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SAMMANFATTNING 

Detta är en kvalitativ fallstudie om en kommuns ensamkommandeverksamhet i Sorsele 

kommun, en liten kommun i Norrlands inland. Fokus i studien ligger på att kartlägga de 

lösningar och arbetssätt som används samt att få en inblick i hur kommunen arbetar med att 

organisera denna verksamhet. Underlaget bygger på intervjuer med olika representanter för 

kommunens mottagningsverksamhet, socialtjänsten, skolan, gode män, HVB-hem och 

politiker. Frågeställningarna i studien behandlar fenomenet med att en liten kommun tar emot 

många ensamkommande flyktingbarn. 

Materialet som denna studie bygger på samlades in genom semistrukturerade intervjuer och 

en Grounded Theory-inspirerad innehållsanalys har gjorts. Studien vilar inte på någon 

teoretisk modell utan den bygger på en fallstudies upplägg. Studien visar att en liten kommun 

har begränsade resurser och inte kan tillfredsställa alla behov för att skapa en lyckad 

integration. Slutsatsen är kommunen bör tänka efter innan man godkänner nya placeringar för 

att inte riskera att förlora verksamheternas kvalité. 
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  1. INLEDNING 

Idén kring uppsatsämnet kom till eftersom vi båda härstammar från Sorsele kommun. Under 

VFU, termin fem på socionomprogrammet så väcktes ett intresse och fascination för 

ensamkommande flyktingbarn och mottagandet av dessa då främst i Sorsele kommun. Vi har 

fått höra att Sorsele kommun tar emot fler ensamkommande flyktingbarn än vad 

Migrationsverket anvisar kommunen och det gjorde att en nyfikenhet väcktes att undersöka 

detta. Ämnet är högst aktuellt eftersom den ökade strömmen av ensamkommande gör att kraven 

ökar från Migrationsverket på kommunerna att öka sitt mottagande av ensamkommande barn. 

Ensamkommande barn är en utsatt grupp i samhället vilket gör ämnet intressant för socialt 

arbete. 

Sorsele kommun har ett fördelningstal på 50 stycken ensamkommande flyktingbarn 

(Migrationsverket, 2015b). Kommunens invånarantal är 2600 invånare och enligt författarnas 

sätt att räkna kan detta likställas med att en kommun med 20 000 invånare skulle ha ett 

fördelningstal på 384 platser. För att få ett grepp kring omfattningen av Sorseles mottagande 

kan detta jämföras med Mora kommun som har 20 000 invånare men bara har 28 platser för 

ensamkommande. Fördelningstalen bestäms genom en överenskommelse mellan kommunen 

och länsstyrelsen. Fördelningstalet är det antal platser som kommunen får full ersättning för 

från Migrationsverket (Migrationsverket, 2015b).  

Eftersom Sorseles höga mottagande är unikt i Sverige började vi undersöka möjligheterna till 

att skriva uppsatsen kring Sorsele kommun. Vi fastnade för att göra en fallstudie eftersom det 

ger oss möjligheten att få ett helhetsperspektiv samt möjligheten att betrakta Sorsele som ett 

fenomen. Vi vill helt enkelt undersöka hur Sorsele har lyckats hantera detta samt hur 

verksamheterna har påverkats och påverkas av kommunens mottagande av ensamkommande. 

Sorsele har lagt ut sina HVB-boenden på kommunal entreprenad och det väckte också en 

nyfikenhet varför man väljer att göra det. 
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1.1 Problembakgrund 
Ensamkommande är ingen ny företeelse i Sverige. Faktum är att det under lång tid kommit 

varierande strömmar av ensamkommande vilket berott på hur utvecklingen i världen har sett 

ut.  Den kanske mest kända händelsen när Sverige tog emot flest flyktingbarn var under andra 

världskriget då Sverige hade 80 000 barn i omlopp under åren 1939-1945 (finskakrigsbarn.se). 

Det var stora flyktingströmmar under åren 1991-1999 som genererades av krigen i det forna 

Jugoslavien. Under dessa år ökade antalet flyktingar i Sverige kraftigt med en topp 1992 på 

84018 personer, vilket är den högsta flyktingströmningen till Sverige i modern tid 

(Migrationsverket, 2014). Efter krigen i Jugoslavien minskade flyktingströmningarna till ca 10 

000 asylsökande/år. Efter 2001 har flyktingströmmarna ökat (Migrationsverket, 2014). I den 

tidigare statistiken framträder inte ålder som faktor men ett antagande skulle kunna vara att en 

ökad invandring resulterar i att andelen ensamkommande ökat linjärt. 

Invandringen till Sverige under modern tid kan delas in i tre större faser. Första fasen sträcker 

sig mellan åren 1945-1960 med andra världskrigets uppbrott som främsta orsak. Andra fasen 

kännetecknas av en massiv arbetskraftsinvandring för att snabbt bygga upp industrin. Denna 

fas sträckte sig främst mellan 1960-1970. Gemensamt för dessa faser är att invandringen främst 

koncentrerades från länder i Europa och i Norden. Den tredje fasen börjar runt 1980 och sträcker 

sig fram till idag. Invandringen sker nu främst från länder utanför Europa. (migrationsinfo, 

2015).  

Invandringen av ensamkommande barn har ökat kraftigt de senaste åren. Under 2013 ansökte 

cirka 4000 ensamkommande barn om asyl, siffran ökade 2014 till cirka 7000 (Migrationsverket, 

2014). Prognosen för 2015 är att cirka 7800 ensamkommande barn kommer att ansöka om asyl 

i Sverige (Migrationsverket, 2015).  

Hessle(2009) har med hjälp av Ayotte (2000), presenterat orsaker till varför ensamkommande 

valt att migrera till ett okänt land. Exempel på orsaker till migration enligt Hessle (2009) är 

förtryck, tortyr, väpnade konflikter, fattigdom, undvikande av militärtjänst eller önskan att 

återförenas med en släkting i Europa. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera Sorsele kommuns mottagande av 

ensamkommande barn. Vi vill få en helhetsbild av kommunens olika verksamheter för att 

försöka utröna hur kommunen arbetar med de ensamkommande från ankomsten till kommunen 

tills dess att barnen blivit myndiga. De verksamheter vi har inriktat oss på är socialtjänsten, 

skolan, HVB-hemmen, politikerna samt gode män. 

Den forskningsfråga som sammanfattar hela uppsatsen är: Hur arbetar Sorsele kommun med 

sin ensamkommandeverksamhet? 

De övergripande frågeställningar vi vill ha svar på är; Hur har kommunens höga mottagande 

påverkat kommunens organisation över tid? Finns det problemområden som behöver 

förbättras? Vilka lösningar använder sig Sorsele av i arbetet med de ensamkommande? Har 

privatiseringen av HVB-hemmen påverkat verksamheten? 
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1.3 Definitioner 
Ensamkommande barn 

Vi använder oss av Lag (1994:137) 1§ om mottagande av asylsökande m.fl. definition av 

ensamkommande barn. 

”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 sådan ställföreträdare räknas som 

ensamkommande barn.”  

 

Hem för vård eller boende (HVB) 

Vår definition av HVB hem grundar sig i Socialtjänstförordning (2001:937) 3 kap 1§  

”Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot 

enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem 

drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ 

krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt.” 

Integration 

Vi har valt att använda oss av Nationalencyklopedins (2015) definition av integration i denna 

uppsats ”process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process.” 

1.4 Arbetsfördelning 
Arbetet har delats upp och vi har gemensamt hjälpts åt att färdigställa alla delar av uppsatsen. 

På grund av det stora geografiska avståndet som skiljer oss författare åt har vi inte kunnat sitta 

på samma ort och plats under arbetsprocessen. Vi har med hjälp av internet överbryggat 

avståndsproblematiken vilket möjliggjort att vi kunnat dela upp arbetet och skrivandet utan att 

vara på samma plats fysiskt. Vi har varit lika delaktiga i all text som producerats och ingen har 

gjort varken mer eller mindre än den andre. Själva idén till uppsatsen kom fram genom 

brainstorming och diskussion kring en idé som Gustav fick under sin praktik. Därefter har vi 

hjälpts åt att hitta relevant litteratur och söka efter fakta som var relevant för vår uppsats. 

Intervjuer och transkribering delades upp eftersom vi inte kunde närvara fysiskt båda två under 

alla intervjuer. Vi har båda bidragit med text och idéer till analys och diskussion och ingen har 

gjort mer eller mindre. Vi har granskat varandras texter innan vi bedömt att texten varit klar att 

användas i uppsatsen. 
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2. METOD 
Vårt arbete grundar sig på semistrukturerade intervjuer som behandlar ämnet ensamkommande i 

Sorsele kommun. I detta avsnitt tar vi upp arbetets upplägg och de metoder vi använt oss av för att 

kunna tolka det insamlade materialet.  

2.1 Fallstudie 
Uppsatsen har inspirerats av fallstudiens upplägg. Med fallstudie menas att man försöker få till 

en så övergripande information som möjligt om ett fall eller en grupp. Fallstudier används 

främst när man vill studera processer och förändringar där helhetsperspektivet är det 

grundläggande ledordet (Patel & Davidson, 2003). Ett fall kan vara en organisation eller en 

kommun eller ett socialt fenomen som inte studerats tidigare. Bryman (2011) menar att det finns 

olika sorters fall i en fallstudie och att man studerar dessa fall på olika sätt. Eftersom vi väljer 

att fokusera oss på ett specifikt område anser Bryman(2011)  att man gör en observation av ett 

unikt fall. 

Vanligast är att man använder sig av kvalitativa metoder som deltagande observation eller 

ostrukturerade intervjuer när man genomför en fallstudie (Bryman, 2011). Den begränsade 

tidsram vi haft för att genomföra vår studie av Sorsele kommuns mottagande av 

ensamkommande har resulterat i bedömningen att vi behöver använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Denna intervjuform ger möjlighet till en bredare bild av ett fenomen men skapar 

ändå förutsättningar till att möjliggöra en viss struktur utifrån förutbestämda teman (Patel & 

Davidson, (2003)). 

