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Sammanfattning 
Sverige är ett av de länder i EU som tagit emot flest ensamkommande flyktingbarn vilka utgör en 

allt växande och särskilt utsatt grupp. Både internationell och nationell rätt uppmärksammar de 

särskilda behoven som dessa barn har där de garanteras efterlevnad av barnkonventionens 

rättighetsbaserade behovsområden. Ett stort antal asylsökande ensamkommande flyktingbarn sätter 

dock press på ett välfungerande mottagande i ankomstlandet som klarar av att tillgodose deras 

behov. I Sverige möts flyktingbarnen av ett stort antal olika aktörer med olika ansvarsområden. I 

denna studie undersöks likheter och skillnader mellan hur dessa olika aktörer definierar och 

tillgodoser flyktingbarns behov genom intervjuer med en socialsekreterare, en föreståndare vid ett 

HVB, en medarbetare vid samma HVB samt en person aktiv vid en frivilligorganisation. 

Socialsekreteraren har det övergripande ansvaret för flyktingbarns behov, föreståndaren och 

medarbetaren arbetar på uppdrag av socialtjänsten och ansvarar för den dagliga omsorgen och 

frivilligorganisationen arbetar efter vad som själva anser är viktiga områden. Resultaten visar på en 

övervägande andel skillnader och att behoven i stor utsträckning definieras på olika sätt där 

respondenterna även upplever olika svårigheter gällande att tillgodose behoven. Detta knyter an till 

tidigare forskning och visar på problematiska tendenser gällande ansvariga aktörers förmåga att 

bidra med ett sammanhållet arbete och bemötande av flyktingbarn. 
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1. Inledning 
Under 2015 uppskattades 30 miljoner barn och unga vara på flykt (Rädda Barnen, 2015) vilket 

grundar sig i flera olika anledningar. En del flyr för att undvika ett liv som barnsoldat medan andra 

försöker undvika hemlöshet, förföljelse eller tvångsgiftemål. I vissa fall flyr barn på eget bevåg, 

andra gånger är flykten ett resultat av föräldrars beslut (Socialstyrelsen, 2013a). En extra utsatt och 

ökande grupp av dessa miljontals barn på flykt är de som färdas ensamma utan familj och anhöriga 

(Rädda Barnen, 2015). Gruppen benämns oftast som ensamkommande flyktingbarn och är på 

många sätt mångfacetterad men gemensamt är deras erfarenheter av uppbrott från sina familjer och 

sociala nätverk. Majoriteten delar även svåra upplevelser från våldsamma och blodiga konflikter där 

de förlorat anhöriga. Många har dessutom levt utan tillgång till skolgång (Socialstyrelsen, 2013b). 

Det finns barn som flyr utan vetskap om var de ska hamna. Andra har viss kännedom om det land 

som de söker sig till men flykten är för många både lång och riskfylld med inslag av misshandel och 

övergrepp. Detta är långt ifrån beskrivningen av en normal och lycklig barndom och en vanligt 

förekommande konsekvens är att barnen drabbas av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013a.). 

Ensamkommande flyktingbarn utgör således en särskilt sårbar och utsatt grupp i behov av 

omfattande stöd och hjälp från det samhälle som de söker sig till.  

Sverige har under de senaste åren varit en av Europas största mottagare av ensamkommande barn 

(Wimelius, Eriksson, Isaksson & Ghazinour, 2016). Under 2015 tog Sverige emot nästan 163 000 

asylansökningar där 35 369 utgjorde gruppen ensamkommande flyktingbarn (Migrationsverket, 

2016). Kombinationen av flyktingbarns omfattande omsorgsbehov och det generösa mottagandet 

väcker dock frågan hur det svenska välfärdssystemet ska klara av att möta barnens behov. Vissa 

anmärkningar har framförts av FN:s barnrättskommitté som riktade kritik mot Sveriges regering 

gällande hänsyn till barnens bästa i asylärenden och utredningar (United Nations, 2015). Kritiken 

riktades bland annat mot otillräcklig kompetens hos tjänstemän, speciellt inom socialtjänsten och 

Migrationsverket, där dessa misslyckats i upprätthållandet av den tredje artikeln i barnkonventionen 

vilken anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn (UNICEF, 

2016). Med hänsyn till den utsatta situation dessa barn befinner sig i kan efterlevnad av denna 

artikel ses som särskilt viktig. Även Socialstyrelsens tillsynsrapport (2012) visar på 

tillkortakommanden i hanteringen av flyktingbarn. Rapporten visade att så kallade Hem för Vård 

eller Boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn har fler brister än övriga HVB. Det verkar 

alltså finnas behov av förbättringar av hur Sverige bemöter och hanterar mottagandet av denna 

grupp. 

Ensamkommande flyktingbarns mottagande i Sverige präglas av de många aktörerna med olika 

ansvarsområden, ett system som inte är helt enkelt att förstå. Till exempel ansvarar 

Migrationsverket för handläggning av asylprocessen, god man har som uppgift att företräda barnets 

intressen och socialsekreteraren utreder behov av stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 2013b). På så sätt 

har ansvaret för olika behovsområden ålagts olika aktörer. Wimelius et al. (2016) belyser i deras 

forskning hur olika aktörer som arbetar med flyktingbarn upplever bristande kommunikation och 

förståelse för varandras uppdrag. Gode män betonar bland annat problematik med mängden 

människor involverade i hantering av barnens liv vilket gör det svårt att veta vem som ansvarar för 

vad. Resultaten visar att aktörerna i stor utsträckning kände sig isolerade utan vetskap om vad som 

pågick utanför sitt eget ansvarsområde. Det Wimelius et al. (ibid.) beskriver framstår som ett 

fragmenterat system som i kombination med flyktingbarns utsatta situation riskerar att förbise deras 

behov. Forskningen understryker alltjämt både FN:s barnrättskommitté och Socialstyrelsens kritik 
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av det svenska mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och visar på behovet av utökad 

kunskap inom området.  

Förutom ovan angivet problem finns det ytterligare faktorer att ta hänsyn till när det kommer till ett 

mottagande som tillgodoser flyktingbarns behov. Situationen för denna grupp är komplex eftersom 

deras situation präglas av att de identifieras som både flyktingar och barn. De omfattas därmed av 

lagar gällande mottagande av asylsökande som fokuserar på den rättsliga avvägningen om den 

asylsökande har rätt att stanna i Sverige (SFS 1994:137). Samtidigt omfattas de av Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) vars syfte är att säkerställa barnen en god social tillvaro i Sverige. Flyktingbarn 

behandlas i den tidigare som juridiska objekt medan den senare tar hänsyn till dess fysiska och 

psykiska behov. Det ovan nämnda problemet med barnens dubbla roller som både flyktingar och 

barn har undersökts av Derluyn och Broekaert (2008). Deras studie handlar om huruvida 

mottagningen av ensamkommande flyktingbarn i Belgien utgår ifrån ett huvudsakligen juridiskt 

eller psykologiskt perspektiv, alltså vilken av barnens roller som är dominerande. Studien 

understryker komplexiteten av hantering av flyktingbarn och visade på stora brister i 

upprätthållandet av barnkonventionen och barnets bästa i mottagningen. Detta fenomen finns även i 

Sverige och framhålls av Wenersjö (2014) som skriver att mottagandet av asylsökande barn i 

Sverige syftar till att vara generöst och med barnets bästa som utgångpunkt, samtidigt som det vägs 

mot politiska intressen av en reglerad flyktingmottagning vilket är en svår balansgång. Derluyn och 

Broekaerts (2008) redogörelse av flyktingbarns psykologiska behov med ursprung i erfarenheter 

från uppväxten i ett krigsdrabbat område, sorgen av att ha lämnat sitt hem, familj och sociala 

tillvaro samt den farofyllda flykten tycks vara en utmaning för länder som tar emot dessa barn. Att 

tillgodose deras omfattande behov sätter således press på ett välfungerande mottagande där samtliga 

aktörer arbetar åt samma håll vilket riktar intresset mot huruvida det svenska systemet klarar av det. 

Det finns redan stor kunskap om denna grupp och forskning kring ensamkommande flyktingbarns 

behov är ett ständigt växande fält. Söderqvist, Sjöblom och Bülow (2014) skriver att 

forskningsfältet dels behandlar frågor som rör politik och praxis gällande ensamkommande barn, 

dels barns rättigheter men innefattar även psykosociala studier. Med hänsyn till flyktingbarnens 

komplexa och utsatta situation är det dock intressant att undersöka huruvida denna isolerade 

ansvarsfördelning som beskrivs av Wimelius et al. (2016) har betydelse för arbetet att tillgodose de 

många och omfattande behov ensamkommande flyktingbarn har. Det är alltså här denna studie tar 

avstamp och jag ämnar bidra med ökad förståelse av hur aktörer betraktar sitt arbete med 

flyktingbarns behov. Ökad kunskap om just detta är värdefull information för aktörer som arbetar 

med flyktingbarn såväl som ett relevant bidrag till rådande diskussion om denna grupp. För 

aktörerna skapar det större förståelse för varandras perspektiv och kan bidra till en mer 

sammanhållen tillvaro för flyktingbarn. För att göra detta kommer fyra olika aktörers perspektiv att 

åskådliggöras genom intervjuer. 

1:1 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i föreliggande problemformulering är denna studies syfte att undersöka om det 

finns likheter eller skillnader mellan hur socialtjänst, föreståndare och medarbetare vid ett HVB-

hem för ensamkommande flyktingbarn samt frivilligorganisation definierar arbetet med 

ensamkommande flyktingbarns behov. Detta besvaras genom tre forskningsfrågor. 
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1. Vilka riktlinjer förhåller sig respektive respondent till i deras arbete?  

2. Vilka behov anser respondenterna att ensamkommande flyktingbarn har? 

3. Anser respondenterna att det finns svårigheter med att tillgodose flyktingbarns behov? 

2. Aktörer 
För att få ökad förståelse för de personer som är föremål för denna studie kommer först en 

genomgång av hur gruppen ensamkommande flyktingbarn definieras internationellt och nationellt. 

Sedan följer en redogörelse av de aktörer som omfattas av studien vilket skildrar hur olika 

yrkesgrupper arbetar och fördelar ansvaret för ensamkommande flyktingbarn mellan sig. 

