.2.1. Asyl 
”Dessa barn kan få alla insatser som andra barn kan få om det finns behov men det finns 

specifika insatser för de ensamkommande barnen.”- SOC2 
 

Intervjupersonerna berättar att ensamkommande barn som blir placerade på ett 

ankomstboende inte ska bo där så länge utan de ska kommun anvisas inom kort. Barn som 

söker asyl i Skellefteå blir placerade på Noor men även barn som söker asyl i södra Sverige 

kan bli placerade där eftersom det ofta är fullt på ankomstboendena söderut enligt SOC 1. Blir 

barnet kommunanvisat till Skellefteå hamnar det på ett grupphem för asylsökande barn. De 

barn som kommunanvisats till Skellefteå blir kvar i kommunen under deras asylprocess och 

tills de blir 18 år berättar de båda. 

 

SOC1 berättar att det finns två grupphem och ett stödboende för ensamkommande 

asylsökande barn i Skellefteå. Dessa heter Origo och Falmarksgården samt stödboendet 

Argos. På Argos finns både de som söker asyl och de som har fått PUT och de ska vara över 

16 år. Vidare berättar SOC1 att när ett barn kommer till Skellefteå startas en utredning och de 

genomför ett utredningssamtal med barnen som kommer till Noor så snart god man är 

bestämd. Intervjupersonerna skriver en utredning och en vårdplan kring barnet som skickas 

till boendet som gör en genomförandeplan.  

 

”Sen rullar det på och om inget särskilt händer så träffas vi bara var sjätte månad”-SOC1 

 

SOC1 berättar att om inget särskilt händer eller om inte barnet, gode man eller boendet vill ha 

ett möte träffar intervjupersonerna ungdomarna var sjätte månad för ett övervägande av 

vården. I samband med övervägandet begär de en uppföljning från grupphemmen som utgår 

från boendets genomförandeplan. SOC1 skriver sammanfattar därefter vad samtalet kommit 

fram till och det som stod i uppföljningen i en rapport som skickas till socialnämnden.  
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För att bestämma var barnet ska bli placerat finns det aspekter intervjupersonerna måste ta 

hänsyn till enligt SOC2. Vad vill barnet själv, vad säger gode man och personalen samt hur 

det har fungerat tidigare måste intervjupersonerna fråga sig. SOC1 tittar på hur barnet sköter 

skolan och hur hälsan är, hur bra de klarar sig själva och lägger ihop alla aspekter innan beslut 

om fortsatt placering tas. Beslutet fattas av enhetschefen. Enligt SOC1 tar de hänsyn till om 

barnet är ungefär 13-14 år gammal när det söker asyl. Då anser de att det kan vara för lång tid 

att bo fem år på grupphem. Det görs individuella bedömningar i varje fall och om behoven 

finns försöker de hitta ett familjehem till barnet. Ibland kan grupphem dock vara det bästa 

alternativet även om barnet är ungt enligt SOC1. 

 

”Det finns även HVB som tar emot dessa ungdomar som inte fungerar på de grupphem vi 

vanligtvis använder”- SOC1 

 

Vid speciella fall finns andra insatser och boenden enligt SOC1. Exempelvis vid 

hedersrelaterade fall finns det särskilda HVB hem för dessa barn berättar intervjupersonen. 

Det finns även HVB hem som tar emot barn som inte fungerar på grupphemmen. De kan även 

använda sig av särskilda konsulentstödda familjehem vid särskilt komplicerade fall.  

 

”Det enda vi kan göra är att prata med dom om att det är viktigt att gå till skolan, vi kan inte 

tvinga dom till de” – SOC1 

 

Intervjupersonerna bestämmer inte vem som ska bli gode man utan det är 

överförmyndarnämnden som beslutar om det. SOC1 berättar att hon har kontakt med gode 

man när det är något som rör barnet och denna kontakt kan röra allt från barnets mående till 

planering inför framtiden. När barnen är asylsökande har de inte skolplikt och det är 

intervjupersonernas jobb är att motivera barnet att gå till skolan eftersom de inte kan tvinga 

dem att gå dit. De asylsökande får dagersättning från Migrationsverket och det är gode man 

som har ansvaret för barnets ekonomi enligt SOC1. 

 

Intervjupersonerna berättar att om barnet blir uppskrivet i ålder eller fyller 18 år flyttas den till 

någon av Migrationsverkets lägenheter. Enligt SOC2 har de dock rätt till insatsen 18+ både 

som asylsökande gymnasiestudent och om de fått PUT. 18+ kan hjälpa den unge i det 

vardagliga livet exempelvis att översätta brev från myndigheter. Om en person fyllt 18 år och 

flyttar till egen lägenhet men fortfarande är i stort behov av hjälp kan 18+ hjälpa till med 

detta, de får då en remiss från Socialtjänsten berättar SOC1.  

5.2.2. PUT 
”Arbete skiljer sig inte mycket om barnen söker asyl eller har fått PUT”. - SOC1 

 

Enligt SOC2 behövs det en framtidsplanering för barnen som fått PUT på ett annat sätt än då 

barnen är under 18 och asylsökande, en SFV ska utses och en ny utredning kring behoven ska 

göras. De ska flytta från asyl till PUT boende.  