För att samla in data i vårt examensarbete har vi valt att använda oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, dessa kan utföras på olika sätt. Målet med denna intervjuform är 

att få reda på så mycket data som möjligt. Forskaren som utför intervjun behöver inte låsa sig 

vid en intervjuguide, utan kan göra stora avsteg från intervjuguiden för att vara följsam relaterat 

respondentens svar (Bryman, 2011). Vi har använt oss av en intervjuguide men anpassat 

följdfrågor utifrån respondentens verksamhetsområde samt de svar som respondenterna gav. 

Syftet med detta var att få information som bättre överensstämde med respondenternas 

ansvarsområden. Vi ställde även följdfrågor utifrån de svar som kom fram under intervjuerna. 

2.2 Urval 
För att skapa förutsättningar för en nyanserad bild av Sorseles ensamkommande verksamhet 

använder vi oss av ett målinriktat urval (Bryman (2011)). Detta gör vi för att vi vill intervjua 

personer som är relevanta för våra forskningsfrågor. Vi strävar efter att få med skolans, 

politikens, tjänstemännens- och verksamhetens- i det här fallet HVB-hemmen samt gode 

mans perspektiv. 

För att få med skolans perspektiv så kontaktade vi rektor för klass 7-9 i Sorsele kommun. 

Rektor ansvarar även för gymnasie- och språkförberedandeklass vilka är stationerade i lokaler 

som heter Älvbrinken, där även de ensamkommande studerar. 

Sorsele har genomfört en stor omorganisation bland nämnderna och infört ett nytt koncept (se 

bakgrund och bilaga 3). För att få med berörd politikerers synvinkel på mottagandet av 

ensamkommande valde vi att intervjua en styrelsemedlem i Social- och utbildningsutskottet. 

Social- och utbildningsutskottet kan i det närmaste jämföras med en socialnämnd i en större 

kommun. I kommunen är det främst Social- och utbildningsutskottet som handhar ärenden som 
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rör ensamkommandeverksamheten och kan antas vara specialister på denna verksamhet bland 

politikerna. Denna roll anser vi vara viktig eftersom det är Social- och utbildningsutskottet som 

styr hur socialtjänsten skall utföra sitt uppdrag. Därmed får vi med det politiska perspektivet av 

mottagandet. 

Empirin som representerade de ensamkommande kunde vi först och främst få från två instanser. 

HVB-hemmen och gode männen. De ensamkommande vistas sin huvudsakliga del av dygnet 

på HVB-hemmen. De är därför en stor källa till kunskap i kartläggningen av 

ensamkommandeverksamheten i kommunen. Sorsele kommun har lagt ut all ensamkommande 

verksamhet på entreprenad. Privatiseringen skedde den 1 september 2014. Detta skapade ett 

intresse att undersöka vilken betydelse detta haft för de ensamkommande.  

Vår önskan var att intervjua en flyktingsamordnare eftersom de arbetar nära de 

ensamkommande. I fortsättningen kommer flyktingsamordnare enbart benämnas samordnare. 

En samordnare har en liknande roll som en platschef för ett HVB-hem, det finns en samordnare 

stationerad på varje HVB-hem. Det finns tre HVB-hem i kommunen: Napoleongården, 

Prästgården och Tranan. Vi ansåg att en samordnare skulle förfoga över mest kunskap om de 

olika HVB-hemmen. Det ledde till att vi tog reda på vilka som var samordnare på HVB-

hemmen i Sorsele och gjorde ett obundet slumpmässigt urval (OSU).  

Vi ville även få med socialtjänstens perspektiv eftersom det är den instans som har 

huvudansvaret för de ensamkommande.  Vi tillfrågade chefen för socialtjänsten i Sorsele om 

en lista över de personer som arbetat med ensamkommande i kommunen. Utifrån de föreslagna 

namnen på listan lät vi slumpen avgöra genom lottning vem som skulle intervjuas. 

Vi valde att intervjua en god man för att dessa personer besitter en helhetsbild av de 

ensamkommande situation. En god man i Sorsele kommun har hand om flera ensamkommande 

och genom att intervjua en god man får vi reda på hur mottagandet ser ut mer konkret och få en 

djupare inblick i de ensamkommandes situation. För att få reda på vilka gode män som har det 

uppdraget i Sorsele så begärde vi ut en lista från överförmyndaren på vilka gode män som finns 

i Sorsele kommun. Listan kunde begäras ut eftersom det räknas som en offentlig handling. 

Utifrån de namn som stod på listan gjorde vi ett OSU. Lottningen skedde genom att namn på 

personer skrevs på lappar som sedan blandades och ett slumpmässigt val fick avgöra valet av 

intervjuperson. 

 

2.3 Genomförandet av datainsamlingen 
Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med en anpassad intervjuguide för varje intervju 

där det finns en gemensam grundstruktur för alla intervjuer. Vissa följdfrågor anpassas för att 

bättre passa in på respondentens arbetsuppgifter och ansvarsområden.  Intervjuerna kommer 

därefter att transkriberas för att sedan analyseras med hjälp av en Grounded Theory- (GT) 

inspirerad metod. GT passar bra som analysverktyg till denna uppsats eftersom intervjuerna 

inte har någon grund i någon befintlig teori utan intervjuerna kommer vara mer av en 

kartläggande karaktär. För att kunna göra detta behövs en analysmetod av flexibel karaktär 

(Thonberg, Forslund, Frykedal (2009)).  

De delar av GT som vi har använt oss av är kvalitativa semistrukturerade intervjuer som spelats 

in för att sedan transkriberas. Vi har identifierat meningsbärande meningar/koder i materialet 

för att skapa kategorier. Vi har valt att fritt koda intervjutexterna och generera kategorier. Ett 
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urval av de kategorier vi fick fram var storlek, personal, effektivisering, nytänkande och 

förståelse. För att få ett mer lättarbetat material delade vi in dessa kategorier i fem stora 

huvudkategorier: resurser, påverkan, lösningar, integration, samverkan samt påverkan.  

Enligt Bryman (2011) finns det en viss arbetsgång som man använder sig av i GT och de 

moment som vi valt att använda oss av är att vi har startat med en generell frågeställning. Vi 

har valt ut relevanta personer och/eller händelser, relevant data för undersökningen har samlats 

in. Insamlingsdata har kodats och genom en ständig rörelse mellan indikatorer och begrepp har 

kategorier genererats. 

 

2.4 Sökmetod 
För att få en generell bild över hur situationen i Sverige ser ut för de ensamkommande har vi 

sökt information hos berörda myndigheter som Migrationsverket, Socialstyrelsen, Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO), Sorsele kommun och Statistiska centralbyrån (SCB) 

Vi har även funnit information på andra hemsidor bland annat: http://www.regionfakta.com och 

http://www.ekonomifakta.se.  

Regionfakta är en hemsida som finansieras av regionförbund och länsstyrelser. Statistiken på 

hemsidan används framförallt i arbetet för regional utveckling men även av allmänheten. 

Ekonomifakta är en hemsida som arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv står bakom. 

Deras källor är offentlig svensk och internationell statistik, framför allt från SCB, OECD och 

Eurostat. 

Vid artikelsökningarna har vi använt oss av databaserna SwePub, Socindex, Sagepub samt 

sökverktygen Google och Primo. Vi sökte efter både nationella och internationella artiklar. 

Sökorden som användes vid sökning av internationella artiklar var: Unaccompanied, asylum 

seeking, refugee, children, integration, case study och out of home care.  

Sökorden som användes vid sökningen på nationella artiklar var: ensamkommande barn, HVB-

hem, fallstudie och asylsökande. 

 

2.5 Etiska aspekter 
Detta arbete har följt de fyra etiska krav som angetts av Vetenskapsrådet: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

2002). För att informationskravet enligt Bryman (2011) skall gälla krävs det att forskaren har 

informerat deltagarna i undersökningen om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt, 

vilka moment som ingår i undersökningen och att de i stort sett när som helst kan välja att 

avbryta. 

Samtliga respondenter har blivit informerade om de fyra etiska krav som ställs vid forskning i 

socialt arbete. Informationen har skett på två sätt, dels genom ett missivbrev (bilaga 2) och även 

muntligt vid tidpunkten för intervjutillfället. I vissa fall ville de även ta del av intervjuguiden 

innan intervjun för att kunna vara så väl förberedda som möjligt. Intervjupersonerna blev 

informerade om att intervjuguiderna var anpassade efter deras roll samt att vi kunde ställa 

följdfrågor på svaren. 
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Samtyckeskravet går ut på att intervjupersonerna ska lämna samtycke till att delta i 

undersökningen. För att kunna lämna samtycke krävs det att intervjupersonerna verkligen 

förstår vad de samtycker till. Vi var väldigt tydliga med syftet av examensarbetet, att vi ämnade 

göra en fallstudie av Sorsele kommuns mottagande av ensamkommande. Enligt Bryman (2011) 

handlar konfidentialitetskravet om att de uppgifter som respondenterna delger i intervjuerna 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Detta är något vi har eftersträvat, dock är vi och 

respondenterna medvetna om svårigheten med att vara anonym i en kommun med få invånare. 

Detta har diskuterats innan varje intervju med samtliga respondenter. Det finns exempelvis inte 

många rektorer, godemän eller socialsekreterare i kommunen. Vi har valt att hålla namn och 

kön anonymt för att i största möjliga mån försöka hålla intervjupersonernas identitet anonym. 

Intervjupersonerna informerades om att vi hade sekretess och att vi inte skulle röja namnen på 

dem i vårt arbete. Intervjuerna har spelats in och inspelningarna har förvarats inlåsta i ett 

vapenskåp och kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. Transkriberingarna av 

intervjuerna har lagrats på ett USB-minne och förvarats inlåsta i vapenskåpet. 

Vi informerade intervjupersonerna vad intervjuerna skulle användas till, att utför ett 

examensarbete inom ramen för socionomutbildningen med målet att presentera en fallstudie av 

mottagandet av ensamkommande i Sorsele kommun. Vi informerade även muntligt om att vi 

skulle spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Vidare informerade vi om att 

inspelningarna skulle kasseras efter avslutat transkriberingsarbete och arbetets godkännande. 

Samtliga intervjupersoner lämnade sitt samtycke till detta. En respondent önskade ta del av 

resultatet innan arbetet lämnades in för att försäkra sig om att de citerats korrekt. Detta har vi 

gått med på eftersom vi värnar om äktheten i vårt examensarbete.  