_______________________________________________________________________________ 

2:1 Ensamkommande flyktingbarn 

För att få en uppfattning om vilka som omfattas av benämning ensamkommande flyktingbarn 

kommer följande en beskrivning av hur de definieras internationellt och i Sverige. 

Definition ensamkommande flyktingbarn består av flera komponenter. Till att börja med är barn 

enligt svensk lag varje människa under 18 år (SFS 2001:453). Ofta benämns ensamkommande dock 

som tidigare nämnt, barn eller unga. Vem som anses som ung omfattas inte av lagtext men 

Socialstyrelsen (2013b) har i precisering av socialnämndens ansvar för placerade barn och unga 

definierat dem som personer som fyllt 18 år men inte 21 år. Ensamkommande flyktingbarn som är 

placerade utanför sitt hem, vilket gäller för samtliga ensamkommande eftersom de flytt från sina 

hem, kan alltså omfatta personer upp till 21 års ålder.  

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR (2004) är ensamkommande flyktingbarn personer under 18 år 

som har skilts från båda föräldrarna och som inte vårdas av en vuxen som enligt lag eller sedvänja, 

är ansvarig att göra det. Den svenska definitionen är liknande och regleras i lagen om mottagande 

av asylsökande m.fl. vilket fastställer att ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år 

och 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 (SFS 1994:137, 1§ 5st.). UNHCR (2004) skriver dock att det finns vissa problem 

med ovan angiven definition eftersom det finns barn som visserligen är frånskilda båda föräldrarna 

och andra möjliga vårdnadshavare men som däremot inte är skild från andra anhöriga som till 

exempel andra vuxna släktingar. UNHCR poängterar att även dessa barn löper samma risker som 

ensamkommande flyktingbarn och bör därför benämnas som separerade barn för att dra 

uppmärksamhet till det potentiella skyddsbehovet dessa kan behöva. Regeringen har följaktligen 

preciserat i propositionen 2005/06:46, Mottagande av ensamkommande barn att lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137) ska innefatta både ensamkommande och 

separerade barn.  

Vidare finns det barn som kommer till Sverige med en biologisk förälder men som saknar juridisk 

behörighet som vårdnadshavare. Dessa barn räknas inte som ensamkommande. Det naturliga anses 

vara att föräldrar som regel månar och tar hand om sina barn, även om de inte har det formella 

bemyndigandet i ställning av vårdnadshavare. Barn som kommer tillsammans med en anhörig som 

anses ha trätt i förälderns ställe anses inte heller som ensamkommande. Utgångspunkten är således 

att om barnet anländer med en vuxen (oavsett formell behörighet) eller en vuxen person som trätt i 

förälderns ställe och som tar hand om barnet ska denne inte längre omfattas av bestämmelserna om 
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ensamkommande barn (prop. 2005/06:46). Gällande barn som är gifta med någon över 18 år 

framgår av Socialstyrelsens publikation Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga 

– en vägledning (2013b) att dessa bör ses som ensamkommande med hänvisning till att det strider 

mot grundläggande värderingar i Sverige, exempelvis att en make underordnas den andra. Jag 

kommer hädanefter att skriva flyktingbarn eller barn och hänvisar då till ovan beskriven definition 

av ensamkommande flyktingbarn, samt benämningen ensamkommande barn och unga.  

2:2 Ansvarsfördelning 

Studien omfattar fyra olika aktörer med olika ansvarsområden och utgångspunkter för sitt arbete. 

Följande kommer en genomgång av hur arbetet med flyktingbarn är organiserat i Sverige och vilket 

uppdrag som åligger vilken aktör för att skapa förståelse för respondenternas perspektiv. Jag 

kommer endast att beröra de aktörer som är relevanta för denna studie och ger därmed en selektiv 

beskrivning av ansvarsfördelningen där vissa aktörer och situationer utesluts.  

2:2:1 Kommunens ansvar 

När ett flyktingbarn ger sig till känna i Sverige blir den kommun som barnet befinner sig i, så kallad 

ankomstkommun, inledningsvis ansvarig för boende, stöd och omsorg. Detta ansvar sträcker sig 

fram tills dess att Migrationsverket utsett en anvisningskommun vilket är den kommun som blir 

fortsatt ansvarig för barnets behov av stöd, hjälp och omsorg (Socialstyrelsen, 2015a). Studien 

omfattar endast anvisningskommunen. Denna kommun ansvarar för att tillgodose barnets behov av 

boende och annat stöd vilket preciseras i 2 kap. 1 § SoL. Flyktingbarn tilldelas en socialsekreterare 

som har i uppgift utreda barnets situation vilket sedan ligger till grund för de beslut Socialnämndens 

tar gällande insatser och boende. Socialsekreterare har alltså det övergripande ansvaret för barnet 

och ska följa upp att barnets behov tillgodoses medan socialnämnden har den beslutande makten. 

Detta ska ske med barnets bästa som utgångspunkt där socialsekreteraren ska inhämta barnets egen 

åsikt och göra barnet delaktig i alla frågor som berör denne (Socialstyrelsen, 2013b). Det är dock 

inte alltid barnet kan placeras inom anvisningskommunen. Ansvaret för barnets behov och stöd 

kvarstår alltjämt hos anvisningskommunen, även om barnet placeras i en annan kommun. Den 

ansvariga kommunen har även i uppgift att utse god man, medverka till att barnet får god vård samt 

trygga och goda uppväxtförhållanden. Kommunen ska utforma vården tillsammans med barnet och 

dess god man så långt det är möjligt, säkerställa att barnet får hälso- och sjukvård, se till att barnet 

får tillgång till utbildning, utreda behovet av annat stöd som till exempel kontaktperson, främja 

barnets kontakt med anhöriga och stödja barnets etablering i samhället (Socialstyrelsen, 2015a). 

2:2:2 Migrationsverkets ansvar 

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för handläggning av asylansökning. Det åligger 

dessutom myndigheten att utse ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet är en jurist eller advokat 

som företräder barnet i den rättsliga asylprövningen, vars uppgift är att närvara under barnets möten 

med Migrationsverket (Socialstyrelsen, 2013b). Migrationsverket ska även planera för behov av 

mottagningsplatser för flyktingbarn, utse anvisningskommun, vid behov göra åldersbedömningar, 

försöka hitta barnets familjemedlemmar eller andra anhöriga, handlägga ärenden om ekonomiskt 

bistånd, ansvara för de barn som får avslag på sin asylansökan, och lämna uppgifter till respektive 

landsting om flyktingbarn så denne får komma på hälsoundersökning (Socialstyrelsen, 2015a). 

2:2:3 God mans ansvar 

Migrationsverket eller socialnämnden ska så snart som möjligt efter att det kommit till deras 

kännedom att ett flyktingbarn står utan vårdnadshavare ansöka om god man hos 
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överförmyndarnämnden. Ansökan kan även initieras av överförmyndaren själv som sedan ansvarar 

för att ordna och utse en god man. God mans erfarenhet, rättrådighet och övrig lämplighet ska tas i 

beaktning vid utnämningen med hänsyn till barnens utsatta situation (Socialstyrelsen, 2013b). 

Dennes uppdrag är att företräda barnet i Sverige och ansvara för barnets personliga, ekonomiska 

och rättsliga intressen. Gode mannen har därmed ansvar för barnets placering, hur dess ekonomiska 

tillgångar används samt vilken skola barnet ska gå på (Socialstyrelsen, 2015a). Forskning visar på 

att gode män ofta utför sitt uppdrag på märkbart olika sätt vilket kan bero på vaga riktlinjer 

(Wimelius et al., 2016). Vissa ser på uppdraget som mer omfattande och bjuder in barnen på 

middagar, engagerar sig i att hitta praktikplatser och ägnar mer tid åt att stötta barnen. Andra intar 

istället en mer avvaktande och distanserad roll. Den gode mannen har inte har någon 

försörjningsplikt eller ansvar för den dagliga omsorgen av barnet. Vidare har denne inte heller något 

juridiskt ansvar i asylprövningen mer än att följa med barnet till möten vid Migrationsverket 

(Socialstyrelsen, 2015a). Socialstyrelsen (2013a) lyfter upp det faktum att vissa gode män gör mer 

än vad som ryms inom uppdraget där mycket handlar om att finnas där som medmänniska. Gode 

män redogör för erfarenheter av att flyktingbarn har ett stort relationellt behov som inte omfattas av 

god man-uppdraget. 

2:2:4 Föreståndare och medarbetares ansvar 

Socialsekreteraren utreder flyktingbarns behov vilket sedan utgör grunden för Socialnämndens 

beslut gällande till exempel boendeplacering. Två vanliga boendeformer är familjehem och HVB-

hem för ensamkommande flyktingbarn. Boendet blir följaktligen ansvarig för den dagliga omsorgen 

av barnen och arbetar således på uppdrag av socialtjänsten. Denna studie undersöker boendeformen 

HVB vilket är ett boende i kombination med vård eller behandling där det med vård syftar till 

omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hemmet ska anpassa omvårdnaden efter barnens behov och 

värna om deras integritet. De vanligaste förekommande HVB-hemmen är inriktade mot 

ensamkommande flyktingbarn, men det finns alltså även HVB-verksamheter som riktar sig till 

andra målgrupper (Socialstyrelsen, 2013b). HVB-hemmet bedrivs av en föreståndare vilken är 

ytterst ansvarig för verksamheten, barnen och dess personal. Respondenten som representerar 

personalperspektivet benämns i denna studie som medarbetare.  
 

Eftersom frivilligorganisationer inte går under statlig eller kommunal reglering finns ingen 

beskrivning av deras arbete. Detta är anledningen till avsaknad beskrivningen av deras 

ansvarområde. Frivilligorganisationer arbetar således efter sin egen agenda och utformar sitt arbete 

och täcker upp där ovanstående aktörer faller kort. 

3. Teoretisk bakgrund och allmän behovsbeskrivning 
I följande avsnitt kommer en fördjupning av hur barns behov definieras i tidigare forskning men 

även hur begreppet används i svenska publikationer beträffande arbete med flyktingbarn. Detta för 

att ge en mer omfattande förståelse för hur begreppet används och vad som menas med barns 

behov. Eftersom denna studie undersöker likheter och skillnader i hur aktörer uppfattar arbetet med 

flyktingbarns behov kommer även den teoretiska bakgrunden att användas för att analysera och 

förstå respondenternas olika definitioner. Med hänsyn till barnkonventionens betydelse för 

forskning om flyktingbarns behov har jag valt att redogöra för dess huvudprinciper vilket även 

kommer vara utgångspunkt för följande presentation av det rådande kunskapsläget. 