 

”Om barnet får PUT är det många nya saker som ska sättas igång” – SOC2 
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SOC1 berättar att om barnet får PUT startas en ny utredning om var den ska bo när den är 

under 18 år. Hon tar då reda på hur barnet tycker att det varit att bo på grupphem och om de 

har trivts och vad behovet är. Det finns två grupphem för de som har PUT som heter Ankaret 

och Norrskenet berättar hon vidare. Där bor barn som har behov av fortsatt hjälp med de 

vardagliga sysslorna. Det finns även två stödboenden för de som börjar närma sig 18 år och 

vara redo för att flytta till egen lägenhet men som fortfarande kan behöva lite hjälp med 

vardagslivet. De två stödboendena heter Tellus och Argos. När barnet fått PUT är det i behov 

av en SFV. Vem det blir beslutas av Tingsrätten som grundar beslutet på socialnämndens 

bedömning. Oftast föreslås den nuvarande gode mannen som SFV enligt SOC1.  

 

När barnet får PUT får de pengar från CSN och eftersom de är ensamkommande kan de även 

ansöka om extra tillägg. SFV har ansvaret för barnets ekonomi. Om barnet fått PUT har de 

skolplikt och måste de gå i skolan, annars får de inga pengar från CSN.  

 

”Att de måste flytta när de är 18 år blir som en morot och typ som ett mål för dom”- SOC1 

 

Enligt SOC1 ska barnen flytta till en egen lägenhet när de fyller 18 år. 18 år var den ålder som 

de jobbade hårdast efter. SOC1 tyckte det var bra då det blir ett mål för den unge att uppnå 

och bli vuxna. Hon ansåg att de flesta var redo att flytta ut när de var 18 år annars skjuter de 

upp utflytten men detta är i särskilda fall ifall behoven kvarstår.  

 

Ett ensamkommande barn som fyllt 18 år har rätt till insatsen 18+ och den används väl av 

dessa unga vuxna med PUT berättar SOC1. Det är 18+ som hjälper den unge med att leta 

lägenhet och inventarier. Körkortsprojektet erbjuds ungdomarna via verksamheten 18+. De 

får då ekonomisk hjälp med körkortet och erbjuds övningskörning. De har rätt till 18+ tills de 

fyller 21 år. När de fyller 18 år får de pengar från CSN och försörjningsstöd från kommunen 

berättar SOC1. 

5.2.3. Ålder  
”Man kan inte stirra sig blind på deras ålder utan det är de individuella behoven som ska 

styra”. – SOC2 
 

Enligt SOC1 kan Migrationsverket be Socialtjänsten om ett uttalande gällande barnets ålder 

vid en åldersbedömning. Hon säger att de oftast nekar till detta eftersom de anser att de har 

korta samtal med barnet som är fokuserat på behov och inte ålder. Om det görs en 

åldersutredning av Migrationsverket och barnet blir uppskrivet i ålder till över 18 år blir de 

tvungna att flytta från sitt kommunala boende till ett av Migrationsverkets om de fortfarande 

är asylsökande enligt SOC2. Har de fått PUT och är 18 år flyttas de ut till en egen lägenhet. 

Om barnet blir nedskrivet i ålder till under 18 år flyttas de från Migrationsverkets boenden till 

ett kommunalt boende berättar SOC1.  

5.2.4. Lagstiftning och metoder 
Enligt båda intervjupersonerna arbetar de utifrån SoL, LMA, lagen om god man för 

ensamkommande barn och föräldrabalken (FB). De säger även att Skellefteå Kommun 

använder sig av Barnens Behov I Centrum (BBIC) och utgår därför från BBIC:s områden vid 
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utredningssamtalen. I BBIC materialet finns utredningsfrågor och de har valt ut några som de 

anser vara viktigast.  

5.2.5. Arbetet  
”I värsta fall så kan en person behöva flytta från ett ankomstboende till ett asylboende till ett 

grupphem för PUT till ett stödboende under en halvårsperiod, detta är ju förjäkligt.” – SOC1 

 

SOC1 skulle vilja förändra att barnen flyttar så mycket under så kort tid. Hon tyckte att det 

borde finnas ett annat alternativ men att det kan vara svårt då det inte är bra att blanda barn 

med PUT och de som fortfarande söker asyl eftersom det kan leda till osämja och dåligt 

mående. Men SOC1 ansåg ändå att Skellefteå kommun hade ett bra mottagande för de 

ensamkommande barnen. Den andra intervjupersonen (SOC2) anser att hela samhället och 

lagstiftningen förändras och så måste det se ut eftersom det inte är statiskt.  

 

”De kan va jättepeppade på allt i början när de kom, de ska bli läkare och dom har 

storartade planer om framtiden.(…) Men så fort ett beslut om PUT raseras deras värld.” – 

SOC1 

 

De generella svårigheter SOC1 anser att de kan möta är att om barnet får ett beslut om PUT 

kan det medföra att barnet får det psykiskt jobbigt. Hon tror att det kan bero på att barnet då 

inser att han/hon kommer få stanna i Sverige och att det är här den kommer att få bo. En 

annan orsak som gör att det kan bli jobbigt för barnet är pressen att få hit sin familj när de fått 

PUT. Hon berättar även att när barnet snart ska flytta ut till eget boende kan det starta en 

jobbig period eftersom de många gånger oroar sig för att inte klara sig själv och för att de tror 

att de kommer att bli ensamma.  