 

2.6 Reliabilitet och validitet 
Eftersom det här är en kvalitativ studie så har vi använt de begrepp som Bryman (2011) menar 

används inom den kvalitativa forskningen.  

Tillförlitlighet delas in i fyra kategorier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering. Motsvarigheten till dessa inom den kvantitativa forskningen är intern och extern 

validitet och reliabilitet samt objektivitet. 

Trovärdigheten i studien anser författarna vara god. Vi har följt de direktiv som finns för 

kvalitativ forskning och vi har även presenterat hur vi har gått tillväga när data samlats in och 

tolkats. Dock har vi inte använt oss av respondentvalidering eftersom vi anser att tiden för denna 

studie varit för knapp. Detta gör studien mindre trovärdig men samtidigt anser författarna av 

denna studie att de har försökt att vara trogna ursprungskällan och i många fall har 

respondenterna haft liknande svar på de frågor som ställts. 

Överförbarheten i denna studie anser författarna vara god eftersom vi har valt att ta in flera 

olika perspektiv i undersökningen i form av olika verksamheter. Detta har gjort att vi har fått 

en fyllig redogörelse av kommunens verksamhet vilket enligt Bryman (2011) innebär att man 

förser andra personer med en databas med vars hjälp de kan bedöma om resultaten är 

överförbara till en annan miljö.  

Författarna till detta arbete anser dock att överförbarheten av resultatet i denna undersökning är 

väldigt begränsad eftersom den kommun som studien är utförd i är en liten glesbygdskommun 

vilken innebär att resultatet endast kan generaliseras till liknande kommuner. 
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Pålitligheten kan enligt Bryman (2011) mätas genom att låta andra forskare granska hela 

forskningsprocessen för att i slutet kunna bedöma om de teoretiska slutsatser som gjorts är 

tillförlitliga. Det finns enligt Bryman (2011) kritik mot denna metod eftersom kvalitativa 

metoder genererar en stor mängd data vilket innebär en stor arbetsbelastning på forskarkollegor. 

Därför används denna metod väldigt sällan i större forskningsprojekt.  Detta arbete har 

granskats kontinuerligt av medstudenter och handledare, denna insyn under arbetets gång gör 

att författarna anser pålitligheten vara god. 

I studien finns intervjuguide och missivbrev bifogade, urvalsmetoder och analysmetoder är 

beskrivna vilket författarna anser styrker studiens pålitlighet. Det gör det möjligt att granska 

arbetsgången och utvärdera den data som presenteras. 

Konfirmering innebär enligt Bryman (2011) att forskaren utifrån insikten att det inte går att få 

någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att hen agerat i god 

tro. Författarna till studien anser att de har strävat efter objektivitet i denna undersökning samt 

handlat i god tro. 

2.7 Metodologiska överväganden 
Denna studie är inspirerad av en fallstudies upplägg. Nackdelen med fallstudie är att 

överförbarheten minskas eftersom man undersöker ett fenomen eller specifikt fall. Ruddin 

(2006) menar dock att detta inte är ett krav man kan ställa på en fallstudie. Vidare menar han 

att en fallstudie inte enbart skall ses som en pilotstudie för att generera forskningsområden utan 

att man visst kan överföra teorier och hypoteser från en fallstudie till en större population. 

Författarnas mening har aldrig varit att generera teorier som kan generaliseras till andra 

områden utan syftet har varit att undersöka ett fenomen. För att öka studiens trovärdighet hade 

författarna kunnat inkludera ytterligare en kommun med högt flyktingmottagande men 

bedömningen gjordes att detta skulle ta för lång tid och inte rymmas inom tidsramen. 

För att få fram intervjupersoner till denna studie har ett målinriktat urval i kombination med ett 

obundet slumpmässigt urval gjorts. Eftersom urvalet av möjliga intervjupersoner är litet så 

måste det tas i beaktande att även om slumpen avgjort val av respondent så är sannolikheten att 

denna person blivit vald väldigt stor. Hade undersökningen skett i en större kommun hade 

urvalet och därmed slumpen blivit större. 

För att analysera de data intervjuerna gett har denna studie använt sig av en GT-inspirerad 

metod. Studiens tidsbegränsning har inte medgivit att en fullvärdig GT metod använts. Således 

har det inte kunnat uppstå teoretisk mättnad och arbetet har inte resulterat i en genererad teori. 

Fördelen med att använda GT har varit att vi kunnat närma oss området förutsättningslöst och 

respondenternas svar har genererat en mängd olika kategorier vilket minskar risken för ett 

subjektivt synsätt. 

Denna uppsats saknar teoriförankring. Detta är ett medvetet val eftersom vi ville kartlägga en 

verksamhet och då upplevde vi teorier som en begränsning snarare än hjälpmedel. Under 

arbetets gång har vi även insett att en teoretisk referensram hade varit väldigt svår att utforma, 

eftersom denna uppsats behandlar så många olika infallsvinklar. Huvudsyftet har hela tiden 

varit att kartlägga kommunen och de valda delarnas arbete med de ensamkommande. Kring 

detta har vi inte hittat några relevanta applicerbara teorier. 

Det finns lite forskning som berör kommunernas mottagande av ensamkommande och hur 

kommunerna valt att organisera sitt mottagande vilket gjort att fokus i den litteratur som använts 
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i denna uppsats främst grundar sig på de ensamkommandes behov. Detta gör att studien blir 

väldigt unik för den undersökta kommunen och detta är författarna medvetna om. De artiklar 

som beskriver de ensamkommandes behov bekräftar varandras resultat vilket ökar 

trovärdigheten till de resultat de uppvisar. Samtliga artiklar som valts till denna uppsats är 

refereegranskade vilket är ett medvetet val för att öka trovärdigheten i resultatet.  

3 TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras forskning om HVB-hem och de förändringar dessa genomgått samt de 

ensamkommandes behov och vilka insatser de behöver. 

3.1 HVB 
Det har skett en förändring inom det svenska samhället. Offentligt finansierade tjänster 

producerade i privat regi har blivit ett allt vanligare inslag inom många välfärdsområden. 

Tidigare har arbetsfördelningen varit mer given vilket inneburit att vissa fält dominerats av 

offentliga aktörer exempelvis vård, omsorg och socialtjänst (Sallnäs, 2005). I Sverige finns det 

totalt 603 stycken HVB-hem för ensamkommande. Driften av dessa kan delas upp i fyra stycken 

huvudkategorier: enskild verksamhet, kommunal egen regi, kommunal entreprenad samt 

kommunalförbund. 79 stycken drivs via kommunal entreprenad, 151 HVB-hem drivs som 

enskild verksamhet och 370 drivs i kommunal egen regi samt 3 stycken drivs av 

kommunalförbund. Med enskild verksamhet menas att det varken är kommun, stat eller 

landsting som driver HVB-hemmet (Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2015). 

Relationen kund-säljarförhållanden innebär att relationen mellan den tjänst man får och det pris 

man betalar hamnar i fokus och kan ses som en direkt konsekvens av marknadifiering. 

Privatiseringsförespråkare brukar använda detta som ett argument för effektivare 

resursutnyttjande och lägre kostnader inom den offentliga sektorn. Kritikerna resonerar omvänt 

och befarar att marknadslösningar ger privata aktörer möjlighet att pressa ut överpriser av 

exempelvis kommuner som ofta inte har något annat val än att betala (Sallnäs, 2005). 

Socialstyrelsen rapporterar att HVB-hemmen för ensamkommande visar fler brister än andra 

HVB-hem. Endast 42 procent samarbetar med berörd nämnd i kommunen jämfört med 68 

procent för övriga HVB-hem. Barnen i hemmen är även mindre delaktiga i hur deras vård skall 

genomföras(Socialstyrelsen, 2012). 

 

3.2 Ensamkommandes behov 
Enligt Lundberg och Dahlquist,(2012) ser behoven för de ensamkommande väldigt olika ut 

under flera perioder efter sin ankomst till anvisningskommunerna. Från början känner de sig 

trygga och de känner att de får sina grundläggande behov tillfredsställda, mat, tak över huvudet, 

möjlighet till skolgång och eventuell fritidsaktivitet. Under tiden som de fortfarande räknas som 

asylsökande finns det en stor press och oro över vilket beslut de kan förväntas få, avslag eller 

inte. Oron påverkar ungdomarnas vardagsliv hämmar en meningsfull fritid. Många känner en 

meningslöshet med att gå i skolan. Få vågar fantisera över framtiden i det nya landet innan de 

fått besked om ett eventuellt permanent uppehållstillstånd (PUT). 

Lundberg och Dahlquist (2012) menar att asylprocessen är en väldigt påfrestande tid och 

situationen för de ensamkommande förvärras desto längre tid som processen tar. Även om 

ungdomarna får PUT har oron över ett avslag påverkat ungdomarna så pass kraftigt att det kan 
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ge långvariga effekter. Denna oro kan tas sig i form av psykiska åkommor. Lundberg och 

Dahlquist (2012) pekar på skyddsfaktorer som underlättar den första orofyllda tiden. Några 

exempel på sådana skyddsfaktorer är den gode mannen som följer med på myndighetssamtal 

på Migrationsverket. Delaktighet på boendet och att deras åsikt räknas som värdefull är exempel 

på andra skyddsfaktorer som räknas som betydelsefulla. 

Eide & Hjern (2013) menar att de ensamkommande är en extra utsatt grupp bland flyktingar 

och är i större grad drabbade av depressionssyndrom än andra flyktingbarn som följs av sina 

föräldrar. Vidare menar Eide och Hjern (2013) att även fast denna grupp är mer benägen att 

drabbas av depressioner och psykiska trauman är det en grupp som har väldigt lätt att ta sig in 

i samhället och att acklimatisera sig. Uppföljningsstudier har gjorts som jämfört hur väl de 

ensamkommande anpassat sig i samhället jämfört med andra ungdomar med utländsk härkomst. 