______________________________________________________________________________ 
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3:1 Barnkonventionens behovsområden 

Med tanke på att studiens syfte fokuserar på flyktingbarns behov är det av vikt att diskutera vad 

barns behov egentligen står för. Barns behov kan ses som diffust begrepp vilket jag anser bygger på 

en individualiserad behovsprövning som därmed inte har en tydligt angiven definition. När det 

kommer till barns behov ses dock FN:s barnkonvention som en ryggrad i de regelverk som omfattar 

barns rättighetsbaserade behovsområden. Det är därför av värde att presentera dessa områden för att 

få en förståelse för den grund som arbetet med flyktingbarn vilar på. I det följande kommer därför 

en sammanfattning av dessa att presenteras.  
 

Konventionen består av fyra huvudprinciper. Den första principen återfinns i artikel två och handlar 

om alla barns lika värde och rättigheter vilket innebär att inget barn får diskrimineras. Nästa är att 

barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet vilket återfinns i 

artikel tre. Den tredje huvudprincipen handlar om varje barns rätt till liv och utveckling. Detta 

innefattar mer än barnets fysiska hälsa, utan även det själsliga, psykiska och sociala och står skrivet 

i artikel sex. Den sista huvudprincipen återfinns i artikel 12 och understryker barns rätt att få 

uttrycka sina åsikter, få dem respekterade och att dessa ska vägas in i alla frågor som rör denne. 

Detta ska tas med barnets ålder och mognad i beaktning (Barnombudsmannen, 2016). 

Barnombudsmannen skriver att begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Detta 

begrepp har även fått en förstärkt position i och med propositionen Strategi för att stärka barnets 

rättigheter (prop. 2009/10:232) som syftar till att stärka barns rättigheter i Svensk lagstiftning 

(Barnombudsmannen, 2016). I ovan proposition förtydligas även att barns rättigheter i synnerhet 

ska beaktas i särskilt utsatta situationer som till exempel för ensamkommande flyktingbarn. 

Barnkonventionens huvudprinciper återfinns även i Utlänningslagen (SFS 1989:529; SFS 

2005:716) såväl som i Socialtjänstlagens (2001:453) inledande paragrafer där barns bästa anges 

som utgångspunkt i alla frågor som rör barn. Det framgår även i propositionen 2005/06:46 att 

samtliga regler och sociala omvårdnadssystem, så långt det är möjligt, ska omfatta alla barn som 

befinner sig i Sverige. Detta går under beteckningen normaliseringsprincipen och innebär alltså att 

ingen skillnad ska göras i behandlingen av flyktingbarn. Jag kommer följande att använda barns 

behov synonymt med begreppet barns rättigheter eftersom rättigheterna beskriver vilka behov barn 

har rätt att få tillgodosedda. 

3:2 Alla barns lika värde och rättigheter 

Barnkonventionen har som beskrivits ovan betydelse för flyktingbarns situation i Sverige. Den 

omnämns även ofta i forskning som omfattar flyktingbarn. Genomgången av kunskapsläget 

presenteras därför med utgångspunkt i barnkonventionens huvudprinciper. På så sätt bildas en 

uppfattning om vad forskning säger om respektive behovsområde. Nedan kommer forskning 

gällande artikel två.  

Som beskrivits ovan är begreppet ensamkommande flyktingbarn även en juridisk term med tydliga 

avgränsningar, som till exempel åldersgränsen. Att vara under 18 medför alltså vissa förmåner när 

det kommer till att få permanent uppehållstillstånd (PUT), stöd, vård och utbildning (Derluyn & 

Broekaert, 2008). I Sverige medför det till exempel att barnet omfattas av normaliseringsprincipen 

(Socialstyrelsen, 2013b). Detta kan ses som ett viktigt inslag när det kommer till alla barns lika 

värde och rättigheter. Normaliseringsprincipen säger egentligen att inget barn ska diskrimineras 

eller behandlas olika på grund av etnicitet eller kulturell härkomst. Det finns dock vissa situationer 

där flyktingbarn riskerar att diskrimineras.  
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En sådan situation där flyktingbarn kan komma att diskrimineras är när det gäller rättighet till 

likvärdig skolgång. Skolan är av framträdande betydelse när det kommer till flyktingbarns 

psykosociala välbefinnande, att få känna sig som alla andra samt bidrar med struktur i vardagen 

(Eide & Hjern, 2013). Wimelius et al. (2016) skriver dock om hur vissa skolor särbehandlar 

flyktingbarn genom att placera dem i en annan del av skolan, vilket förhindrar flyktingbarn från att 

träffa och knyta an till svenska barn. Många flyktingbarn uttrycker att de vill ha svenska kompisar 

men upplever svårigheter att hitta arenor där de kan lära känna och samspela med andra barn 

(Socialstyrelsen, 2013a). Vidare menar forskarna att flyktingbarns möjligheter att interagera med 

barn födda i Sverige begränsas ytterligare genom att de ofta får ta del av aktiviteter som bara 

omfattar flyktingbarn (Wimelius et al., 2016). Skolan har alltså en viktig hälsofrämjande inverkan 

som bidrar med känslan av normalitet och stabilitet men har samtidigt brister som riskerar att utsätta 

flyktingbarn för diskriminering. 

3:3 Barns bästa i främsta rummet 

Barnets bästa ska alltid vara i främsta rummet i alla beslut som rör dem. Det framgår både av 

internationell och nationell rätt. Men vad begreppet barns bästa innebär i praktiken är inte lika 

självklart. Wenersjö (2014) redogör för hur arbetet med denna grupp kan variera beroende på hur 

aktörer ser på och uppfattar flyktingbarn. Huruvida de uppfattas som avvikande eller som barn likt 

alla andra är faktorer som påverkar aktörers agerande. Wenersjö (ibid.) skriver vidare att en del 

aktörer fokuserar på flyktingbarns unika personlighet, andra letar efter likheter med andra barn och 

vissa inriktar sig på styrkor och resurser. Forskningen tar upp frågan om det går att säkerställa 

vilken av ovan angivna uppfattningar som är bäst för barnet och i så fall enligt vem (ibid.). Det 

problematiserande resonemanget kring begreppet barnets bästa visar på att aktörers skiftande 

uppfattningar av flyktingbarn påverkar huruvida barnens individuella behov tillgodoses. Wenersjö 

(ibid.) påvisar även en tvetydighet där aktörer å ena sidan ska se till barnets bästa och dess 

individuella behov vilket å andra sidan tycks konkurrera med en fallenhet för att använda sig av 

generaliserande beskrivningar av dessa barn och deras behov. Efterlevnaden av huvudprincipen 

barnets bästa går således att problematisera i förhållande till ovan redovisade tillkortakommanden. 

3:4 Barns rätt till liv och utveckling 

Barns rätt till liv och utveckling innebär, som nämnt tidigare, inte bara att barnet ska ha god fysisk 

hälsa utan omfattar även rätten till psykiskt välbefinnande och social utveckling 

(Barnombudsmannen, 2016). I vilken utsträckning detta efterlevs i mottagande av flyktingbarn är 

omdiskuterat inom forskningsfältet. Derluyn och Broekaert (2008) redogör för de stora 

psykologiska behoven flyktingbarn har och argumenterar därför för vikten av att utforma ett 

mottagande som möter deras behov. Även Storbritannien kämpar med att hantera problemet där 

dessa barn snarare behandlas som flyktingar än just barn vilket överser barnens rättighet till god 

psykisk hälsa (Hek, Hughes & Ozman, 2012). Den internationella standard som stipuleras i 

barnkonventionen, där barns behov och säkerhet bör prioriteras framför landets flyktingpolitiska 

praxis, verkar enligt mig därmed falla kort.  

Derluyn och Broekaert (2008) problematiserar flyktingbarns rätt till psykiskt välbefinnande och 

sociala utveckling i relation till deras utsatta situation. Många har erfarenheter av krig och våld. 

Utöver detta är ofta resan till ett tryggare liv lång och kantad med hunger, brist på sömn och 

oacceptabla levnadsförhållanden. Ensamkommande flyktingbarn förlorar mer än bara familjen när 

de tvingas på flykt. De förlorar även sitt hem, vänner, sitt sociala nätverk, bekanta miljöer, skolan, 
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tillhörighet, social status, det vanliga familjelivet och vardagen så som den brukar se ut. Barnen 

förlorar därmed hela sin sociala infrastruktur tillsammans med sin trygghet och stabilitet. Hur 

barnen påverkas av detta är olika och samspelar med faktorer som till exempel ålder, grad av 

mognad, individuella egenskaper och stöd från familj och samhälle. Vanliga konsekvenser är dock 

bland annat sömnproblem, koncentrationsstörningar, depression, ångest, posttraumatisk stress 

symptom och svåra sorgereaktioner. Derluyn och Broekaert (ibid.) studie visar att många av barnen 

känner stor lättnad, hopp och glädje när de kommer fram till det nya landet men att detta sedan 

övergår i oro inför faktumet att befinna sig i ett helt nytt land med alla utmaningar detta innebär. 

Barnen får kämpa med att hitta sin plats i det nya landet och försöka hitta en balans mellan att passa 

in och samtidigt behålla sitt kulturella arv och sina värderingar. Detta menar forskarna kan bidra till 

en känsla av tomhet och misströstan inför framtiden som i sin tur kan leda till hög påfrestning på 

den psykiska hälsan, inte minst i kombination med den stress och osäkerhet asylprövningen medför 

(ibid.)  

Som beskrivits ovan visar forskning på flyktingbarns stora emotionella och psykologiska behov. 