 

Båda intervjupersonerna tycker att det är svårt att bedöma alla ärenden då alla fall är unika 

och har olika svårigheter. Det var extra svårt när alla hade olika bild av barnet. SOC1 

berättade om ett speciellt fall där de stod och vägde mellan två olika insatser, grupphem eller 

stödboende. SOC1 ansåg barnet vara redo för stödboende men det tyckte inte han själv. Då 

fick ungdomen själv välja vart den ville bo.  

 

SOC1 ansåg att det var bra att de jobbade efter att barnen ska flytta ut när de är 18 år. Hon 

sade att det fungerade som ett mål för den unge och att om det inte varit så hade det nog tagit 

längre tid att flytta ut dem och att de blir bekväma med att få hjälp av personalen. Hon trodde 

att åldersgränser gjorde att personer blev vuxna och gick vidare, annars skulle de nog bo kvar 

på grupphem eller stödboende så länge som möjligt.  

5.3. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan personer under 18 år få hjälp med sin asylprocess och  pengar samt 

ID-kort av Migrationsverket så länge de är asylsökande. För asylsökande personer över 18 år 

tillhandahåller Migrationsverket bostäder, pengar och övrigt bistånd. När en person får PUT, 

vare sig den är myndig eller barn så gör Migrationsverket inte mycket. Ansvaret flyttas då 

över till Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Socialtjänsten om man är underårig och 

Arbetsförmedlingen om du är myndig.  
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Socialtjänsten kan tillhandahålla många insatser för de ensamkommande barnen. För barnen 

under 18 år står de för boende oberoende om de har PUT eller asylsökande. Får individerna 

PUT och är över 18 år får de försörjningsstöd och tillgång till 18+, men de får inte bo kvar i 

Socialtjänstens boenden. När en asylsökande blir 18 år ger Socialtjänsten ingen annan insats 

för dem förutom 18+. Vare sig de har PUT eller asyl måste individerna flytta ut från 

Socialtjänstens bostäder när de fyller 18 år. När en individ har PUT hjälper de till med en 

egen lägenhet medan de asylsökande måste flytta ut till Migrationsverkets 

flyktingförläggning.  
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6. ANALYS 
I detta kapitel presenteras en analys av den insamlade empirin. Analysen är uppdelad i 

de tre frågeställningarna som studien utgår från för att göra det tydligt hur vi analyserat. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattning av slutsatserna som dragit utifrån syftet. 
 

6.1. Vilka insatser kan ensamkommande individer få av 
Migrationsverket/Socialtjänsten i Skellefteå kommun? 

Ensamkommande individer är en utsatt grupp som befinner sig i en situation där de är i behov 

av hjälp och stöd (Migrationsverket, 2012b). Eftersom de kommer till Sverige utan socialt 

stöd från vänner eller anhöriga är de i stort behov av hjälp från de professionella. De personer 

som är i behov av socialt stöd är personer som är lider av fysisk eller psykisk ohälsa (Klamas, 

2010). Wallin & Ahlström (2005) har i sin studie kommit fram till att ensamkommande barn 

kan vara en riskgrupp för dåligt psykiskt mående (Wallin & Ahlström, 2005).  
 

Klamas (2010) skriver att det är viktigt att fokusera på både det fysiska och psykiska måendet 

hos de individer som man vill hjälpa (ibid, 2010). Socialtjänsten har kontinuerlig kontakt med 

de unga för att upprätthålla ett bra mående, och för att kunna svara till de behov som barnet 

har. Detta arbete är något som pågår under hela tiden och genom att utgå ifrån BBIC belyses 

alla individens behov. De jobbar inte bara utifrån det psykiska välmåendet utan också det 

fysiska då de vid samtalen utreder hur individens hälsa är, till exempel om de har genomgått 

hälsoundersökningar. Även från Migrationsverket får de hjälp med den fysiska hälsan genom 

att de får ett tillfälligt ID-kort som asylsökande. Detta gör att de har samma rättigheter som 

alla andra barn i Sverige, därmed gratis tand- och sjukvård. Däremot så har varken 

Socialtjänsten eller Migrationsverket en behandlande funktion i sitt arbete. 
 

Klamas (2010) skriver att socialt stöd är mer än bara en insats utan det strävar efter 

delaktighet i samhället (ibid, 2010). Migrationsverket arbetar utifrån detta då ett beslut om 

uppehållstillstånd ska komma inom tre månader från den dagen individerna söker asyl. Detta 

för att så fort som möjligt ge de asylsökande de rättigheter de har och för att de ska få en 

möjlighet att börja om. Socialtjänsten jobbar med att göra barnet delaktig i samhället genom 

att ordna boende och en vardag som fungerar samt att barnen får börja skolan direkt. Barnen 

blir även tilldelade en gode man som hjälper dem med allt förutom den sociala omvårdnaden. 

Barnen kommunanvisas så fort som möjligt efter att de har anlänt till ett ankomstboende 

någonstans i Sverige. I kommunen som de bli anvisade till kommer de stanna tills de är minst 

18 år, detta leder till att barnen får större möjlighet och tid på sig att skapa ett nytt liv och 

chans till delaktighet. Det kan leda till att när individen fyller 18 år och blir myndig kan 

individen ha byggt upp en trygghet genom ett skyddsnät av personer och vänner som finns där 

när personen inte längre får hjälp av Socialtjänsten.  
 