Resultatet visar inte på någon större skillnad grupperna mellan, även fast de ensamkommande 

tillhör en extra utsatt grupp. Detta visar på att det är en väldigt driftig grupp som får ett gott 

stöd av samhället menar Eide och Hjern (2013). Slutsatsen som Eide och Hjern (2013) drar av 

detta är att utbildning kombinerat med ungdomarnas eget driv att fullfölja skolgången har en 

väldigt stor effekt på ungdomarnas mentala och känslomässiga utveckling. 

Huemer, Karnik och Steiner (2009) beskriver även de gruppen ensamkommande som en väldigt 

utsatt grupp. Detta motiverar de med att de anländer som ensamkommande till ett land med 

tidigare okänt språk och kultur. De ensamkommande har även varit med om traumatiska 

upplevelser och händelser. Även fast gruppen kännetecknas som en högriskgrupp för att 

utveckla svåra depressioner så klarar de ensamkommande av att hantera flykten från ett land 

till ett annat på ett väldigt bra sätt. Däremot finns det ensamkommande som har svårt att klara 

av övergången och känner sig isolerade och ensamma i samhället. Huemer, Karnik och Steiner 

(2009) anser att man borde försöka följa upp och hjälpa denna grupp av ensamkommande i 

större utsträckning. 

För att ta reda på hur de ensamkommande klarat av integrationsprocessen gjorde Wallin och 

Ahlström (2005) en uppföljningsstudie. Kvalitativa intervjuer gjordes med 34 stycken 

ensamkommande i en kommun i Sverige, cirka 10 år senare gjordes uppföljningsintervjuer. Det 

forskarna kom fram till var att många av de ensamkommande hade skaffat ett jobb och att det 

var genom jobbet de i störst utsträckning hade kontakt med människor från andra kulturer. Även 

fast de var överkvalificerade för de jobb som erbjöds tog de ändå jobben för att uppnå autonomi 

och försörja sin familj. I stort sett samtliga av respondenterna kände till vikten av lära sig det 

svenska språket och att det var nyckeln till att komma in i samhället. Många av respondenterna 

hade haft depressioner tidigare och vittnade om Post traumatiskt stressyndrom (PTSD) men 

blivit återställda. De trodde själva att det berodde på att de nu kände en meningsfullhet i 

vardagen, de hade familj och jobb. De som fortfarande visade upp depressions- och PTSD 

tillstånd var de som isolerade sig och saknade socialt nätverk. Wallin och Ahlström (2005) 

menar att det är extremt viktigt att vara lyhörd för depressions- och PTSD tillstånd hos de 

ensamkommande. För att förhindra ett mer kroniskt förlopp är det viktigt att stöd och hjälp sätts 

in snabbt. Detta bekräftas av Valenta och Bunar, (2010) som menar att staten hjälper till med 

olika integrationsåtgärder som boende, jobb och utbildning. Dessa åtgärder hjälper de 

ensamkommande att snabbare ta sig in i samhället. Integrationsprocessen underlättas och går 

fortare om dessa insatser sätts in snabbt.  
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4. EMPIRI 
I detta avsnitt presenteras en grundläggande översikt av den kommun som studien är genomförd i 

samt de lagar och regler som berör de delar av kommunens ensamkommandeverksamhet som 

författarna undersökt. 

4.1 Sorsele Kommun 
Sorsele kommun är en liten kommun med mindre än 2600 invånare. Befolkningsutvecklingen 

på treårsbasis visar på en sexprocentig minskning av invånarantalet. Utbildningsnivån ligger 

under riksgenomsnittet med 14,5 procent högskoleutbildade jämfört med rikets 25,3 procent. 

Kommunens Bruttoregionprodukt (BRP) ligger 45 procent under riksgenomsnittet. 

Bruttoregionprodukt är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – 

bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster 

i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor. Medelinkomsten i 

Sverige är 255 000 kr/person och år medan medelinkomsten i Sorsele är 207 000 kr/person och 

år. Dessa siffror ser ungefär likadana ut för andra jämförbara kommuner i Västerbottens inland. 

(http://www.regionfakta.com och http://www.ekonomifakta.se ). Det finns en tätort i 

kommunen, Sorsele. De andra orterna i kommunen räknas som småorter eftersom de har mindre 

än 200 invånare. Dessa är Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs. Samtliga HVB-hem för 

ensamkommande befinner sig på centralorten.  

I dagsläget styrs kommunen av en koalition mellan Vänsterpartiet och Alliansen. I senaste valet 

blev Socialdemokraterna största parti med 35,7 procent av rösterna, följt av Vänsterpartiet med 

26,17 procent och Centern som tredje störst parti med 17,36. I valet 2010 så hade 

Socialdemokraterna makten och valde att samarbeta med Vänsterpartiet det samarbete som idag 

råder är nytt för kommunen (www.valmyndigheten.se). 

 

4.2 Kommunens politiska organisation 
Sorsele kommun har genomgått förändringar i den politiska organisationen för att minska 

antalet ledamöter som sitter i kommunfullmäktige. Kommunen har ersatt kommunala nämnder 

med utskott. Dessa är underställda kommunstyrelsen.  

Kommunens nya politiska organisation trädde i kraft den 1 juni 2013. Under kommunstyrelsen 

har tre utskott inrättats: social- och utbildningsutskottet, ett tekniskt utskott och ett allmänt 

utskott. (se bilaga 3 för en tydligare översikt). 

 

4.2.1 Social- och utbildningsutskottet 
Ansvarar för och beslutar självständigt med stöd av policydokument/riktlinjer, lagar, budget 

och annat i följande ärenden: äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, 

kommunal hälso- och sjukvård, samtliga skolformer inom skolväsendet (förskola, 

förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, utbildning i 

svenska för invandrare (SFI)) (Sorsele Kommun, 2015). 

Social- och utbildningsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare. Dessa väljs bland 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för mandatperioden. Kommunstyrelsen utser även 

en ordförande och en vice ordförande bland utskottets ledamöter (Sorsele kommun, 2015). 
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Allmänna utskottet ansvar för och beslutar självständigt med stöd av 

policydokument/riktlinjer, lagar, budget och annat i följande ärenden: verksamhetsfrågor 

inom stödverksamheten och tillväxtverksamheten utifrån kommunens 

förvaltningsorganisation, myndighetsutövning som inte finns hos annan instans och som inte 

är delegerat, personalfrågor samt övrigt som inte handläggs hos annat utskott (Sorsele 

kommun, 2015b). 

Det tekniska utskottet ansvarar för och beslutar självständigt med stöd av policy-

dokument/riktlinjer, lagar, budget och annat inom följande områden: GVA-verksamheten, 

fastighetsförvaltning, städ enheten, räddningstjänst, samhällsbyggnadsenheten, 

verksamhetsfrågor utifrån kommunens förvaltningsorganisation samt myndighetsutövning 

inom ovan nämnda områden som inte finns hos annan instans och som inte är delegerat (Sorsele 

kommun, 2015c) 

 

4.3 Asylprocessen 
För att ge en mer beskrivande bild av de ensamkommandes situation har vi valt att beskriva 

asylprocessen. 

Asylprocessen påbörjas när den en ensamkommande anländer till Sverige och gör en 

asylansökan. Vid första mötet för asylansökan får barnet svara på frågor om vad de heter, när 

de är födda, hur familjebilden ser ut, eventuell kontaktinformation om familjen, resvägen till 

Sverige, anledningen till varför man lämnat hemlandet och det egna måendet 

(Migrationsverket, 2014). 

Asylansökan görs hos någon av de kommuner där Migrationsverket har ett myndighetskontor 

som handlägger asylärenden, dessa kontor kallas för mottagningsenheter. I Sverige är det totalt 

nio stycken kommuner som har sådana kontor. Dessa kommuner är Malmö, Sigtuna, Solna, 

Mölndal, Örebro, Skellefteå, Norrköping, Gävle och Umeå. Dessa kommuner kallas ofta för 

ankomstkommuner. Ankomstkommunen är skyldig att tillhandahålla ett tillfälligt boende fram 

till dess att barnet blivit anvisad till en kommun(Migrationsverket, 2014b). 

Efter att asylansökan blivit registrerad på mottagningsenheten sker en anvisning av den 

ensamkommande till en vald kommun, denna kommun kallas anvisningskommun. Denna 

kommun blir då automatisk vistelsekommun (Migrationsverket, 2014b). Vistelsekommun är 

enligt Socialstyrelsens definition ”kommun som en viss person tillfälligt vistas i när hjälpbehov 

inträder” (Socialstyrelsen, 2004). En sådan kommun har Migrationsverket skrivit avtal med 

om mottagande av ensamkommande. Är alla avtal fyllda kan barnet anvisas till en kommun 

utan avtal (Migrationsverket, 2014b). Vistelsekommunens ansvar regleras i Socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL) 2 kap 1 §  

”Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 

ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär 

ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.” 

Eftersom den ensamkommande är omyndig, det vill säga under 18 år är det 

anvisningskommunens skyldighet att genom överförmyndare eller överförmyndarnämnd 

tillsätta en god man till den ensamkommande. Gode mannen har ett ekonomiskt ansvar och 

ansvarar över barnets personliga förhållanden. Detta regleras i Lag (2005:429) om god man för 

ensamkommande barn. Lagen säger att en god man förordnas åt det ensamkommande barnet 
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om det inte finns någon medföljande förälder eller annan vuxen som har trätt i föräldrarnas 

ställe. Denna lag ger den gode mannen samma befogenhet som en förmyndare eller 

tillförordnad vårdnadshavare. Den gode mannen följer med barnet vid myndighetskontakter 

exempelvis Socialtjänsten eller Migrationsverket. God man uppdraget avslutas efter det att 

barnet får PUT, vid avvisning, återförening med föräldrar, myndighetsdagens inträdande eller 

att barnet blir tillförordnad en särskilt förordnad vårdnadshavare.  Socialtjänsten i 

anvisningskommunen ansvarar för att ordna ett boende åt den ensamkommande 

(Migrationsverket 2014b). 

På mottagningsenheterna ansöker den ensamkommande med hjälp av gode mannen om 

ekonomisk hjälp för barnet. Denna ersättning kallas för dagersättning. Mottagningsenheten har 

även löpande kontakt med den ensamkommande och gode mannen under utredningstiden och 

är även den enhet som meddelar om beslutet på asylansökan är positivt eller negativt 

(Migrationsverket, 2014b). 