Eide och Hjern (2013) vill dock belysa de resurser och styrkor som dessa barn har. Flyktingbarn har 

ofta ett mål och en vision som de vill nå, till exempel att nå drömmen om ett bättre liv för vilken de 

är beredda att riskera sina liv för. Vidare skriver de att en förutsättning för att möjliggöra att dessa 

ungdomar ska kunna utnyttja sin kompetens är att det skapas trygga förhållanden för dem. Detta 

lyfter även Wimelius et al. (2016) som en bidragande faktor för att barnen ska ha möjlighet att 

etablera sig. Skolan ses också som en viktig resurs vilken bidrar med dagliga rutiner, kontinuitet 

och förutsägbarhet som i sin tur ger en känsla av meningsfullhet i livet (Eide & Hjern, 2013). Detta, 

tillsammans med ett stabilt hem, möjligheten att upprätthålla tidigare kontakter och kulturella seder, 

kunna skapa nya kulturer, möjligheten att gå vidare i livet samt lämna besvärande upplevelser 

bakom sig utgör viktiga beståndsdelar för att barnen ska utvecklas och hitta sin nya plats i samhället 

(Wimelius et al., 2016). På så sätt kan den behovsbild som Derluyn och Broekaert (2008) beskriver 

tillgodoses vilket möjliggörs efterlevnad av barnkonventionens tredje artikel. 

3:5 Barns rätt att få uttrycka sina åsikter och få dem respekterade 

I Socialstyrelsens (2013a; 2013b) publikationer diskuteras återkommande vikten av att göra barnen 

delaktiga där barnen ska få uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Delaktighet lyfts bland 

annat som en viktig faktor för barnens känsla av kontroll över sitt eget liv (Socialstyrelsen, 2013b). 

En annan viktig hälsofrämjande faktor är tillgången av vårdande relationer som fokuserar på barnets 

positiva utveckling. Detta understryker Eide och Hjern (2013) som skriver hur dessa barn gärna vill 

bli behandlade som ”vanliga” barn där goda relationer kan hjälpa dem att utnyttja sin fulla potential 

vilket på så sätt tillvaratar deras starka sidor (ibid.). Det är därför viktigt att uppmärksamma och 

förstärka goda faktorer för att på så sätt främja barnets hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 

2013b). Denna grupp bör således inte reduceras till offer för krig och elände utan bör dessutom ses 

som resursstarka individer med kapacitet att hantera sin situation (Wenersjö, 2014). Viktigt att 

notera är dock att det krävs en avvägning mellan att betrakta dem som resursstarka aktörer där de 

görs delaktiga samt att bistå barnen med avlastning när det kommer till ansvar, eftersom många 

tagit ett väldigt stort ansvar under sin resa (Socialstyrelsen, 2013b). Wenersjö (2014) framför dock 

att HVB-hem uppvisat brister gällande barnens delaktighet och möjlighet att framföra sin åsikt. 

Detta inverkar på flyktingbarns välbefinnande eftersom delaktighet i sin egen situation har visat sig 

underlätta barnens återhämtning. Delaktighet och rätten att få uttrycka sina åsikter är alltså en viktig 
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aspekt för flyktingbarns psykiska välbefinnande och känsla av att vara medverkande i sin egen 

situation men bör avvägas mot behovet av avlastning. 

Ovan presenterade behovsområden visar alltså hur tidigare forskning använder sig av begreppet 

barns behov. Det visar även olika aspekter av behovsbegreppet samt faktorer som påverkar arbetet 

med att tillgodose dem vilket jag kommer att använda mig av för att analysera materialet i aktuell 

studie. 

3:6 Allmän beskrivning av flyktingbarns behov 

För att sätta ovan beskrivning av flyktingbarns behov i en nationell kontext kommer följande en 

redogörelse av svenska rapporter om flyktingbarns situation. Socialstyrelsen publicerar bland annat 

föreskrifter och allmänna råd med tillhörande handböcker och vägledning till verksamheter som 

arbetar med barn. De har dessutom utarbetat vägledande dokument som inriktar sig på flyktingbarn 

och deras specifika situation, vilka de menar ska ses som komplement till övriga publicerade 

föreskrifter och allmänna råd. För att beskriva flyktingbarns behov i en svensk kontext har jag 

därför valt att granska Socialstyrelsens (2013a; 2013b) vägledande publikationer samt Stockholm 

kommuns riktlinjer (2011) som syftar till att belysa just dessa barns behov och situation. Dessa 

utgör även en viktig kunskapskälla för aktörer som arbetar med denna målgrupp. Jag presenterar 

följande vad som i dessa framgår som viktiga behovsområden.  

3:6:1 Trygga och goda relationer. 

Många flyktingbarn har varit med om traumatiska händelser som är svåra att prata om, och särskilt 

med någon som de knappt känner (Socialstyrelsen, 2013a). Många har dessutom svårt att skilja 

mellan alla olika myndighetspersoner. Ett viktigt behovsområde är således att bygga trygga och 

tillitsfulla relationer som möjliggör att barnen känner förtroende och vågar berätta om sig själva. 

Viktiga omsorgspersoner kan, enligt Socialstyrelsen (2013a) vara bland annat socialsekreteraren, 

personal på gruppboendet och gode mannen. Att utveckla tillitsfulla relationer och våga berätta om 

svåra erfarenheter bidrar till att barnen känner sig delaktiga i sin asylprocess istället för passiva 

betraktare samt bidrar med ökat välbefinnande (ibid.). 

3:6:2 Delaktighet och medinflytande 

Delaktighet och inflytande återkommer frekvent i Socialstyrelsens publikationer och utgör ett 

viktigt behovsområde. En viktig aspekt är därför att betrakta flyktingbarn som kompetenta aktörer 

med värdefulla resurser och inte bara offer för tragiska omständigheter. Detta görs genom att lyssna 

på deras åsikter, önskemål och vad de själva anser är deras behov (Socialstyrelsen, 2013a). Dessa 

barn befinner sig ständigt i en maktobalans där samtliga parter har mer information än barnet själv. 

Obalansen minskas genom att de får sina åsikter lyssnade på och respekterade och skapar även en 

känsla av kompetens där de kan vara med och påverka sitt eget liv. Hänsyn ska tas med barnets 

ålder och mognad i beaktning (Socialstyrelsen, 2013b). 

3:6:3 Rätten till utbildning 

Varje flyktingbarn som befinner sig i Sverige har rätt till utbildning och skola. Forskning visar att 

skolan har en positiv inverkan på barnens hälsa. Skolan verkar normaliserande där de får vara barn 

som alla andra. Den blir en viktig mötesplats där barnen kan träffa andra barn och vuxna och känna 

samhörighet. Skolan bidrar även med struktur och stabilitet i vardagen vilket skapar en trygg 

tillvaro. Studier visar att skolan är en av de starkaste skyddsfaktorerna när det kommer till att 

barnen ska utvecklas på ett gynnsamt sätt (Socialstyrelsen, 2013a). 
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3:6:4 Tryggt och säkert boende 

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret att se till att barnen har ett tryggt och säkert boende 

som är anpassat efter barnets behov och förutsättningar. Det ska finnas möjligheter för barnet att 

utvecklas och få individuellt stöd. Socialstyrelsens (2013a) dialogmöten med flyktingbarn 

uppdagade att atmosfären på asylboenden präglades av oro och ovisshet. Flyktingbarnen berättade 

om brister gällande information och delaktighet. Även personalen vid HVB-hem berättade om 

problematiska förhållanden där de upplevde svårigheter i att skapa hemlika miljöer för barnen och 

att mycket tid gick åt till att upprätthålla regler och uppfostra snarare än att arbeta 

relationsbyggande. Socialstyrelsen (2013a) poängterar dock att det finns stora skillnader mellan 

olika HVB-verksamheter. 

3:6:5 Individuell utveckling 

Socialstyrelsen (2013a) efterfrågar individanpassning i större utsträckning än vad som görs idag vad 

gäller vård, omsorg, utbildning och andra insatser. Boendet ska säkerställa individuell utveckling 

för att barnet ska mogna till en självständig individ. Socialstyrelsen anger praktiska sysslor i 

hemmet, personlig hygien, laga och äta egna måltider, hantera sin egen ekonomi, tvättning, 

städning, hålla tider och att veta var man ska vända sig vid behov av hjälp som viktiga 

utvecklingsområden. Boendet ska därmed tillgodose nödvändiga kunskaper för att säkerställa att 

barnet besitter adekvat kompetens och blir en självständig individ (Socialstyrelsen, 2013a). 

3:6:6 Rätten till hälso-, sjuk-, och tandvård 

Föreståndaren vid HVB-verksamheten ansvarar för att barnet får den hälso-, sjukvård samt tandvård 

denne behöver. Det även viktigt att uppmärksamma behovet av psykisk vård (Socialstyrelsen, 

2013b). Barn som lider av allvarlig psykisk ohälsa och har behov av akut vård ska erbjudas 

stödsamtal vid Barn och Ungdomspsykiatrins (BUP) speciella flyktingenhet (Stockholms kommun, 

2011). Alla flyktingbarn ska erbjudas en hälsoundersökning även om det inte föreligger några 

synliga åkommor (Socialstyrelsen, 2013b). Utöver den lagstadgade hälso-, och sjukvården har 

boendet ett ansvar för barnens välbefinnande. Trygghet, omsorg, stabilitet och en tydlig 

vardagsstruktur har visat sig vara viktiga faktorer för flyktingbarn som lider av psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2013a). 

3:6:7 Rätten till familj och nätverk 

Kontakten med familj och anhöriga är viktig eftersom den hjälper barnen att anpassa sig till sitt nya 

liv genom att koppla samman sitt liv i hemlandet med sin nuvarande situation i Sverige, samt 

underlättar för framtidsplaner (Socialstyrelsen, 2013a). Forskning visar att kontakten med familj, 

syskon och andra anhöriga även har en positiv effekt vad gäller god hälsa och utveckling för 

flyktingbarnen. För personal och myndighetspersoner som arbetar med flyktingbarn är det därför 

viktigt att ha kunskap om vad det innebär att växa upp utan sin familj. Detta för att på så sätt kunna 

ge barnen det stöd de behöver, även de som inte har kunnat etablera en kontakt med anhöriga 

(ibid.). 