Socialtjänsten arbetar med vägledning för barnet och försöker finnas där och stötta när det blir 

svårt, men kan inte tvinga barnet till att göra vissa saker. Det går att koppla detta till stödjande 

kommunikation som är en del av teorin socialt stöd. Att bara finnas tillgänglig för individen är 

viktigt, och att lyssna på vad den har att säga, även att dela med sig av sin egna professionella 

kunskap samt att vägleda individer och informera dem om konsekvenser av deras handlande 

(Klamas, 2010). Socialtjänsten och Migrationsverket gör detta genom de samtal som de har 

med barnen. Socialtjänsten gör det genom att motivera den unge exempelvis gå i skolan när 
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den är asylsökande. Migrationsverket jobbar också utifrån stödjande kommunikation då de 

endast kan informera om vad vissa val ger för konsekvenser. Exempelvis om individerna 

säger att de är en viss ålder är det Migrationsverkets ansvar att förklara vad det kan innebära 

om de uppgett fel ålder. De finns även där för att informera individerna om de väljer att 

frivilligt återvända till hemlandet och om det inte väljer det och vilka konsekvenser detta kan 

få. 
 

När barnen får PUT görs en framtidsplanering av Socialtjänsten om hur deras liv ska formas 

framöver. Socialtjänsten kan också erbjuda 18+ som hjälper till med exempelvis körkort 

genom Körkortsprojektet. Det kan leda till en ökad frihet och en möjlighet att anpassa sig till 

samhället. Migrationsverket har inget annat val än att placera de personer som är asylsökande 

och över 18 år i lägenheter i områden med andra asylsökande. Detta kan leda till att dessa 

personer inte påbörjar sin integrering i Sverige. Deras möjlighet för detta påbörjas inte förrän 

de fått beslut om PUT och flyttar till en egen lägenhet och därmed får börja sin 

etableringsprocess. 
 

Det finns fördelar med att bo med sina vänner och landsmän. Enligt Giddens (2007) är 

smältdegel en modell på integrering som innebär att individerna skapar en social miljö i sitt 

nya land och att de olika kulturerna blandas utan att radera individens ursprung (ibid, 

2007). Socialtjänsten tillhandahåller insatser för att integrera barnen i samhället. På 

grupphemmen och boendestödet får barnen utveckla sina kunskaper i svenska språket. 

Boendenas insatser utgår ifrån BBIC och är omgjorda för att anpassas för de ensamkommande 

barnens behov och för att integrera dem in i det svenska samhället. De flesta ensamkommande 

barnen kommer från Afghanistan och på boendena blir det då en majoritet av individer från 

samma nationalitet. En fördel att bo med landsmän är att det blir lättare att uppnå smältdegeln 

eftersom barnen upprätthåller sitt ursprung. Men detta kan innebära att integreringen försvåras 

då de inte har behov av att träffa personer från majoritetsbefolkningen eller att lära sig det nya 

språket. 
 

Socialtjänsten och Migrationsverket arbetar inte så mycket utifrån assimilering då de inte vill 

trycka undan individernas ursprung utan snarare hitta sätt att anpassa deras ursprung till det 

nya landet, vilket kulturell pluralism handlar om. Enligt Giddens (2007) handlar det 

perspektivet om att subkulturerna ska få samma rättigheter som majoritetskulturen (ibid, 

2007). Insatser som Socialtjänsten och Migrationsverket tillhandahåller jobbar mot att skapa 

en kulturell pluralism i Sverige, men på grund av de orättvisor som fortfarande existerar så är 

det svårt att uppnå. 

6.2. Hur skiljer sig insatserna beroende på om de är myndiga eller inte? 

Det som skiljer insatserna om de är myndiga eller inte är omfattande. Får individen ett beslut 

om utvisning från Sverige kan de bli problematiskt för de att påbörja sin etablering. Deras 

delaktighet brister och de kan bli stigmatiserade. Ensamkommande barn under 18 år som får 

avslag på sin asylansökan och inte har något mottagande i hemlandet kan bli kvar tills de 

fyller 18 år och de kan vara flera år. Det gör att det tar lång tid innan de kan börja om på nytt 

och kommer under dessa år aldrig integreras i samhället på samma sätt som en person med 

PUT. Däremot kan personer som är över 18 år utvisas vilken dag som helst då de klassas som 

vuxna och ska klara sig själv i hemlandet. 
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Migrationsverket har enligt lag skyldighet att efterforska ensamkommande barns anhöriga 

men är en individ över 18 år har Migrationsverket inte denna skyldighet. Enligt teorin socialt 

stöd har anhöriga en stor uppgift gällande en individs mående och det är viktigt att ha en 

kontakt med sina anhöriga (Klamas, 2010). Enligt Wallin & Wahlström (2005) är inte det 

viktigaste att få stöd utan vilken kvalitet som stödet har och anhöriga utgör en stor del i 

huruvida stödet har bra kvalitet (ibid, 2005). Därför kan det antas att det är viktigt med 

gedigna eftersökningar, då detta kan vara en viktig del i barnets mående. 