Asylutredningen görs på Migrationsverket och utredningens syfte är att få reda på så mycket 

information som möjligt om den ensamkommande. Utredningen tar normalt mellan 2-3 timmar. 

De som deltar på mötet är den ensamkommande, dennes gode man, det offentliga biträdet som 

företräder den ensamkommande och två stycken personal från Migrationsverket. En håller i 

utredningen medan den andre protokollför, vid behov av tolk deltar också en sådan 

(Migrationsverket, 2014b). 

Efter asylutredningen fattar Migrationsverket ett asylbeslut. Asylbeslutet blir positivt utifrån tre 

olika grunder. För att man ska kunna få ett beslut baserat på några av dessa grunder krävs det 

att man uppfyller vissa krav. Definitionen av vad en flykting är samt vad som krävs för att 

klassas som flykting står uttryckligen i 4 kap 1§ utlänningslagen (2005:716). 

“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 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.” 

Om man inte uppfyller kraven för att klassas som flykting så finns det andra omständigheter 

som gör att man kan få asyl. Dessa krav är enligt utlänningslagen (2005:716) 4 kap 2§. 

“1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till 

hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, 

tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller 

som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av 

urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och 

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna 

sig av hemlandets skydd.” 

Om man inte uppfyller kraven att få klassas som flykting eller alternativt skyddsbehövande 

finns ytterligare en klassificering denna kallas för övrigt skyddsbehövande. Enligt 

utlänningslagen (2005:716) 4 kap 2a 
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“Om man behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på 

grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att 

utsättas för allvarliga övergrepp, eller 2. inte kan återvända till sitt hemland på 

grund av en miljökatastrof.” 

Efter den 1 juli 2014 gjordes ändringar i utlänningslagen. Dessa ändringar gjorde så att asyl 

kunde beviljas även under särskilt ömmande omständigheter. Detta asylskäl ligger endast till 

grund om inget av de tidigare krav som nämnts uppfyllts och omfattar endast barn. Definitionen 

av särskilt ömmande omständigheter är enligt utlänningslagen (2005:716) 5 kap 6§ 

“Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en 

utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana 

synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i 

Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige 

och situation i hemlandet särskilt beaktas.” 

Om barnet får ett positivt beslut på sin asylansökan så får barnet PUT. Efter PUT är det 

socialnämndens ansvar att väcka talan om eller utreda behovet av en särskild förordnad 

vårdnadshavare (SFV) till tingsrätten. Det är tingsrätten som utser SFV åt barnet. 

Efter PUT tar det cirka en månad innan ansvaret skrivs över på anvisningskommunen, barnet 

blir folkbokfört och räknas därmed som en invånare i kommunen. Skyldigheten för kommunen 

mot den ensamkommande är då densamma som mot alla kommuninnevånare. 

(Migrationsverket, 2014b) 
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5. RESULTAT 
Resultatet av de fem intervjuerna presenteras nedan. Varje kategori kommer att innehålla de svar vi 

fått från respektive respondent för att få ett så brett perspektiv som möjligt. För att få en mer lättläst 

text har vi ändrat från talspråk till skriftspråk samt även ändrat meningsbyggnaden i de citat vi väljer 

att använda. Vi har även ändrat dialektala ord till svenska. Målsättningen har varit att bibehålla 

kärnan i citatet men få till ett bättre språk. Vi känner att vi har varit trogna till intervjupersonernas 

mening i sina svar. 

En av våra intervjupersoner har även bett att få ta del av det material som vi valt att använda ur 

dennes intervju och det har vi gått med på. 

 

5.1 Resurser 
Samtliga intervjupersoner upplever stora fördelar med att kommunen är liten samtidigt som det 

finns många nackdelar med kommunens storlek. De svar vi fick varierade beroende på vilken 

position respondenten har. Politikern sammanfattade hela kommunens dilemma i ett svar som 

belyser problematiken. 

”Vi är en liten befolkning på inte ens 2600 personer och räknar vi bort dom som är 

för gammal och dom som går i skola så finns det ju inte så många att välja på 

egentligen. Det är ju litenheten i den här kommunen” 

Kommunen har valt att omorganisera sin verksamhet. I kunskapsöversikten finns den nya 

organisationen beskriven, kommunens skäl till omorganiseringen är enbart ekonomiska. De 

ville minska andelen fritidspolitiker som uppbar ersättning från kommunen samt få en mer 

slimmad organisation. Vi frågade våra intervjupersoner om det haft någon inverkan på de 

ensamkommandes situation. Ingen menade att de sett några direkt negativa påföljder av 

omorganisationen. Däremot framkom det att det blivit lättare att samverka eftersom all 

verksamhet kring de ensamkommande ligger under samma utskott vilket ger en smidigare 

beslutsgång. Den gode man som vi pratade med berättade hur deras arbete påverkas av 

kommunens storlek. 

”I praktiken blir det ju oftast så att jag fortsätter tills ungdomen fyller 18 år på 

grund av att kommunen inte har möjlighet att tillsätta vårdnadshavare till alla som 

behöver det.” 

Ensamkommande ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) om de är under 18 år men 

har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Då upphör gode mannens uppdrag och de lämnar 

över ansvaret av den ensamkommande. På grund av bristen av SFV så släpar hanteringen efter. 

Detta leder till att gode männen blir tvingade att anpassa sitt arbetssätt och blir på så sätt ett 

mellanting mellan god man och SFV vilket inte upplevdes helt positivt av vår intervjuperson. 

Socialsekreteraren har även känt av bristen på SFV eftersom kommunledningen ställt krav att 

det skulle hitta fler vårdnadshavare. Det är inte kommunens ekonomiska resurser som inte 

räcker till utan det är invånarantalet i kommunen som ställer till problem. Svårigheten att hitta 

SFV beror inte enligt de respondenter som är insatta i problematiken på att det är 

ensamkommande som är i behov av insatsen, utan det finns ett generellt problem att finna 

personer till förtroendeuppdrag i kommunen. 
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Socialtjänsten upplevs som en instans där det saknas resurser i kommunen. Gode mannen menar 

att socialtjänsten är överbelastad. På grund av detta faller en del saker mellan stolarna. En del 

av denna överbelastning kan förklaras med kommunens storlek och brist på resurser. Det 

framkommer att det är svårt att få familjehem inom kommunen och det innebär att ungdomarna 

kan bli placerade i ett familjehem i en annan kommun. Socialtjänsten måste göra uppföljningar 

och då blir resorna till och från familjehemmen ett stort problem på grund av de långa avstånden 

i Norrland. Socialsekreteraren menar att antalet ensamkommande är för många för 

socialtjänsten idag. ”Det är ju för många ungdomar på två socialsekreterare och man hinner 

ju inte göra allting” 

Det märks en frustration från socialsekreterarens sida. På grund av den höga arbetsbelastningen 

kan man inte stötta och hjälpa de ensamkommande lika mycket som man kanske skulle vilja 

göra. Det genomgående för alla respondenter är att det finns en förståelse parallellt med den 

frustration man känner för socialtjänsten. Gode mannen uttrycker den frustration och den 

förståelse som finns. 

”Alltså alla är ju människor, man glömmer bort saker när man är stressad. Värre 

än så är det ju inte men det är liksom inte bara problem för dom utan det blir 

problem för hela verksamheten för det ger ringar på vattnet.” 

Ingen anklagar personalen på socialtjänsten för att de skulle göra ett dåligt jobb utan det råder 

en enighet om att bristerna handlar enbart om resurser. Bemanningen är för låg i dagsläget enligt 

det antal platser som kommunen har. 

Flyktingsamordnaren tror inte att storleken på kommunen har någon betydelse i form av 

resurser. Hen pratar mer om materiella resurser som exempelvis tillgången på bostäder, lokaler 

för studier, praktikplatser och så vidare. Men hen pratar även om att det märks en frustration 

från skolan över utrymmesbrist men även resursbrist. Detta bekräftas av de svar vi fått från 

skolan som pratar om svårigheterna med resurstillgång kontra de behov som finns bland de 

ensamkommande. Rektor menar att skolan har 22 olika modersmål och det upplevs som 

frustrerande att inte kunna tillgodose studiehandledning på alla modersmål. 

”Det är en omöjlig sits för vår lilla kommun att se till att man får studiehandledning 

på sitt modersmål, för det finns inga sådana lärare att få.” 

En annan problematik kring resurser i kommunen är svårigheten att göra små grupper av elever, 

beroende på hur mycket varje individ har med sig kunskapsmässigt. Det finns en viss 

uppgivenhet att man inte kan anpassa undervisningen mer trots att man har relativt många elever 

inskrivna. 

Individperspektivet lyfts fram som en positiv resurs i en liten kommun. Dels för den personal 

som arbetar i kommunen men även för de ensamkommande. I skolan så framhålls just litenheten 

som något positivt. Lärarna har koll på alla elever och det minskar risken att någon elev ska 

kunna försvinna i mängden. Fördelen med att man känner alla gör att det blir snabbare och 

smidigare beslutsgångar i en liten kommun. Det blir lättare att få en helhetsbild eftersom 

kommunen är liten. Det är inte så många individer som är inblandade i besluten kring de 

ensamkommande och är man fritidspolitiker så kanske man även jobbar på ett boende vilket 

gör att möjligheten till samsyn ökar. En respondent menade att anledningen till varför 

kommunen klarar av att ta emot så pass stort antal är att: ”Det måste ju bero på att dom flesta 

vill att det skall fungera och då hittar man lösningar som gör att det fungerar”. 
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5.2 Lösningar 
Det framkom att kommunens storlek innebär både för- och nackdelar vilket alla respondenter 

påpekat. Överlag så svarade alla att storleken gör att det blir mindre byråkrati och man kan 

diskutera saker utan att behöva gå genom flera instanser. Socialsekreteraren menade att mycket 

i Sorsele var väldigt personcentrerat och det var både positivt och negativt. 

Gode männens uppdrag i Sorsele innebär i princip att de har en heltidssysselsättning. Enligt lag 

kan man inte som god man ha en anställning som god man men tar man på sig tillräckligt många 

uppdrag så blir det i praktiken så. Från början var det svårt att få tag på personer som ville ha 

uppdraget, kommunen tvingades då koncentrera sina ensamkommande på tre stycken gode män 

men i takt med att antalet som kommunen tar emot ökat så har även gode männens antal ökat. 