3:6:8 Ekonomi 

Flyktingbarnen lever med begränsade ekonomiska förutsättningar och har inga föräldrar som kan 

betala för olika materiella resurser. Detta leder till att vissa barn känner skam och underlägsenhet 

när de jämför sig med andra barn (Socialstyrelsen, 2013a). Den ekonomiska faktorn spelar därför en 

viktig roll för flyktingbarnens självkänsla och möjligheter att kunna göra samma saker som sina 

kompisar (Socialstyrelsen, 2013b). 
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3:6:9 Kompetent personal 

Flyktingbarnen är en särskilt utsatt grupp och deras situation är på många sätt komplicerad vilket 

ställer krav på relevant kunskap och kompetens hos de som arbetar med denna grupp. För att kunna 

säkerställa god vård och omsorg krävs därför personal med adekvat kompetens och utbildning 

(Socialstyrelsen, 2013b). Socialstyrelsen (ibid.) skriver att till exempel att läkare och andra 

vårdgivare samt för socialsekreterare bör arbeta enligt principen om Barns Behov i Centrum 

(BBIC). Även lärare behöver kunskapsutveckling för att kunna anpassa skolgången till 

flyktingbarns situation (Socialstyrelsen, 2013a). Vidare skriver Socialstyrelsen (2013b) att personal 

vid HVB-verksamheter ska ha relevant utbildning, erfarenhet samt en personlig lämplighet för att 

kunna bidra i arbetet att uppfylla verksamhetensmålen. Kompetenskraven på föreståndaren är ännu 

högre eftersom denne har det yttersta ansvaret för hela verksamheten. Kunskap om trauma och 

psykisk ohälsa lyfts bland annat som ett viktigt område (Socialstyrelsen, 2013b). Det är även 

relevant att ha kunskap om asylprocessen, ökad förståelse för vad en lång tids oro och ovisshet 

medför, kunna förklara sin egen och andra aktörers roller, utbildning i samtal med barn och unga 

samt att kunna ge barnen större delaktighet i sina vardagsliv (Stockholms kommun, 2011). Ovan 

angivna behovsområden beskriver flyktingbarns situation och vilka behov som olika aktörer 

behöver ta hänsyn till i deras arbete med denna målgrupp. 

Ovan redovisade behovsområden är alltså framträdande i de granskade publikationerna. 

Behovsområdena går att knyta till barnkonventionens artiklar där rätten till utbildning, hälso-, 

sjukvård och tandvård, rätten till sin familj samt ekonomi kan kopplas till alla barns lika värde och 

rättigheter eftersom dessa syftar till att säkerställas flyktingbarn samma omvårdnadssystem som 

svenska barn (UNICEF Sverige, 2016). Behovet av kompetent personal kan ses som ett medel för 

att barns bästa ska komma i främsta rummet. Trygga och goda relationer, tryggt och säkert boende 

samt individuell utveckling kan ses i relation till barns rätt till liv och utveckling medan delaktighet 

och medinflytande syftar till barns rätt att få uttrycka sina åsikter och få dem respekterade. Ovan 

angivna områden konkretiserar alltså barnkonventionens stadgar och kan ses som riktlinjer för hur 

arbetet med att tillgodose flyktingbarns behov ska utformas i Sverige. 

4. Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod, material samt tillvägagångssätt. Jag kommer att redogöra 

för urvalsförfarande, avgränsningar, dess konsekvenser samt resultatens tillförlitlighet. Slutligen 

beskriver jag de etiska överväganden som studien vilar på. 

______________________________________________________________________________ 

4:1 Val av metod 

För att besvara studiens syfte, att undersöka om det finns likheter eller skillnader mellan hur 

relevanta aktörer definierar arbetet med flyktingbarns behov, har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ ansats. Anledningen till detta är att undersökningens huvudbegrepp barns behov inte har 

en entydig definition. Begreppet är snarare av subjektiv karaktär vilket Bryman (2011) menar 

påverkas av individens sociala verklighet och uppfattningar av vad som menas med barns behov. 

Genom att använda en kvalitativ ansats ökar sannolikheten att studien fångar respondenternas 

perspektiv vilket bidrar med en mer rättvis beskrivning av deras uppfattningar av barns behov. En 

kvantitativ ansats hade enligt Bryman (ibid.) riskerat att reducera barns behov till vissa kriterier och 
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därmed inte gett en riktig bild av verkligheten. För att kunna fånga in dessa skillnader i hur 

flyktingbarns behov definieras förutsätts ett öppet förhållningssätt som lämnar utrymme för 

respondenternas egna tolkningar av vad som är relevant för studien. Jag har således valt att använda 

mig av semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1) för att säkerställa att intervjuerna inte styrs av på 

förhand bestämda frågor. Denna intervjuform öppnar upp för en levande process där varje 

respondent själva kan utforma svaren på sitt eget sätt (ibid.). Utifrån ovan förda resonemang anser 

jag således att en kvalitativ ansats är bäst lämpad för ändamålet. 

4:1:1 Urval 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra personer, en socialsekreterare som 

handlägger ärenden med flyktingbarn, en föreståndare för ett HVB för flyktingbarn, en medarbetare 

vid samma HVB-hem samt en person aktiv i en frivilligorganisation som arbetar med flyktingbarn. 

Jag har valt just dessa för att få olika perspektiv på hur arbetet med denna grupp ser ut. Dessa fyra 

parter arbetar samtliga, men på olika sätt, med att tillgodose flyktingbarns behov. Socialtjänsten har 

det övergripande ansvaret för barnen och ska se till att barn får det stöd och hjälp som de behöver 

enligt Socialtjänstlagen, 2 kapitlet 1§. Socialtjänsten är därmed ansvarig för att utreda barnets behov 

samt säkerställa att boendet där barnet är placerat tillgodoser detta (Socialstyrelsen, 2013b). 

Föreståndaren är i sin tur ansvarig för utformningen av de rutiner och förhållningssätt som gäller på 

boendet där barnen placeras och ska därmed se till att verksamheten byggs upp på ett sådant sätt att 

barnens behov tillgodoses. Medarbetaren står för det dagliga arbetet och har den närmsta och mest 

frekventa kontakten med barnen medan frivilligorganisationer utgör ett komplement till den statligt 

organiserade verksamheten och representerar därmed ett viktigt perspektiv. Genom att intervjua 

dessa fyra parter får jag därmed en bred bild av hur arbetet går till, från ett mer övergripande 

perspektiv till det praktiknära.  

Respondenterna är valda genom ett bekvämlighetsurval. Detta gjordes med hänsyn till studiens 

avgränsade omfattning vilket kräver att respondenterna arbetar utefter snarlika förhållanden för att 

på så sätt kunna skildra en och samma verklighet. Bekvämlighetsurval innebär att jag använt mig av 

personer som funnits tillgängliga för mig (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Socialsekreteraren, föreståndaren och medarbetaren har jag fått tillgång till via personliga kontakter. 

Personen från frivilligorganisationen kontaktade jag via organisationens officiella e-postadress via 

deras hemsida. Detta urvalsförfarande medför begränsningar vad gäller generaliseringsanspråket 

för vilket jag kommer föra ett vidare resonemang kring längre fram. 

4:1:2 Avgränsningar 

I urvalet har jag har alltså valt bort andra potentiellt relevanta aktörer som också arbetar med 

flyktingbarns behov. Potentiella respondenter skulle exempelvis kunna vara en god man, ett 

offentligt biträde eller en anställd vid Migrationsverket. Genom att utesluta dessa missar jag deras 

perspektiv och då även information som kan vara av intresse. Jag anser dock att jag genom att 

intervjua ovan nämnda fyra parter får en tillräcklig bredd i studien samtidigt som resultaten i viss 

mån blir sammanhållna. Om jag hade lyft in fler perspektiv hade jag därmed riskerat att få en 

fragmenterad studie.  

Vidare utgör flyktingbarn, som nämnt tidigare, en särskilt utsatt grupp. Jag har därför valt att 

utesluta även deras deltagande i denna studie eftersom det skulle erfordrat tillgång av kompetenta 

tolkar för att kunna säkerställa ett etiskt korrekt samtycke vilket jag inte kunnat tillförskansa mig. 

Flyktingbarnens egna beskrivningar av vad de upplever vara deras behov samt erfarenheter av hur 
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behoven tillgodoses är dock ett viktigt perspektiv. Wenersjö (2014) beskriver hur dessa barn ofta är 

föremål för diskussioner och debatter, men där flyktingbarns egna åsikter sällan är representerade. 

Hon ser risker med detta och efterfrågar därför fler studier som utgår ifrån flyktingbarns egna tankar 

och åsikter. En sådan studie bör dock genomföras med tillgång till mer tid och resurser för att 

garantera att barnen känner sig trygga och fullständigt införstådda med studiens syfte och 

konsekvenserna av deras medverkan. Slutligen har jag avgränsat mig till boendeformen HVB 

eftersom det är den vanligaste placeringsformen och återspeglar på så sätt tillvaron för majoriteten 

av flyktingbarn i Sverige (Wimelius et al., 2016). 

4:1:3 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna med föreståndaren och medarbetaren har genomförts på plats där samtalen spelats in 

för att säkerställa att ingen information föll bort. Intervjuerna med socialsekreteraren samt personen 

aktiv vid en frivilligorganisation har genomförts via telefon och även dessa samtal spelats in. 

Samtalen har tagit mellan 30-40 minuter per person. Jag har utgått ifrån en semistrukturerad 

intervjuguide för att säkerställa att studiens frågeställningar besvarats vilket Bryman (2011) 

dessutom menar möjliggör för respondenterna att dela med sig av sina egna upplevelser och 

tolkningar. Frågorna består av fyra delar: bakgrundsfrågor, om flyktingbarns behov, avgränsningar 

till andra aktörer och avslutande frågor. Dessa teman har syftat till att svara på studiens 

frågeställningar. Jag har valt att använda mig av öppna frågor eftersom det medför att respondenten 

kan svara fritt och lämnar utrymme för utförligare svar. De öppnar även upp för oförutsedda svar 

som inte varit möjliga att fastställa vid utformningen av intervjuguiden (ibid.). Jag har inlett 

samtalen med att förklara studiens syfte och bakgrunden till att jag valt att skriva om just detta. 

Vidare har jag frågat om respondenterna läst informationsbrevet samt om det funnits några frågor 

innan jag började intervjun och vid de tillfällen då respondenterna känt sig osäkra på frågor som 

ställts har jag gett utförligare förklaringar. Med tanke på respondenternas olika professioner har 

förklaringen anpassats till varje persons individuella situation. Utöver frågorna i intervjuguiden har 

fortlöpande följdfrågor ställts utifrån vad respondenterna svarade. 