 

Intervjupersonerna från Socialtjänsten ansåg att barnen flyttas för mycket mellan de olika 

boendena eftersom de först bor på ankomstboende, sen asylboende, sen PUT boende och 

stödboende för att sedan flyttas till egen lägenhet. Det kan leda till att det blir många 

flyttningar under en kort period. Barnen har på de olika boendena skapat relationer och fått 

vänner som fungerar som en del i deras sociala stöd och när de sedan måste flytta ut förlorar 

de dessa relationer och måste bygga upp nya igen. Enligt Klamas (2010) är relationen till 

vänner och anhöriga en viktig faktor i det sociala stödet (ibid, 2010). När barnen måste flytta 

mycket kan det antas att de relationer som barnet byggt upp eventuellt försvinner och detta 

kan leda till brister i det sociala stödet. Då personer över 18 år inte ens har möjlighet till 

någon av dessa insatser utan blir placerade i Migrationsverkets lägenheter tills ett beslut i 

asylaprocessen kommer kan de få socialt stöd av de personer som de bor med i lägenheterna. 

Eftersom beslut i asylprocessen ska komma efter tre månader kan ruljangsen kring dessa 

lägenheter vara ganska stor och att de därmed inte hinner skapa eller upprätthålla relationerna 

till de som dem bor med.  

 

När du blir myndig har du inte rätt till professionellt socialt stöd i samma utsträckning som 

när du är barn enligt lag. Enligt Klamas (2010) är det sociala stödet sammankopplat med hälsa 

och välmående och hur en person hanterar kriser och svåra situationer så är det viktigt att 

behovet av socialt stöd tillfredsställs även om personen är över 18 år (ibid, 2010).  

6.3. Vad är svårigheterna med att ålderskategorisera hjälpen? 
I teorin socialt stöd är det viktigt att kategorisera stödet, att visa individen vilket stöd som 

finns utifrån vilket situation individen befinner sig i (ibid, 2010). Detta går koppla till att 

många av insatserna från Migrationsverket och Socialtjänsten är kategoriserade efter huruvida 

personen har PUT eller är asylsökande. En annan kategorisering som ständigt görs är 

ålderkategoriseringen. Vissa insatser är starkt kopplade till ålder och lagstiftning. Genom att 

kategorisera stödet utifrån ålder kan risken minska för att barnet får för mycket och fel stöd. 

För mycket eller fel stöd kan hindra individens utveckling (ibid, 2010). Intervjupersonerna 

från Migrationsverket uttryckte att det finns problem med metoden kring åldersbedömningar 

och att det finns en risk att en person får fel ålder. Risken finns då att barn som uppgivit fel 

ålder får insatser som är anpassade för barn i en annan ålder. Får ett barn fel stöd, kan detta 

vara skadligt för barnet. Ett exempel på detta kan vara om de yngre barnen som har behov till 

ett familjehem blir placerad på ett grupphem eller att ett barn blir placerat på grupphem men 

sedan blir uppskriven och utflyttad till Migrationsverkets lägenheter. Dessa lider av att fått 

tagit del av för mycket stöd som hindrat dem i deras utveckling, medan de yngre barnen måste 

växa upp för fort på grupphemmen istället för i en lugnare miljö i ett familjehem. 

Migrationsverket uttryckte även att kommunerna signalerat att många är överåriga och 
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utnyttjar den hjälp som de personer som är minderåriga har rätt till. Det antyder att de yngre 

inte får den hjälp de har rätt till eftersom de inte finns platser och att de äldre får mer hjälp än 

de egentligen behöver. 
 

Åldern spelar en viktig roll i vilken typ av insats barnet är berättigad till. Därför är det bra att 

Socialtjänsten uttrycker att de jobbar utifrån vilket behov barnet har och endast har 

ålderkategoriseringen som en riktlinje. Behoven måste dock anses som stora för att du ska få 

fortsatta insatser från Socialtjänsten när personen fyllt 18 år. De anser att när du är 18 år är du 

myndig och då ska du klara dig själv även om den unge fortfarande kan vara i stort behov av 

stöd och hjälp men är behovet stort finns möjligheter till mer hjälp. Däremot är 

Migrationsverket styrda av sina ålderkategoriseringar, speciellt när barnet fyller 18 år och är 

asylsökande. Detta är lagstadgat och då spelar det individuella behovet av hjälp och stöd inte 

någon roll när personen fyllt 18 år.  

 

Både Socialtjänsten och Migrationsverket har en lagstiftning att utgå ifrån och detta gör att 

deras arbetsuppgifter är styrda. I en stödrelation är det viktigt att upplysa att det inte går göra 

vad som helt på grund av lagar och regler (ibid, 2010). Barnen blir informerade om detta i de 

inledande informationssamtalen. De som arbetar med ensamkommande barn har själva valt 

det och deras arbetsuppgifter handlar om att skapa ett bra liv för de individer som de möter. 

Detta uttryckte flera av intervjupersonerna och ansåg att det kan vara frustrerande ibland att 

inte kunna påverka vissa beslut som tas, särskilt uttryckt hos Migrationsverket som inte har 

någon möjlighet att fatta några beslut. Det är Socialtjänsten som har ansvaret att ge 

individerna det stöd som den behöver och utforma stödet utifrån barnets behov. 