Detta upplevs som någonting positivt eftersom intervjupersonerna menade att om man enbart 

jobbar som god man så håller man sig mer uppdaterad än om man bara har det som en bisyssla. 

Lagar och regler ändras hela tiden och har man fem klienter som gode mannen vi intervjuade 

så är de i olika fas av sin asylperiod. Detta leder till att man är uppdaterad om de förändringar 

som sker i regelverket. 

Kommunen har lagt ut sina HVB-hem på kommunal entreprenad. Detta gjorde man av 

ekonomiska skäl eftersom avtalen som fanns inte var skrivna så att det gynnade kommunen 

ekonomiskt utan HVB-hemmen blev en belastning. Kommunen slipper för närvarande en 

massa byråkrati eftersom ansvaret för exempelvis personalbemanning och personalplanering 

ligger på den privata aktören som driver HVB-hemmen.  

Privatiseringen är relativt färsk i sitt genomförande och det kanske inte går att utvärdera 

omstruktureringen eftersom den trädde i kraft den 1 september 2014. Politikern menade att hen 

inte hört någonting negativt kring privatiseringen. Det framkom att det funnits en stor oro bland 

de ensamkommande men även bland personalen inför privatiseringen. När omstruktureringen 

börjat att sätta sig så har det nu lugnat ned sig. Detta eftersom de inblandade sett att skillnaden 

inte blev så stor som de befarat. Att det nu bara finns en huvudman upplevdes som det mest 

positiva med privatiseringen. Tidigare fanns det två kommunala samt ett privat HVB-hem och 

de ensamkommande kunde spela ut de tre mot varandra. Nu är det en och samma huvudman 

och samma regler gäller på alla boenden vilket upplevs som en trygghet. Personaltätheten har 

gått ned efter privatiseringen men ingen som vi intervjuade ville säga om det var negativt eller 

positivt eftersom det var så pass nytt så man har inte kunnat se några följder ännu. Samordnaren 

menade att personalen ligger i dagsläget på maxnivå och utrymmet att agera om det skulle 

uppstå en krissituation inte finns men samtidigt upplever hen att personalen känner att dagarna 

är mer innehållsrika än tidigare. 

En faktor som lyfts fram med privatiseringen är att det har införts samordnare för alla boenden. 

Samordnarens roll beskrivs som en länk mellan enhetschefen och personalen vilket har lett till 

förbättrad struktur och ordning, både för personal men även mellan socialtjänsten och HVB-

hemmen. Beslutsgången har blivit effektivare och samarbetet mellan boendena har förbättrats. 

Införandet av samordnare har avlastat dels personalen men även enhetschefen. 

Intervjupersonerna menade att detta gynnar de ensamkommande. Tidigare så var det en chef 

över alla boenden och det kunde ta lång tid innan en fråga fick ett svar medan samordnaren nu 

kan gå in och lösa de flesta problem som uppstår. 
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Det framkom även viss kritik mot privatiseringen. Företaget har lagt ned ett boende, ett lite mer 

intimt HVB-hem. För att kompensera detta så har man istället byggt fler rum i de andra hemmen 

för att få större enheter. 

”Jag kan förstå att de har lagt ned annexet ur ett kostnadseffektivt perspektiv. Men 

jag tycker inte det är bra, för det kan vara bra att ha ett lite mindre boende för vissa 

ungdomar som behöver lite lugn och ro” 

Rektorn menar att man har lyckats väl med de ensamkommandes skolgång och erbjuder i 

dagsläget 13 av grundskolans 16 ämnen. Hen pratade varmt om att andra kommuner kommer 

för att se hur skolan organiserat undervisningen. Från början erbjöd man nästan enbart svenska 

men efter hand så har det blivit fler och fler ämnen de ensamkommande kan studera. Rektorn 

menade att det var engagemanget hos lärarna som gör det mesta möjligt. 

 

5.3 Integration 
Det som alla respondenter påpekade kunde förbättras i kommunen är integrationsarbetet. En 

del menade till och med att det inte existerar något integrationsarbete runt de ensamkommande. 

Det exempel som framkommit är Sorsele IF som haft fotbollsverksamhet för att öka 

integreringen i kommunen. Samordnaren menar att det finns en rädsla från båda håll, det vill 

säga hos de ensamkommande och svenska ungdomarna som gör att det går trögt med 

integration. 

”Ingen Sorsele bo kommer att ta eller jag skall inte säga ingen, men ytterst få 

kommer att ta en spontan kontakt och visa en vilja att lära känna en 

flyktingungdom. På samma sätt så går det åt andra hållet” 

Politikern menar att koncentreringen till centralorten av flyktingverksamheten är ett problem 

som bidrar till minskad integration. Vid en familjeåterförening menar hen att hela familjen 

skulle kunna placeras i antingen Gargnäs eller Blattnicksele för att öka spridningen inom 

kommunen. Centraliseringen av flyktingverksamheten i kommunen har även bidragit till en 

bostadsbrist i tätorten och genom att decentralisera flyktingarna så minskar man trycket på 

kommunens bostadsmarknad. Från skolans håll menar man att det är integrationsdelen som är 

den viktigaste. ”Att de blir en del av samhället och inte bara en ö för sig” 

Socialsekreteraren menar att ett av problemen som Sorsele har är den stora koncentrationen av 

ensamkommande från Afghanistan. Hen menar sig ha upplevt att det varit lättare för ungdomar 

som anlänt från små specifika länder att integreras eftersom de tvingas söka umgänge utanför 

de stora grupper som bildas bland de ensamkommande. Hen tar även upp att vikten av att i 

större utsträckning prata sociala koder mellan de olika grupperna för en ökad förståelse. 

Politikern menar att de ensamkommande med tiden blivit ett naturligt inslag i kommunen. 

Samtidigt så menar samordnaren att det är svårt att skapa bra möten men de gånger man lyckas 

så blir det väldigt lyckat. Gode mannen menar att attityden har förbättras genom åren men att 

det samtidigt finns människor som är negativa till ensamkommande. ”Jag tror att folk ser att 

även fast de är mörka så är de vanliga människor” 

En annan aspekt som alla intervjupersoner tar upp som en brist i integrationen är avsaknaden 

av en gymnasieskola på orten. Skolan menar att det är ett stort problem att man inte kan gå med 

jämnåriga svensktalande för där sker en ständig integrationsprocess. Ungdomarna måste i 
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stället gå gymnasiet på annan ort vilket innebär att de antingen måste pendla eller flytta till en 

annan kommun. Samtidigt så framförs det att uppdelningen mellan den vanliga skolan och 

Älvbrinken där de ensamkommande studerar inte är helt optimal ur integrationssynpunkt. Med 

nuvarande upplägg i kommunen så dröjer det till gymnasiet innan de ensamkommande mixas 

med svenska ungdomar i skolmiljö. Skolan säger själv att enligt forskning så mår man bäst av 

att hamna i ordinarie klass så tidigt som möjligt.  

 

5.4 Samverkan 
Det framkom att inom kommunens ensamkommandeverksamhet finns det en mängd 

samverkansgrupper. Dessa framhålls som ett positivt inslag i arbetet även om det finns vissa 

invändningar mot en del av upplägget. Det största glappet som påvisats är den mellan 

politikerna i Social- och utbildningsutskottet kontra all annan verksamhet. Många uppfattade 

att politikerna inte har så stor koll på den verksamhet de faktiskt beslutar om. Politikerna ingår 

inte i någon samverkansgrupp vad författarna har kunnat se och det upplevde många som en 

brist. Nyckeln till en lyckad samverkan menade en respondent var att man såg verksamheten 

som en enhet och inte delarna var för sig. 

”Det är kommunen, alltså det är vi alla som bor i den som skall ta emot, inte en 

skola, inte ett boende, inte socialtjänsten utan det är vi som måste se till att ta hand 

om den här människan”. 

Gode männen samverkar sinsemellan i en samverkansgrupp tillsammans med 

överförmyndaren. Detta görs för att samma regler skall gälla oavsett vilken god man den 

ensamkommande har. Samverkansgruppen är något gode männen utarbetat själva i samarbete 

med överförmyndaren i kommunen. 

Rektorn lyfter fram Livbojen som ett exempel på samverkan. Där ingår skolan, sociala, HVB-

hemmen samt gode män och SFV. Där kan de inblandade enheterna prata fritt om samtycke 

getts från den ensamkommande om det uppstått något problem kring en specifik individ. Oftast 

försöker man lösa problemen utan att kalla in alla kompetenser och rektorn menar att det oftast 

räcker att prata med lärarna och gode män. Ibland krävs det större åtgärder och då menar hen 

att det varit ”suveränt bra” med denna samverkansgrupp eftersom man får en samlad bild av 

situationen. Livbojen har inneburit att skolfrånvaron bland de ensamkommande har minskat. 

Detta beror till stor del på att man fångar upp elever som mår dåligt mycket snabbare än innan. 

”Nu behöver man inte gissa sig till vad problemen är”. I samverkansgruppen diskuteras och 

utreds problem så att lämplig åtgärd kan sättas in. ”Det känns som om vi har ett redskap att 

fånga upp de elever vi funderar över mycket fortare” menar rektor. 

En gång i månaden anordnar socialsekreterarna ett samverkansforum på kvällstid som riktar sig 

till SFV samt gode män. I detta forum diskuteras saker som händer kring ungdomarna som de 

berörda parterna känner att de behöver stöttning kring. SFV och gode män får även stöttning 

och vägledning. Hen uppfattade att i Sorsele går socialsekreterarrollen mycket ut på att stötta 

och vägleda de andra verksamheterna i kommunen. Samtidigt så menar hen att samverkan i en 

liten kommun främst beror på vilka personer som sitter på de berörda positionerna. Från början 

när ingen visste vem hen var så fanns upplevelsen att det var svårt att få mandat mot till exempel 

skolan men efter ett tag så lärde sig alla vem hen var och då fungerade det bättre. 
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Personligheternas betydelse i samverkansgrupperna bekräftas av övriga respondenter. De 

menar att personligheterna har större betydelse i en liten kommun. ”Alla känner alla” och är 

man inte känd så har man svårare oavsett vilken roll eller yrkestitel man har. Att bygga 

relationer var otroligt viktigt för att få arbetet att fungera och det var få som trodde att det 

fungerade så i större kommuner. Samtidigt så menade de flesta att det kunde ha sina fördelar 

för att ”man vet vad folk går för”. 