4:1:4 Bearbetning av intervjumaterial 

Intervjuerna har transkriberats och analyserats med utgångspunkt att systematisera innehållet i 

intervjuerna för att på så sätt skapa en överblick av respondenternas olika definitioner och 

uppfattningar av arbetet med flyktingbarns behov. Esaiasson et al. (2012) beskriver denna typ av 

kvalitativ textanalys som systematiserande med syfte att logiskt ordna innehållet i texterna. Jag har 

alltså sammanställt relevanta begrepp och förklaringar i olika kategorier för att synliggöra aktörers 

definitioner av aktuellt forskningsproblem. Resultaten på fråga ett; vilka riktlinjer förhåller sig 

respektive respondent till i deras arbete? besvarades däremot genom den information som framkom 

ur bakgrundsfrågorna gällande arbetsbeskrivning och riktlinjer och omfattas således inte av 

analysen. 

Analysen utfördes med forskningsfrågorna två; vilka behov anser respondenterna att 

ensamkommande flyktingbarn har? och tre; anser respondenterna att det finns svårigheter med att 

tillgodose flyktingbarns behov? som grund i syfte att lyfta fram det väsentliga innehållet i 

intervjuerna (Esaiasson et al., 2012). På så sätt styr forskningsfrågorna vilken information som är av 

intresse. Jag har utgått ifrån de på förhand definierade variablerna barns behov samt svårigheter för 

att tillgodose barns behov i sökandet av relevanta beskrivningar i de olika intervjuerna (ibid.). 

Transkriberingarna lästes igenom en första gång för att söka efter beskrivningar av barns behov. 

Begrepp och kortare meningar där respondenten beskrivit barns behov markerades. Därefter lästes 
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transkriberingarna igenom en andra gång för att söka efter beskrivningar av vad respondenterna 

upplevde som svårigheter gällande att tillgodose flyktingbarnens behov. Även dessa beskrivningar 

bestående av begrepp och kortare meningar markerades för att åskådliggöra de olika 

ämnesområdena. Jag kallar dessa meningar och kortare stycken följande för koder. Genom att 

granska texten i flera steg har fokus endast legat på en variabel i taget där irrelevant information 

sållats bort vilket bidragit till en koncentrerad sammanställning av data till respektive fråga.  

Vidare sammanställdes koderna i tabeller för att skapa en översikt över datamaterialet (se bilaga 2). 

Tabellerna är uppdelade efter varje intervju eftersom att syftet är att granska varje intervju för sig. 

Varje tabell består även av två delar. Den första omfattar koderna från variabel 1 och den andra 

består av empirin från variabel 2. Följande kategoriserades koderna efter vilken typ av behov som 

beskrivits, till exempel: behov av hälso-, och sjukvård, sociala behov och materiella behov. På 

samma sätt delades beskrivningarna av vad som upplevts som svårigheter i arbetet upp i 

gemensamma kategorier som till exempel: bristande kompetens, oklara mål och tidsbrist. I ett tredje 

och sista steg har jag analyserat dessa kategorier i förhållande till respondentens profession i syfte 

att undersöka huruvida intervjupersonernas olika utgångspunkter för arbetet har någon inverkan för 

hur flyktingbarns behov definieras och arbetas med. Detta har gjort med avseende att identifiera 

underliggande faktorer som påverkar varför respondenterna svarat och definierat behoven och 

svårigheterna på detta sätt (Bryman, 2011). Esaiasson et al. (2012) förklarar att den information 

som går att utläsa direkt i materialet benämns som ett manifest budskap. Latent budskap handlar 

istället om sådant som inte går att utläsas direkt utan det som kräver ett tolkningsarbete för att 

identifiera. Genom att tolka respondenternas svar i förhållande till deras profession ges svaren en 

kontext som kan ses som en förklaringsgrund till eventuella skillnader i resultatet. 

4:2 Tillförlitlighet 

Syftet och forskningsfrågorna formuleras på ett teoretiskt plan. Hur översättningen gått till från idé 

till faktiskt utförande, ofta kallat operationellt plan, är därför viktig att diskutera för att kunna stärka 

att studien faktiskt undersökt det som den teoretiskt påstått sig undersöka (Esaiasson et al., 2012).  

Studien har för avsikt att fånga likheter och skillnader i hur olika aktörer definierar arbetar med 

flyktingbarns behov. Detta medför stort beaktande till individens egna tolkningar och uppfattningar 

om föreliggande fenomen med fokus på vilken aktör som framför vad. Då jag i denna studie har 

intervjuat fyra personer representerar därmed alla var sitt perspektiv. I och med detta skapar jag en 

sensitivitet där varje perspektiv i hög grad påverkas av vem den specifika respondenten är och hur 

just denne ser på flyktingbarns behov. Problematiken med detta diskuteras av Esaiasson et al. 

(2012.) som skriver att slutsatserna kan variera beroende på som får möjlighet att presentera sina 

åsikter. Vidare gör jag därför inga generaliseringsanspråk där dessa resultat ska kunna överföras på 

samtliga socialsekreterare, föreståndare, medarbetare och frivilligorganisationer. Studien ämnar 

endast till att visa på tendenser i hur olika aktörer kan se på flyktingbarns behov där resultaten utgör 

ett viktigt bidrag till det rådande kunskapsläget.  

Vidare bör hänsyn tas till urvalsförfarandet eftersom respondenterna valdes genom 

bekvämlighetsurval vilket ytterligare påverkar generaliserbarheten. Bryman (2011) menar att 

respondenters val av medverkan kan grunda sig i ett egenintresse vilket forskaren bör reflektera 

över i relation till studiens resultat. Det finns således omständigheter vilket påverkar studiens 

tillförlitlighet. Om studien replikeras med andra respondenter kan resultaten sannolikt få ett annat 
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utfall. Trots detta understryker studien alltjämt komplexiteten som omfattar arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn och de utmaningar som samtliga aktörer måste handskas med.  

Gällande studiens tillvägagångssätt kan bristande kontinuitet i genomförandet ha viss inverkan på 

resultatet eftersom att två av respondenterna intervjuades på telefon och två genomfördes genom 

direkta intervjuer. Telefonintervjuer förhindrar både intervjuaren och respondenten från att 

observera kroppsspråk och mimik. Detta kan komma att påverka intervjun. När intervjuaren inte 

kan se respondenten kan till exempel inte osäkerhet eller undran registreras vilket riskerar medföra 

att intervjuaren klargör otydligheter i mindre utsträckning i telefonintervjuerna än i de direkta 

intervjuerna (Bryman, 2011). Huruvida detta påverkat intervjuerna i denna studie går inte att utläsa, 

men jag noterar att det finns en risk med att inte genomföra samtliga intervjuer på samma sätt.  

Det finns som redovisat vissa begränsningar i studiens genomförande som bör tas i beaktande. För 

att öka pålitligheten har jag dock redogjort för samtliga faser i forskningsprocessen för att visa på 

att jag agerat i god tro. Hög grad av transparens möjliggör granskning vilket i sig styrker studiens 

tillförlitlighet eftersom slutsatserna kan kontrolleras gällande huruvida de erhåller legitimitet eller ej 

(Bryman, 2011). Detta menar Bryman (ibid.) utgör ett viktigt inslag i kvalitativa studier som i 

mångt och mycket präglas av generella och situationsbaserade datainsamlingar samt forskarens 

egen förförståelse. 

4:2:1 Värderingar och förförståelse 

All forskning ska bygga på objektivitet vilket innebär att forskaren ska sätta sina egna värderingar 

och åsikter åt sidan. Thomassen (2007, s.108) skriver dock att vår kunskap om verkligheten är alltid 

påverkad av vårt eget bidrag till kunskapsprocessen vilket ringar in svårigheten med objektivitet. 

Forskarens värderingar och förförståelse påverkar således alltid studien och det talas numera sällan 

om objektivitet i forskning eftersom det är allmänt känt att värderingar och åsikter inverkar på 

forskningsresultatet (Bryman, 2011). Det är därför av intresse att redogöra för mina egna 

värderingar och förförståelse för att skapa en rättvis bild av resultatet.  

Bryman (2011) skriver om hur värderingar och åsikter kan påverka studien under flera olika 

skeenden. Valet av undersökningsområde byggde till exempel inledningsvis på ett intresse för just 

detta ämne. Detta medför att jag går in med förförståelse och värderingar i frågan. Valet av 

ämnesområdet flyktingbarns behov grundar sig i personliga iakttagelser av tillkortakommande när 

det kommer till att tillgodose dem. Studien utgår på så sätt ifrån ett antagande om att det finns 

brister där fokus riktas mot hur övriga aktörer definierar och ser på situationen. Vidare är både 

studiens avgränsning, analysen och resultatet beroende av min egen förförståelse och tolkning av 

empirin. Bryman (ibid.) diskuterar detta och menar att till exempel sökandet efter analysenheter är 

beroende av vad jag anser är viktiga och centrala beskrivningar. Detta bör tas i beaktning och jag 

gör därför inga anspråk på att förmedla en absolut sanning utan är medveten om betydelsen av min 

egen förståelse. För att öka trovärdigheten av mina resultat har jag därför begränsat inverkan av 

mina egna värderingar vilket Bryman (ibid.) menar efterlevs i större utsträckning om studien 

genomförs i enlighet med etablerade regler samt begrepp från kunskapsområdet. Vidare kan 

medvetenheten om mina egna värderingar enligt Esaiasson et al. (2012) ses som ett medel för att 

öka sannolikheten av ett generöst tolkningsarbete med syfte att utmana mina egna föreställningar.  
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4:3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden handlar om att säkerställa att nyttan med studien överväger potentiella risker. 

Som redan nämnts har jag valt att utesluta flyktingbarnen själva eftersom jag anser att eventuella 

risker med just detta överväger nyttan. För övriga deltagare har jag använt mig av de 

forskningsetiska principerna - alltså informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, någon som används för att säkerställa hög etisk kvalitet (Bryman, 2011).  

För att uppfylla informationskravet berättade jag om studiens syfte och de olika momenten som 

skulle ingå. De fick även information om vilka andra aktörer som skulle ingå i studien samt att 

deltagande var frivilligt vilket innebar att de kunde avbryta sitt deltagande om de så önskade. 

Samtyckeskravet bygger i stor utsträckning på informationskravet. För att kunna ta ett noga 

övervägt beslut om medverkan krävs att deltagarna fått all relevant information (Bryman, 2011). 