6.4. Syfte och slutsatser 
Både de som är asylsökande eller har PUT och är under 18 år har rätt till många insatser från 

Skellefteå Kommun. Däribland boende och social omvårdnad. Migrationsverket gör inte 

mycket för dessa barn, de ger endast pengar till de asylsökande under 18 år och inget för de 

barn som har fått PUT. När en person är 18 år eller äldre förlorar de många utav dessa 

insatser. Är individen fortfarande asylsökande är det Migrationsverket som har ansvaret för 

boende och försörjning. Migrationsverket gör inte så mycket för de personer som har fått PUT 

och då spelar det ingen roll om de är myndiga eller inte. Har personen fått PUT och är över 18 

år hjälper kommunen till med lägenhet och försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen jobbar 

med etableringen. Kommunen kan även erbjuda 18+ för de som har blivit myndiga. 

 

De slutsatser som kan dras av denna studie är att om du är myndig eller inte är en viktig del i 

ett ensamkommande individs liv. Det är inte bara en del i individens identitet utan också det 

som bestämmer vilken typ av insats personen kan få. Insatserna har en stor del i hur personen 

kommer att integreras i det nya landet och därmed hur individens liv kommer att se ut. Hjern, 

Brendler-Lindqvist & Norredam (2011) skriver om vikten av att få en rätt ålder för att det 

bestämmer även vilken hjälp barnet kan få (ibid, 2011). Kommer barnet till Sverige och är 18 

år eller hinner fylla 18 år som asylsökande får den betydligt sämre livsvillkor än om den som 

är under 18 år och hamnar inom Skellefteå Kommuns insatser. Är man ensamkommande barn 

finns det omfattande insatser att ta del av gentemot om du kommer som ensamkommande 

vuxen, du lämnas då ensam med mycket ansvar och lite hjälp. 

 



UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för social arbete 

Moment B, kandidatuppsats 

Socionomprogrammet HT 2012  

Termin 6 

 

  

32 

 

En annan slutsats vi dras utifrån indikationer från personalen från Socialtjänsten är att de 

ensamkommande barnen under 18 år måste flytta runt bland de olika boendena för mycket. 

Detta tror dem kan skapa känslor av otrygghet hos barnen.  Det finns inte mycket lagstadgade 

insatser kring asylsökande individer som är över 18 år men i Skellefteå Kommun erbjuds 

dessa individer insatsen 18+, denna insats tycker vi är livsviktig att den finns att tillgå för 

dem. 
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7. DISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera den empiri och analys som är presenterad 

i studien och lägga in våra egna tankar och funderingar kring dem. Vi inleder med en 

Metoddiskussion och går vidare mot en empiridiskussion. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida insatserna skiljer sig för ensamkommande 

individer om de är myndiga eller barn. Vi valde att inrikta oss genom frågeställningarna som 

utgår från syftet, svårigheterna med att ålderskategorisera, vilken typ av hjälp 

ensamkommande individer får och den sista att undersöka hur insatserna skiljer sig beroende 

på om man är myndig eller inte. I efterhand kan vi känna att det hade varit intressant att lägga 

mer fokus på vad intervjupersonerna tyckte om dessa insatser och deras upplevelser av 

arbetet. Eftersom vi kom på detta i efterhand har uppsatsen till största del byggt på fakta och 

intervjuerna har varit konkreta och sakliga. Skulle vi ha fokuserat mer på upplevelser hade 

denna uppsats kanske blivit mer levande. Men eftersom frågeställningarna och syftet 

utformades för att få informativa svar och handlade inte om upplevelser så tycker vi att vi får 

svar på det vi efterfrågade. 

 

Vi har försökt att inte lägga ner några egna tankar och värderingar som färgat uppsatsen men 

förstår att det kan ha gjorts undermedvetet. Vi tror att på grund av att båda arbetar med 

ensamkommande barn och har vissa förkunskaper kan detta påverkat arbetet. I efterhand kan 

vi inse att vi påverkat intervjuguiden mer än vad vi först trodde genom att vi hade 

förkunskaper om ekonomi och boende för de ensamkommande barnen och att vi utformade 

till viss del intervjuguiden efter det.  

 

Teorierna som valdes ansåg vi vara relevanta för syftet i denna uppsats. Att kunna förankra 

vår analys i ett större sammanhang som i detta fall socialt stöd och integrationsmodellerna gav 

oss en förståelse för hur viktig insatserna som Migrationsverket och Socialtjänsten 

tillhandahåller och hur viktigt det är att de fungerar i förhållande till integrationen i samhället 

och barnets mående. 

 

Viktigt att diskutera är huruvida resultaten hade sett annorlunda ut om vi gjort om uppsatsen 

och intervjuat andra personer på Socialtjänsten och Migrationsverket. Då många insatser är 

lagstadgade som vi presenterat tidigare i uppsatsen så tror vi att resultaten hade liknat 

varandra, dock kring de svårigheter personalen uttryckte skulle det kunna skilja sig. Vi hoppas 

att i framtiden kommer den kritik som vi presenterar i denna diskussion inte finnas, att de 

funnit sätt att arbeta med ålderbedömningar och att även asylökande individer över 18 år får 

rättvist stöd och hjälp. 