Den mest övergripande samverkansgruppen är överförmyndarträffen. Där ingår alla som är 

berörda av ensamkommandeverksamheten i kommunen. Där pratar man generellt om vad som 

är på gång och om det exempelvis är problem på ett boende. Utifrån dessa möten så gör varje 

instans förbättringar om det har framkommit att något behöver ändras. 

”Vi pratar ihop oss så att alla vet vad som händer och hur vi ska stötta upp 

ungdomarna på bästa sätt i det som händer. Dom här mötena är jätteviktiga för att 

vi ska ju alla jobba för att ungdomarna skall ha det bra” 

5.5 Påverkan 
Kommunens ensamkommandeverksamhet har påverkat kommunen genom att generera väldigt 

många arbetstillfällen. Skolan har utökat sin verksamhet, socialtjänsten är större än vad den 

skulle ha varit om kommunen inte tagit emot några ensamkommande. Elevunderlaget på 

skolorna är högre, inte enbart beroende på ensamkommande utan där bidrar även 

anhöriginvandringen till ökningen. HVB-hemmen har inneburit en helt ny arbetsmarknad. 

Politikern menar att många såg ensamkommande som en karriärmöjlighet och att de som 

jobbade inom vård och barnomsorg såg en möjlighet att kunna bo kvar men även att kunna 

ändra yrkesbana. Samtidigt så framhålls det att om kommunen inte haft ensamkommande så 

hade kommunen dränerats ännu snabbare och kanske inte existerat som egen kommun om fem 

år. 

De ensamkommande har berikat samhället i Sorsele. Ett litet samhälle får inte så mycket 

influenser från övriga världen eftersom arbetsmarknaden är liten, det är långt till större städer 

och utflyttningen är större än inflyttningen. Attityden till de ensamkommande har förbättras 

genom åren och den rädsla/misstänksamhet som fanns från början minskar sakta men säkert. 

Det har funnits en misstänksamhet hos framförallt de svenska killarna menade en respondent. 

De ensamkommande kunde upplevas som ett hot, en konkurrent om tjejerna i samhället. En 

annan menar att de ensamkommande börjar vara ett vardagligt inslag i samhället, ”samhället 

har fått nya invånare helt enkelt”. En respondent menar att en del av attitydförändringen kan 

bero på att mottagandet fungerar bättre och bättre i kommunen. 

Nu börjar även kommunen skörda frukterna av sitt mottagande eftersom de ensamkommande 

som först anlände till kommunen nu börjat att återvända efter studietiden för att arbeta i 

kommunen. Det har varit och är fortfarande svårt att rekrytera kompetent personal till 

kommunens olika verksamheter i synnerhet vården där de ensamkommande kan bli en stor 

tillgång menar en respondent. 

Överlag så var de flesta respondenterna eniga om att ensamkommande verksamheten påverkat 

kommunen ekonomiskt. De ses som en resurs i kommunen och inte som en ekonomisk 

belastning. Med resurs menas inte bara pengar utan även på individnivå. Kommunen har i 

dagsläget få ungdomar och de ensamkommande bidrar till en föryngring av kommunen.  
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6. ANALYS 
I analysdelen kopplas resultatet av de intervjuer som utförts samman med den tidigare forskning 

som presenterats i ett tidigare kapitel. 

Ensamkommande är en väldigt utsatt grupp som kräver stora resurser menar Huemer, Karnik 

& Steiner (2009). I första hand behöver de grundläggande behoven tillgodoses och enligt 

Lundberg & Dahlquist,(2012) är dessa behov boende, mat, kläder, skolgång och tillgång till 

eventuell fritidsaktivitet. De grundläggande behoven har kommunen inga svårigheter att 

uppfylla men problemen uppstår när det krävs andra specifika resurser som exempelvis 

studiehandledning på olika modersmål. De ekonomiska resurserna finns inte och det är även en 

brist på tillgången av studiehandledning för alla 22 modersmål.  

Samverkan är en väldigt viktigt del i arbetet med de ensamkommande. I resultatet lyfts 

samverkansgruppen Livbojen fram som ett viktigt inslag för att så snabbt som möjligt kunna 

fånga upp elever med hög frånvaro i ett så tidigt skede som möjligt. Därför är funktionen av 

Livbojen ett viktigt verktyg för de ensamkommandes mående. För att förhindra ett kroniskt 

tillstånd påpekar Wallin & Ahlström (2005) betydelsen av att sätta in snabba åtgärder mot tidiga 

tecken på depressioner och PTSD.  

Vikten av samverkan är stor och det är viktigt att alla utgår från samma kriterier så att det inte 

uppstår missförstånd mellan de ensamkommande och gällande instans. För att förhindra detta 

finns samverkansgruppen Överförmyndarträff. I denna samverkansgrupp möts 

socialsekreterare, gode män, överförmyndare, IFO-chef, SFV samt en representant från HVB-

hemmen. I gruppen sätts ett gemensamt regelverk runt de ensamkommande så att alla är 

medvetna om vad som gäller och att ingen gör olika. Denna samverkansgrupp kan även vara 

ett forum där de ensamkommandes önskemål och åsikter tas upp. Detta kan ha en stor påverkan 

för de ensamkommandes mående. Deras åsikter uppfattas som värdefulla och har betydelse. 

Detta bekräftas av Lundberg & Dahlquist (2012) som menar att delaktighet har en stor betydelse 

för de ensamkommandes framtida mående. 

De flesta respondenter menade att Sorsele kommun har problem med integreringen av de 

ensamkommande. Detta beror på olika anledningar, dels har den största koncentrationen 

ensamkommande härstammat från samma land, kommunen är liten och saknar gymnasieskola 

vilket gör att de ensamkommande flyttar från Sorsele i ett tidigt skede. Vidare saknas det en 

naturlig plattform för integration i Sorsele. 

Enligt Valenta och Bunar(2010) så erbjuds nyanlända flera olika integrationsåtgärder. Dessa 

åtgärder är boende, jobb och utbildning. Vidare menar Valenta och Bunar(2010) att 

integrationsprocessen går snabbare om dessa åtgärder sätts in tidigt. De ensamkommande 

erbjuds boende och utbildning men boendet som erbjuds är ofta ett HVB-hem vilket minskar 

chanserna till en integrering i samhället än om de skulle haft möjlighet till eget boende. 

Integrationsmöjligheter saknas under skoltid eftersom avståndet mellan de olika skolorna är 

stort. Skolorna är uppdelade mellan högstadiet Vindelälvssskolan och Älvbrinken 

gymnasiet/språkintroduktion. 

Sorsele kommun har på olika sätt anpassat verksamheterna för ensamkommande för att klara 

av det höga mottagandet. Dessa lösningar innefattar att gode männen praktiskt taget har 

heltidssysselsättning i sitt uppdrag. Skolan har utvecklat ett system som gör att de kan erbjuda 

13 av de 16 ämnen som finns på högstadiet och HVB-hemmen har lagts ut på entreprenad. 
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Anledningen till privatiseringen är strikt ekonomiskt och detta kan ses som ett tecken på 

marknadifiering som Sallnäs (2005) uttrycker. Kommunen avyttrar sin egen verksamhet till 

förmån för privata aktörer för att få en mer effektiv resursanvändning. 

Mottagandet av ensamkommande har haft en stor påverkan på Sorsele kommun. Inte bara det 

faktum att Sorsele genom mottagandet skapat en ny arbetsmarknad med flera nya 

arbetstillfällen, utan även bidragit med nya invånare. Sorsele börjar skörda frukterna av sitt 

mottagande genom att en del av de ensamkommande som anlände för ett par år sedan stannat 

kvar och utbildat sig inom områden som det varit problematiskt för kommunen att tidigare hitta 

utbildad personal inom. Detta blir ett kvitto för Sorsele att mottagandet fungerat väl och att de 

ensamkommande är en driftig grupp som med hjälp och stöd från samhället klarat av att utbilda 

sig bara ett par år efter ankomsten i ett nytt land. Detta bekräftas av Eide och Hjern (2013) och 

de menar att det blir en dubbel effekt. Ungdomens egna driv kombinerat med möjligheten till 

utbildning vilket leder till att de klarar sig bra trots de eventuella trauman som de kan bära med 

sig. 

  

7. DISKUSSION 
Syftet med detta arbete har varit att genom en fallstudie få en överblick av en liten kommuns 

ensamkommandeverksamhet. Vi visste att Sorsele kommun tog emot många ensamkommande 

i förhållande till kommunens storlek. Detta gjorde oss nyfikna hur det fungerar i en sådan 

kommun och vad är det som gör det möjligt. Vi ville få ett helhetsperspektiv av den kommunala 

verksamheten kring de ensamkommande men vi har känt oss begränsade av tidsramarna som 

finns när man skriver kandidatuppsats. Därför har vi medvetet valt bort en del områden som vi 

känner skulle ha varit intressanta för resultatet. Vi tror trots allt att vi har fått med den helhet 

som vi ville från början men bilden kanske hade blivit ännu mer nyanserad och vi exempelvis 

hade kunnat ta med sjukvården. 

Det finns en stor mängd kunskap och vetenskapliga artiklar om de ensamkommandes olika 

problem och mående men det har varit svårt att hitta relevant forskning kring hur kommunerna 

hanterar mottagandet av ensamkommande. Detta gör att den forskningsöversikt som detta 

arbete vilar på kan uppfattas som tun, författarna är medvetna. Syftet har inte varit att kartlägga 

tidigare forskning utan syftet har varit att undersöka den kommun i Sverige som sett till 

invånarantal tar emot flest ensamkommande. Respondenternas svar stämmer väl överens men 

samtidigt så är vi medvetna att ingen vill att den egna kommunen ska framstå i dålig dager. 

Detta kanske har lett till övervägande positiva svar men vi anser att vi har lyckats få fram en 

nyanserad bild av kommunens ensamkommandeverksamhet. 