Alla deltagare har följaktligen själva valt att delta. Vidare berättade jag att respondenterna skulle 

vara anonyma för att undvika att deras identiteter kunde röjas. Jag valde att redovisa staden i vilken 

studien är utförd i för att styrka Stockholms kommuns riktlinjers relevans. Jag anser dock att risken 

för igenkänning är liten med tanke på stadens storlek. För föreståndaren och medarbetaren finns 

dock vissa brister eftersom de båda känner till varandras medverkan. Det kan således finnas viss 

maktobalans där medarbetaren känner sig manad att svara på ett sätt som gynnar verksamheten. 

Båda fick information om att den andre skulle medverka för att säkerställa att de trots detta önskade 

delta i studien. Avslutningsvis fick samtliga respondenter veta om att den information de lämnade 

endast skulle användas till denna studies ändamål. Jag berättade även att den information de lämnar 

endast skulle vara tillgänglig för mig, med undantag vid eventuell granskning där andra forskare 

kan ta del av materialet (ibid.). Samtliga respondenter har fått ett informationsbrev (se bilaga 3) som 

berörde ovan nämnda etiska principerna.  

5. Resultatredovisning och analys 
I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna sammanställt tillsammans med en analys 

utifrån tidigare presenterad teoretiskt bakgrund och behovsbeskrivning. Resultatet redogörs med 

hjälp av studiens frågeställningar.  

______________________________________________________________________________ 

5:1 Vilka riktlinjer förhåller sig respondenterna till i deras arbete?  

Inledningsvis kommer en presentation av respondenterna i kombination med svaret på första frågan 

som avser vilka riktlinjer aktörerna arbetar efter. Detta syftar till att beskriva de skilda 

utgångspunkterna aktörerna har för utformandet av sitt arbete och redovisas indelat efter respektive 

respondent. 

5:1:1 Socialsekreterarens perspektiv 

Socialsekreteraren arbetar med utredningar vars syfte är att kartlägga vilka behov som ska 

tillgodoses för flyktingbarn. Han har arbetat med specifikt flyktingbarn under ett år, men som 

utredare sedan 1999 med bland annat erfarenhet av arbete med barn och unga. Socialsekreteraren 

följer arbetsmodellen Barns Behov i Centrum (BBIC) vilket är ett förhållningssätt som används av 

socialtjänsten vid handläggning, genomförande och uppföljning i ärenden som omfattar barn. 

BBIC-modellen syftar till att utreda och följa upp barns behov utifrån områdena barnets utveckling, 

föräldrarnas förmåga samt familj och miljö (Socialstyrelsen, 2015b). Respondenten poängterade 
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hur viktig information från övriga aktörer är för att han ska kunna göra ett bra jobb, alltså kunna 

fatta ett bra beslut för barnet, eftersom han själv befinner sig mycket på sitt kontor. Den stora 

flyktingströmmen är emellertid någonting som påverkat hur han utför arbetet med flyktingbarns 

behov. Han hänvisade till ett PM från Sveriges Kommuner och Landsting (2016) gällande det akuta 

behovet av regeländringar med anledning av flyktingsituationen. Respondenten förklarade att det 

för närvarande råder ett undantagstillstånd där det utförts lättnader i kraven för BBIC-licensen samt 

att det inte finns någon press på att hinna utföra arbetet i tid.  

För socialsekreteraren präglades intervjun till stor del av distansen och tidsbristen som påverkar 

hans arbete. Det går därför att tolka behovsdefinitionerna i egenskap av sekundärinformation 

eftersom respondenten har begränsad kontakt med flyktingbarnen. Återkommande var även 

tidsbristen som medför inskränkningar i barnens direkta delaktighet i beslut som socialsekreteraren 

tar.  

5:1:2 Föreståndarens perspektiv 

Föreståndaren startade verksamheten hösten 2014 och har många års erfarenhet av socialtjänstens 

arbete med barn. Respondenten har i huvudsak två uppgifter som föreståndare, dels det yttersta 

ansvaret för barnen på boendet och dels ett personalansvar. Hon redogjorde för att det visserligen är 

socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för flyktingbarnen men samordningsansvaret, att 

säkerställa att samtliga parter bidrar i arbetet att tillgodose barnens behov, ligger på boendets 

ansvar. Arbetet utgår ifrån verksamhetens tillstånd som utfärdas av Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO) vilket ställer krav på att specifika behovsområden ska tillgodoses. Verksamheten 

följer dock samtliga föreskrifter och regelverk som gäller för HVB-verksamheter som till 

exempel HVB-föreskrifter, föreskrifter gällande dokumentation och skyldigheten att samverka samt 

Lex Sarah-bestämmelserna kring skyldigheten att rapportera om missförhållanden på verksamheten. 

Hon nämnde att alla dessa gäller för verksamheten även om de inte alltid tänker på det eftersom det 

är en sådan naturlig del av det dagliga arbetet. 

Kännetecknande för denna intervju var föreståndarens roll som ytterst ansvarig för verksamheten. 

Den underliggande tolkningsramen för flyktingbarns behov bör därför ses utifrån respondentens 

upprätthållande och efterlevnad av verksamhetens tillstånd av IVO och inte i relation till hennes 

personliga förhållande till barnen själva. Hennes ansvar kan ses som koncentrerat till att säkerställa 

att verksamheten arbetar i enlighet med aktuella lagar och riktlinjer. 

5:1:3 Medarbetarens perspektiv 

Medarbetaren har jobbat som behandlingsassistent vid HVB-hemmet sedan maj 2015 och har en 

beteendevetarutbildning i grunden. Medarbetaren var den av respondenterna som arbetar närmast 

barnen och ansvarar därmed för den dagliga omsorgen. Hon beskrev sitt arbete utifrån två områden. 

Dels det administrativa arbetet som inbegrep till exempel att skriva månadsrapporter och föra 

journalanteckningar. Det andra området innefattade det relationella arbetet. Respondentens 

berättade att hennes riktlinjer för arbetet grundas i vårdplaner för varje enskilt barn. Vårdplanen 

upprättas av socialsekreteraren och talar om vilka utgångspunkter och behov personalen ska arbeta 

efter. 

Detta perspektiv präglades av medarbetarens relationella arbete vilket medför att hon är den som 

möter barnens glädje, sorg och hopplöshet. Detta perspektiv, behovsdefinitionen och svårigheterna 

kan därför förstås utifrån respondentens personliga och nära kontakter med barnen.  
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5:1:4 Frivilligorganisationens perspektiv 

Respondenten har arbetat på organisationen i två och ett halvt år, men började arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn i september 2015 då antalet flyktingbarn ökade kraftigt vilket krävde 

tilltagande resurser. Respondenten beskrev att hon dels har ett operationellt ansvar som omfattar 

bland annat olika uppdrag som utförs av volontärer samt organisationens verksamheter för barn på 

flykt. Hon har även ett strategiskt ansvar med syfte att representera barnperspektivet, vilket 

respondenten menade är utgångspunkten för allt arbete. Barnperspektivet genomsyrar således all 

verksamhet på olika nivåer, alltså både på lokal och nationell nivå. Frivilligorganisationen utgår 

ifrån FN:s barnkonvention men har även riktlinjer i form av årsplaner samt styrs utifrån vad 

medlemmarna röstar igenom som viktiga inriktningar för det fortsatta arbetet. För att kunna utföra 

arbetet på ett professionellt sätt använder de sig av olika relevanta kompetenser, som till exempel 

psykologer, socionomer och statsvetare, i utformandet av tillvägagångssätt. 

Intervjun med frivilligorganisationen kännetecknades av hur respondenten återkommande 

framförde barns rättigheter och barnperspektivet. Frivilligorganisationen arbetar alltså med att 

stärka och representera detta i alla olika frågor och uppdrag. På så sätt kan svaren gällande barns 

behov och svårigheterna med att tillgodose dem ses utifrån organisationens efterlevnad och 

upprätthållande av det ideal som de står för.  

Det går alltså att tolka och förstå respondenternas skilda uppfattningar om arbetet med flyktingbarns 

behov utifrån att de dels efterlever och följer olika riktlinjer men även genom att de representerar 

fyra olika utgångslägen.  

5:2 Vilka behov anser respondenterna att flyktingbarn har? 

Nedan redovisas svaret på fråga två. För att svara på studiens syfte, alltså att undersöka om det finns 

likheter eller skillnader i arbetet med flyktingbarns behov, presenteras resultatet under kategorierna 

gemensamma och skilda definitioner av behovsområden. 

5:2:1 Gemensamma behovsområden - delade ansvarsområden och konkreta behov 

Behoven av hälso-, sjukvård och tandvård omnämns av såväl socialsekreteraren, föreståndaren och 

medarbetaren. Socialsekreteraren framför att barnen kan behöva åtgärda fysiska skador från 

misshandel eller olyckor, behandling av tuberkulos (TBC) eller behov av att åtgärda dålig 

tandhälsa. Till hälso- sjukvård benämns även behoven av att etablera en kontakt med BUP eller 

besöka en optiker. Respondenternas gemensamma definition av hälso-, sjukvård och tandvård 

överensstämmer med Socialstyrelsens (2015) beskrivning av aktörers ansvarsområde. Det framgår 

av både socialsekreteraren och medarbetaren att dessa behov betraktas som lätta att tillgodose till 

skillnad från andra behovsområden.  

”Det är svårt att veta på vilket tillvägagångssätt jag ska gå, alltså vad jag ska följa för att det här barnet ska känna sig 

tryggt. I jämförelse med att det är så mycket lättare att ringa upp vårdcentralen och säga ”jamen vi har en unge här 

som har mycket huvudvärk, jamen den behöver träffa läkare för det”. Och sen tror jag också att den punkten, just det 

här när det är lite mer tydligt vad man ska göra så tror jag att personalen jobbar ganska likt, alltså jag tror att det är 

ganska strukturerat på samma sätt för att vi har en mall att följa. Och när det kommer till det lite mer känslomässiga så 

tror jag att det är lite svårare och, och det är därför jag tror att det skiljer sig lite i våra arbetssätt i personalen. Jag 

tror att alla jobbar lite på olika sätt för att det är inte lika tydliggjort vad man ska göra, hur man ska göra, för vem.” – 

medarbetaren 

Vidare framhåller socialsekreteraren att många barn även lider av stor oro för sina föräldrar och 

syskon vilket gör att de inte kan sova på nätterna vilket, som nämnts tidigare, även framgår av 
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Derluyn och Broekaerts (2008) forskning. Detta menar socialsekreteraren kräver att man frågar 

barnen om de känner behov av att prata med en kurator eller psykolog. Föreståndaren 

problematiserar däremot behovet av psykologhjälp och menar att många visserligen förlorat sina 

anhöriga och lever med trauman som medför oro och stress. Hon framhåller dock att det är få med 

stora psykologiska behov och förklarar att många går till psykolog tre, fyra gånger för att sedan 

avbryta kontakten. Detta tror föreståndaren beror på att få upplever att det hjälper att gå och samtala 

med någon.  