 

Vi anser att Socialtjänsten och Migrationsverket har bra insatser för de ensamkommande 

barnen och det är en stor apparat som kretsar kring dem. Insatserna som finns i Skellefteå är 

troligen inte unika i Sverige. Trots det har det varit intressant att undersöka vad barnen har rätt 

till och hur arbetet fungerar. Att möta personer på fältet och intervjua dem har varit lärorikt 

och det har gett oss större förståelse för hur det är att arbeta med dessa barn. Under 

uppsatsskrivandets gång har vi fört diskussioner kring vissa aspekter och vad vi anser vara 

brister i arbetet med de ensamkommande barnen, en central diskussion har varit huruvida 
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barnets bästa beaktas i alla insatser och processer. Enligt FN:s barnkonvention skall barnets 

bästa komma i främsta rummet, konventionen uttrycker att samhället har skyldighet att stå för 

stöd och hjälp utifrån barnets särskilda behov (Fisher, 2010). Vi anser att man kan ifrågasätta 

om barnets bästa alltid kommer i främsta rummet, de måste flytta runt bland olika insatser 

inom Socialtjänsten och de ska följa ett visst mönster som är uppsatt. Vi tycker dock att de i 

de flesta situationerna utgår ifrån barnets bästa och genom BBIC försöker de se till barnets 

behov. 

 

Personalen på Migrationsverket som vi intervjuade antydde att det finns problem och 

svårigheter med åldersutredningar. Därför anser vi att det är besynnerligt då insatserna och 

stödet är anpassat efter ålder. Detta är kopplat till en av våra frågeställningar som handlar om 

svårigheterna med att ålderkategorisera insatser. Svårigheten blir att när Migrationsverket har 

svårt att fastställa en ålder, är det konstigt att vara så hårda med åldern kring insatser. 

Shamseldin (2012) menar att skälen för vården och skyddet är det som ska vara centralt i 

arbetet med barnen (Shamseldin, 2012). Faran med att ålderkategorisera hjälpen är att det kan 

leda till att alla måste följa ett visst mönster och den uppgjorda plan som är satt för dem. 

Avviker ett barn från normen finns det inte mycket att göra för dem om de inte är särskilt 

ömmande omständigheter som t.ex. hedersrelaterat våld. Enligt FN:s barnkonvention skall 

barnets bästa komma i främsta rummet, konventionen uttrycker att samhället har skyldighet 

att stå för stöd och hjälp utifrån barnets särskilda behov (Fisher, 2010). Vi ifrågasätter därför 

om hjälpen utformas utifrån barnets individuella behov i dagsläget. Hur mycket ska man 

behöva avvika för att få särskild hjälp? 

 

Det är bra att Socialtjänsten ser till barnets behov, men vi funderar på hur stora behov de ska 

behöva ha för att få bo kvar i Socialtjänstens boenden efter att de fyllt 18 år. Hur ska personer 

som gått igenom trauman vara redo att flytta ut när många svenska ungdomar i den åldern 

som haft en problemfri och trygg uppväxt inte alltid är redo för det? 

 

Behovet av en bättre fungerande åldersbedömning verkar vara stort då intervjupersonerna på 

Migrationsverket uttryckt att det finns brister både i deras egen kompetens och teknik. Bättre 

åldersbedömningar är något som skulle gynna barnen eftersom de då kan få det stöd som de 

har behov av. Enligt Klamas är det viktigt att få rätt stöd direkt, annars kan de vara skadligt 

för barnet (Klamas, 2010). De barn som faktiskt är minderåriga förlorar sin plats till personer 

som egentligen inte har den ålder att bo på de kommunala boendena för ensamkommande 

barn. Vi anser att personal på Migrationsverket inte har utbildning för att bedöma ålder och 

därmed inte är lämpliga att göra detta. Därför är det en fråga vi ställer oss, varför inte denna 

arbetsuppgift är delegerad till en annan myndighet som har kunskap och utbildning inom detta 

område, eller att personalen på Migrationsverket får utbildning inom detta. 

 

När ett barn kommer till Sverige som asylsökande och är under 18 år blir denne placerad på 

ett grupphem och när de blir 18 år måste de flytta därifrån. Är det rimligt att en person som 

flytt från ett liv i osäkerhet och skapat en trygg vardag ska behöva slitas upp från en trygghet 

bara för att den blir 18 år? Det borde kanske finnas något boende som är ett mellanting där de 

barn som bott på grupphem men inte fått PUT fortfarande kan få stöd så att skillnaden i 

kvaliteten på boendena inte blir lika stor. Är en ungdom är asylsökande, bor på ett stödboende 

och fyller 18 år anser vi att de borde få bo kvar där till ett beslut i asylprocessen kommer. 
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Beslutet ska komma inom tre månader, vilket inte är särskilt lång tid och antingen får de PUT 

och då kan Socialtjänsten hjälpa dem med en egen lägenhet eller så får de avslag och ett 

utvisningsbeslut. Vilket beslut som än kommer blir den fortsatta insatsen efter 18 år inte 

långvarig. Vi anser att Migrationsverket måste vidareutveckla insatserna för de asylsökande 

ensamkommande barnen som fyller 18 år för i dagsläget är de bristande. Det är inte rimligt att 

en individ som fått möjlighet till mycket stöd i ett kommunalt boende och bara för att du på 

papperet fyller 18 år så ska individen kunna klara sig själv i en lägenhet med andra i samma 

situation. Detta tror vi kan leda till sämre psykiskt mående eftersom intervjupersonerna 

uttryckte att det var ett problem och de unga mådde sämre av att behöva flyttas ut. 