Vi har försökt att vara så neutrala som möjligt kring denna uppgift men det har i många fall 

varit svårt. Båda uppsatsförfattarna härstammar från Sorsele kommun vilket har medfört en viss 

förförståelse kring ämnet. Vi har trots det försökt att hålla oss neutrala och ställa frågor av 

övergripande karaktär. Under intervjutillfällena kan vår förförståelse kring ämnet påverkat de 

följdfrågor vi ställt. Vi anser att vi varit medvetna om denna neutralitetskonflikt och försökt 

minimera subjektivitet. 
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De resultat vi har kommit fram till anser vi inte skulle sett annorlunda ut om vi slumpat fram 

andra respondenter än de vi använt oss av. Svaren överensstämmer mellan individerna och det 

är i stort sett enbart när respondenterna berättar separat om den egna verksamheten som vi fått 

unika svar. 

Vi anser att Sorsele kommun gör ett bra jobb med de ensamkommande även om vi har 

lokaliserat en del områden i kommunen som vi anser bör förbättras. Integrationen i kommunen 

är i dagsläget väldigt undermålig och enligt en del respondenter så existerar den knappt 

överhuvudtaget. Det exempel som framkom på integration är ett ideellt initiativ via Sorsele IF 

som genom fotbollen försökte skapa en gemensam mötesplats. Det finns idag ingen kommunal 

integrationsverksamhet vad vi har funnit genom våra intervjuer och det framhålls som en stor 

brist i de intervjuer vi använt som grund till detta arbete. Vi anser att kommunen bör ta till sig 

denna kritik och försöka hitta lösningar för att få till en ökad integration. Annars befarar vi att 

de ensamkommande bara använder kommunen som en språngbräda för att sedan söka sig vidare 

till andra kommuner. För Sorseles del blir detta dyrbart i längden eftersom alla resurser som 

lagts på dessa ungdomar inte ger några pengar tillbaka i form av skatteintäkter, arbetskraft eller 

kort och gott en invånare i kommunen.  

Det finns en tvetydighet i de svar vi fått angående integration å ena sidan säger man att ingen i 

Sorsele kommer spontant ta kontakt med en flyktingungdom fast å andra sidan anser man att 

det är allas ansvar att vara delaktiga i integrationen. Detta ser vi som en utmaning för kommunen 

att skapa arenor för möten och samvaro mellan ensamkommande och Sorselebor. 

Vi anser även att den politiker vi intervjuat kan vara en lösning på spåren när hen menar att 

kommunen måste bli bättre på att sprida ut flyktingverksamheten till de övriga orterna i 

kommunen och inte enbart placera alla i tätorten. På så vis tror vi att förståelsen för 

ensamkommande och flyktingar skulle öka i hela kommunen och inte enbart i tätorten. Vidare 

anser vi att dessa familjer skulle integreras snabbare än om de skulle hamna i tätorten 

tillsammans med andra flyktingar. 

Skolan anser vi också fungerar väl och de verkar ha fått till en lyckad verksamhet i kommunen 

där de erbjuder ett stort urval av ämnen. Nackdelen med skolan är att det inte finns ett 

gymnasium på orten utan de ensamkommande blir tvingade att flytta alternativt pendla för att 

kunna fortsätta studera. Nu tror vi inte att lösningen för Sorsele skulle vara att starta upp en 

egen gymnasieskola men ett samarbete med en närliggande skola inom pendlingsavstånd 

kanske skulle vara ett sätt att kunna få behålla ungdomarna i kommunen. Lokalen där 

skolverksamheten är baserad ligger enskilt och det anser vi inte är positivt ur 

integrationssynpunkt. Denna åsikt delas med flertalet respondenter men detta anser vi beror på 

resursbrist i kommunen. Kommunen har valt att förlägga verksamheten i befintliga lokaler 

istället för att bygga nytt. En lösning som författarna ser är att omstrukturera skolans 

lokalanvändning för att möjliggöra en ökad integration under skoltid.   

Kommunens privatisering av HVB-hemmen har skett nyligen vilket gör det svårt att till fullo 

utvärdera verksamheten. Det finns en privatiseringsvåg inom de kommunala HVB-

verksamheterna där de flesta verkar vara överens om att det lönar sig ekonomiskt för alla 

inblandade parter, effektivisering används som ledord och försvar på samma gång. Författarnas 

undran är om någon har de ensamkommandes bästa för ögonen i denna privatiseringsiver. Ställs 

frågan vad händer om ett av alla dessa företag skulle gå i konkurs? Kommer kommunerna gå 

in och rädda verksamheten eller kommer det att bli en ansvarsdiskussion där staten, 
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migrationsverket och kommunerna debatterar om vem som bär ansvaret. Tryggheten i att en 

verksamhet är i kommunal drift kanske inte är något som de ensamkommande funderar över 

men författarna till detta arbete upplever trygghet i den här typen av verksamhet som oerhört 

viktig. Detta för att kunna driva ett stabilt, tryggt mottagande samt ett utvecklande 

integrationsarbete. 

Vidare anser vi att kommunens mottagande verkar vara nära maxgränsen för vad en liten 

kommun klarar av. Arbetsbelastningen på varje individ som arbetar inom 

ensamkommandeverksamheten har ökat och de flesta pratar om resursbrist och de menar att 

gränsen börjar vara nära. Detta gäller inte bara tjänster utan även lokaler, bostäder och 

praktikplatser. Det framkommer även att det är brist på individer som gör att verksamheten 

börjar närma sig maxgränsen. Det finns inte tillräckligt med individer som är beredda att ta på 

sig uppdrag som god man, vårdnadshavare eller familjer som ställer upp att vara familjehem. 

Denna brist handlar inte om ointresse från samhället utan det finns helt enkelt för få personer i 

kommunen. Detta har lett till speciallösningar i kommunen som exempelvis koncentreringen 

av ensamkommande på ett fåtal gode män. Detta har inneburit att en god man i Sorsele kommun 

kan ha detta uppdrag som en heltidssysselsättning. Vi har svårt att se att kommunen skall kunna 

hyra in kompetens från grannkommunerna bara för att öka sitt mottagande. Vi anser att 

kommunen skall försöka att utveckla den verksamhet man har idag samt bibehålla den kvalité 

och kunskap som finns. Utifrån de intervjuer vi har gjort så kan vi dra slutsatsen att ett ökat 

mottagande kan skapa svårigheter att bibehålla den kvalité som finns i kommunens verksamhet 

i dagsläget. 

Förslag till framtida forskning skulle vara kring integrationsfrågan. Hur fungerar integrationen 

för de ensamkommande idag, var är det viktigast att lägga resurser för att öka integrationen. 

Det skulle vara väldigt intressant att jämföra integrationsprocessen för en ensamkommande från 

en stad kontra en liten kommun i glesbygd. Det skulle även vara intressant att se hur de 

ensamkommande upplever sin situation att man vänder på perspektivet och ser hur kommunens 

verksamheter fungerar ur ett brukarperspektiv. 
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BILAGA 1 
 

INTERVJUGUIDE 

 

 Hur har kommunens mottagande påverkat kommunens organisation över tid? 

 Finns det problemområden som behöver förbättras? 

 Finns det unika lösningar som Sorsele använder sig av? 

 Vad har du för målbild i ditt uppdrag gällande ensamkommande? 

 Har kravet på kommunerna förändrats sen kommunen startade med mottagande av 

ensamkommande? 

 Hur upplever du att kontakterna mellan de olika instanserna inom 

kommunen(Socialtjänst, HVB-hem, godemän och politikerna) fungerar? 

 Kan du beskriva din roll i mottagandet av de ensamkommande? 

 Vad anser du vara ett bra mottagande? 

 Varför tror du att Sorsele klarar av att ta emot ett så stort antal ensamkommande? 

 Vilken skillnad blir det för kommunen att lägga ut verksamheten på entreprenad i stället 

för att driva den kommunalt? 

 Har du sett några förändringar efter privatiseringen av HVB-hemmen? 

 Har omorganisationen av HVB-hemmen påverkat de ensamkommandes situation? 

 Hur hanterar kommunen mottagandet av de ensamkommande barnen? 

 Vad har mottagandet av ensamkommande barn inneburit för Sorsele Kommun? 

 Har attityden till ensamkommande förändrats? 

 Har behoven förändrats och hur väl tillgodoser kommunen dessa behov? 

 Finns det saker som kan förbättras i kommunen? 

 Hur har kommunen lyckats hitta kompetent personal för att ta hand om de 

ensamkommande på rätt sätt? 

 

 

  



28 
 

BILAGA 2 
 

Missivbrev 

 

Hej! Vi heter Johan Karlberg och Gustav Karlberg. Vi studerar på Socionomprogrammet termin 

6 vid Umeå Universitet. Vårt examensarbete kommer att behandla ensamkommande 

flyktingbarn. Tanken med examensarbetet är att göra en fallstudie av Sorsele kommuns 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Sorsele kommun är en väldigt unik kommun 

med ett väldigt högt mottagande av ensamkommande barn och därför vill vi få reda på hur väl 

mottagandet i Sorsele fungerar och vilka fördelar respektive nackdelar det kan vara att ha ett så 

stort mottagande för en sådan liten kommun. 

Vi kommer att samla in information om mottagandet genom semistrukturerade intervjuer där 

grunden för frågorna kommer att ligga i den aktuella forskning som finns kring 

ensamkommandes situation men även kring Sorseles organisation av mottagandet. Vi har valt 

ut representanter som sitter på olika nyckelpositioner för mottagandet i Sorsele och därför är 

din medverkan mycket viktig. 

Medverkan i intervjuerna är helt frivillig och du kan välja att avbryta din medverkan när som 

helst. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, du kommer att få vara anonym 

genom fingerade uppgifter och resultatet av intervjuerna kommer endast att användas i 

studiesyfte och ditt deltagande kommer vara anonymt vid publiceringen. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Johan Karlberg                                         Gustav Karlberg 

 

joka0182@student.umu.se                       guka0036@gapps.umu.se   

 

Handledare: 

Kenneth Ögren Universitetslektor på Institutionen för socialt arbete. 

kenneth.ogren@socw.umu.se 
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BILAGA 3 
 

 