 

Ett barn inte kan utvisas förrän det är 18 år om det inte finns ett mottagande i hemlandet 

(Migrationsverket, 2010). Detta känner vi oss ambivalenta till. Vi tycker att det är bra att 

barnen får stanna eftersom de flytt hit av en anledning och om de ska utvisas är det bra att det 

ska finnas ett mottagande. Dock tror vi att om barnet måste stanna i Sverige i flera år utan 

uppehållstillstånd består dessa år bara utav en väntan på att utvisningsbeslutet ska verkställas 

och detta kan vara en ständig oro. Genom detta kan individerna aldrig påbörja sin integration 

och aldrig bli en del av samhället. Wallin och Ahlströms (2005) studie visade att det största 

problemet för flyktingarna var att de kände sig ensamma och stigmatiserade efter sju år i 

Sverige med PUT (Wallin & Ahlström, 2005). Vi kan därför tänka oss att personer som är 

kvar i Sverige utan ett uppehållstillstånd och bara väntar på en utvisning känner sig ännu mer 

stigmatiserade och ensamma eftersom de vet att de inte kommer att få stanna och integreras.  

 

Intervjupersonerna uttryckte att det var särskilt svårt med möten där de meddelade barnet att 

denne blivit åldersuppskriven till över 18 år. Detta för att barnen tog dessa beslut hårt och 

reagerade ofta starkt för att de var medvetna om att det är svårare att få PUT som myndig och 

efter mötet blir de direkt blir skjutsade till Migrationsverkets förläggning. På grund av tidigare 

händelser med barn som inte velat flytta ut när de fått komma tillbaka är dessa rutiner satta. 

Vi anser att det är förkastligt att barnen inte få packa sina egna tillhörigheter och få tid på sig 

att säga hejdå till personal och barnen de bott med och att de inte har någon tid att smälta 

beslutet eller förbereda sig för vad komma skall. Giddens (2007) skriver om en modell som 

kallas smältdegel. Detta innebär att de ska anpassa sig till den nya miljön samtidigt som man 

bevara sina gamla seder (ibid, 2007). Genom att ryckas upp från sitt nuvarande boende till en 

ny by jobbar emot smältdegeln i samhället, de seder och anpassningen man gjort till sin 

sociala miljö dras upp och man måste börja från början. 

 

Det skulle fortsättningsvis vara intressant att undersöka måendet hos de ensamkommande 

barn som fyllt 18 år eller blivit uppskrivna i ålder under sin asylprocess. Detta eftersom både 

intervjupersonerna på Socialtjänsten och Migrationsverket i vår undersökning uttryckte en oro 

över att de unga ska flytta till en ny och okänd vardag utan insatser. 
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9. BILAGA 1 
 

INTERVJUGUIDE 

 

Syftet med studien är att vi vill kartlägga de insatser som de ensamkommande barnen har 

rätt till i Skellefteå kommun och hur dessa insatser skiljer sig beroende på deras ålder. 

Frågeställningarna som vi utgår från är: 

 Vilka insatser kan de unga få av Migrationsverket/Socialtjänsten?  

 Hur skiljer sig arbetet i myndigheterna beroende på ålder? 

 Vad är svårigheterna kring arbetet med ensamkommande barn i Skellefteå kommun? 

 

Vi kommer att utgå från en intervjuguide. Vill de se den?  

Vill du ställa upp på intervjun? 

 

Informera: 

Att de får vara anonyma 

Du får när du vill avbryta intervjun utan anledning. 

Det kommer bara användas till forskning.  

Okej om vi spelar in? 

Ta del av det färdiga materialet? 

 

 

Intervjuguide 

 

Insatser 

- Arbetssätt.  

o Regelverk 

o Metoder 

o Samarbete, med vilka?  

 Hur ser det ut?  

 Hur fungerar det? 

 

- Insatser för den som söker asyl? 

o Boende 

o Ekonomi 

o Känslomässigt, personligt 

o Sysselsättning 

 

- Insatser för den som fått PUT? 

o Boende 

o Ekonomi 

o Känslomässigt, personligt 

o Sysselsättning 

 

- Skillnader i ålder. 
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o Boende 

o Ekonomi 

o Känslomässigt, personligt 

o Sysselsättning 

 

Arbetet  

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

- I vilken utsträckning har du kontakt med ensamkommande? 

- Problem – specifika, generella 

o Vanliga problem som kan uppstå? 

o Något exempel som varit extra komplicerat? 

 

- Vad är det bästa med arbetet? 

- Vad tycker du är svårt med arbetet? 

- Om du kunde förändra något, vad skulle det vara? 

- Hur har arbetet förändrats över tid? 

- Hur tror du det kommer fortsätta förändras? 

 

Ålder 

- Vad anser du om insatserna och att de är så starkt sammankopplat med ålder? 

 

Migrationsverket? 

- Hur görs en åldersutredning? 

- Varför görs dem? 

- Hur ofta sker det?  

- Vad gör ni i Skellefteå om man jämför med resten av Sverige? 

 

Socialtjänsten 

- Hur hanterar ni om åldersbedömning görs och ny ålder sätts på den unge? 

- Förändras arbetet, hur? 

- Hur ofta händer detta? 