Aktörernas liknande definitioner gällande flyktingbarns behov av hälso-, sjuk- och tandvård som att 

fysiska behov är ett tydligt behovsområde med en konkret och självklar lösning vilket kan vara 

anledningen till att just detta behovsområde omfattas av majoriteten av respondenterna. Svaren går 

även att tolka utifrån det faktum att föreståndaren och medarbetaren arbetar på uppdrag av 

socialsekreteraren vilket gör att de arbetar på olika sidor av samma mynt. 

Ovan behovsområde kan jämföras med barnens psykosociala behov vilket endast framhölls av 

medarbetaren och frivilligorganisationen. För medarbetaren innefattade detta att skapa en relation 

till barnen. Hon menar att detta är avgörande för deras psykiska välbefinnande vilket är i enlighet 

med Eide och Hjerns (2013) resultat samt Socialstyrelsen (2013a) som poängterar trygga relationers 

positiva inverkan på barns välbefinnande. Medarbetaren menar på att flyktingbarn har ett stort 

behov av stöd vilket hon anser att personalen skulle kunna bli bättre på att tillgodose. 

Frivilligorganisationens poängterade också vikten av tillgodose barnens stora psykosociala behov 

men framförde kritik mot att behoven ofta förbises eftersom det inte finns någon aktör med uttalat 

ansvar för just detta. Respondenten angav att eftersom flyktingbarnen står utan vårdnadshavare är 

de en särskilt utsatt grupp med stora behov av en kravlös kontakt som ger omsorg oavsett. De är 

ofta ensamma och behöver således olika meningsfulla relationer kring sig.  

Derluyn och Broekaerts (2008) studie visade på de omfattande psykosociala behoven vilka även 

lyftes fram i Socialstyrelsens publikationer (2013a; 2013b). Trots detta berörs det varken av 

socialsekreteraren eller av föreståndaren. Det har beskrivits hur vissa gode män ser det som sitt 

uppdrag att sörja för barnens sociala omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2013a), men samtidigt har 

det framgått av både forskning (Wimelius et al., 2016) och intervjuerna att det finns stora brister i 

god mans-uppdraget som tycks grunda sig i otillräckliga riktlinjer. Detta trots Socialstyrelsens 

(2013b) krav på att uppdragstagarens lämplighet med hänsyn till flyktingbarns utsatta situation. 

Flyktingbarnens psykosociala behov tycks därmed stå utan ansvarig huvudman trots det stora 

rapporterade behovet. Jag tolkar det som ett resultat av de psykosociala behovens diffusa karaktär 

vilka inte går att tydligt definiera eftersom de skiljer sig mellan olika individer. Då det inte går att 

tydligt ange vad exakt aktörer ska tillgodose verkar det som att detta behovsområde riskerar att 

överses.  

Behov i relation till boende omnämns av socialsekreteraren, föreståndaren och medarbetare vilket 

också överensstämmer med ovan redovisad ansvarsfördelning (Socialstyrelsen, 2013b). Det framgår 

av socialsekreteraren att denne ansvarar för att bedöma vilken boendeplacering som är bäst lämpad 

för respektive barn vilket kan vara att placeras i ett mindre sammanhang som till exempel ett 

jourhem, eller i ett större med tillgång till växlande personal som till exempel vid ett HVB-hem. För 

medarbetaren handlar behoven om att skapa en hemlik tillvaro. Föreståndare lyfter istället barnens 

behov av stora ytor, att kunna röra sig fritt och inte känna sig trångbodda vilket aktuell verksamhet 

kunde tillgodose. Behov som aktualiseras i relation till flyktingbarns boende framställs av 
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respondenterna på olika sätt. Gemensamt är dock uppfattningen om att barnen har vissa behov som 

går att koppla ihop med deras boende vilket framstår närmast självklart med tanke på att 

socialsekreteraren placerar flyktingbarn och föreståndaren och medarbetaren arbetar på ett boende.  

I enlighet med barnkonventionen nämner socialsekreteraren, medarbetaren och 

frivilligorganisationen flyktingbarns behov av att få redogöra för sin åsikt. För socialsekreteraren 

beskrivs detta i relation till att lära känna barnet och få en uppfattning om vad som är bäst för denne 

för att kunna matcha till exempel boendeplaceringen bättre. Det är således viktigt för 

socialsekreteraren att höra barnets åsikt för att kunna fatta ett bra beslut där det bästa för barnet till 

exempel kan innebära att dennes åsikt prioriteras före andra aktörers. Det framgår som redovisats 

även av Socialstyrelsen (2013b) att socialsekreteraren ska inhämta barnets egen åsikt i alla frågor 

som rör denne. Socialsekreteraren säger dock, som nämnts ovan, att denne är beroende av övriga 

parter för att kunna ta ett bra beslut eftersom att socialsekreteraren har begränsad kontakt med 

flyktingbarnen. Detta väcker frågan i vilken utsträckning respondenten faktiskt säkerställer att 

barnen får redogöra för sin åsikt.  

Medarbetaren nämner vid ett tillfälle barns behov av att få uttrycka sina åsikter och få dem 

respekterade medan frivilligorganisationen återkommande poängterar barnens rätt få göra sin åsikt 

hörd i frågor som rör dem.  

”Ofta är det såhär att det kanske är tänkt att det är givet att man utgår i från barnens behov men att man inte.. men i 

och med att det är vårt starkaste uppdrag är det ofta vi som tar upp det och vi liksom hela tiden ligger längst fram. 

Ehm, så jag skulle säga barnperspektivet. Att det liksom är det vi bidrar med.  Och ehm, och försöka, jag säger försöker 

för det är skitsvårt men att utgå ifrån det verkliga behovet som barn har alltså inte vad man tror är behovet utan att 

man frågar barnen själva eller att man får vara med, att de är delaktiga i olika processer och så.” 

– frivilligorganisationen  

 

Vidare berättar hon att det är viktigt att framföra dessa rättigheter till barnen själva så de har 

vetskap om vad de har rätt till. Som nämnts lyfter Socialstyrelsen (2013a) problem där flyktingbarn 

upplevt bristande information och delaktighet, vilket även Wenersjö (2014) poängterar är ett 

problem på HVB-hem. Flyktingbarns delaktighet och rätt att göra sin åsikt nämns alltså av 

majoriteten av respondenterna men i vilken utsträckning samt på vilket sätt detta behov tillgodoses 

går dock att problematiseras utifrån rapporterade brister gällande just delaktighet.  

Behovet av skola nämndes visserligen av föreståndaren och medarbetaren men utan vidare 

problematisering eller diskussion. Detta kan ses som anmärkningsvärt utifrån skolans framträdande 

salutogena roll i både forskning (Eide & Hjern, 2013; Wimelius et.al., 2016) och i Socialstyrelsens 

publikationer (2013a; 2013b). Skolan har alltså visat sig vara av särskild vikt för barnens 

välbefinnande och integrering i samhället men tilläggs inte någon vidare mening i beskrivningen av 

flyktingbarns behov. Vidare anmärkningsvärt är socialsekreterarens avsaknade redogörelse av 

skolan som ett behovsområde med tanke på att denne har det övergripande ansvaret för att 

tillförsäkra flyktingbarn skola och utbildning. 

Det sista gemensamma behovsområdet omfattar integration och självständighet och framförs av 

socialsekreteraren och föreståndaren, vilket även omnämns av Socialstyrelsen (2013a) under 

rubriken individuell utveckling. Socialsekreteraren menar att barnen har behov av att få lära sig 

färdigheter som bidrar till självständighet. Han framför att de behöver lära sig att hantera sin egen 

ekonomi, lära sig språket, ha kunskap om det svenska samhället, förstå hur myndigheter fungerar 



21 
 

samt våga ta kontakt och veta vilken myndighet de ska kontakta vid svårigheter. Föreståndaren 

lyfter behov i relation till integration, att lära sig normer och regler i samhället.  

5:2:2 Skilda behovsområden – skilda utgångspunkter 

Följande kommer behovsområden som skiljer sig helt åt mellan respondenterna. Socialsekreteraren 

är till exempel den enda som nämner flyktingbarns materiella behov och diskuterar problem med 

allt för begränsade eller generösa tillgångar. Socialstyrelsen (2013a) redogör också för ekonomiska 

tillgångar men i relation till barnens känsla av att vara som alla andra. Föreståndare diskuterar inte 

ekonomin utan urskiljer istället behoven av trygghet och stabilitet vilket även framhålls som viktiga 

aspekter av både Eide och Hjern (2013), Wimelius et al. (2016) och Socialstyrelsen (2013a). 

Föreståndaren menar att boendet tillsammans med övriga aktörer behöver samverka för att bygga 

trygghet och kontinuitet runt barnen vilket förutsätter att aktörerna har fortlöpande kontakt för att 

säkerställa att alla arbetar åt samma håll. Vidare framhåller föreståndaren vikten av logistiskt arbete 

och rutiner att för säkerställa att barnens behovs tillgodose. Hon framför rutiner och struktur som en 

förutsättning för att skapa en fungerande vardag och menar att det är viktigt att boendet 

representerar stabilitet eftersom många barn mår dåligt. Oavsett vad som har hänt kommer barnen 

att finna samma rutiner för varje dag där föreståndaren och personalen står kvar vilket därigenom 

kommer att skapa trygghet. Detta lyfts som viktigt för att barnen ska kunna rota sig efter en lång 

och rotlös tid på flykt vilket överensstämmer med Wimelius et al. (ibid.) resultat. Som redovisats i 

behovsbeskrivningen, beskrivs stabilitet och trygghet dessutom av Socialstyrelsen (2013b) som en 

viktig faktor för flyktingbarn som lider av psykisk ohälsa. Föreståndaren är vidare den enda som 

nämner flyktingbarns behov av kontakt med anhöriga vilket är i enlighet med Socialstyrelsens 

(2013a) behovsbeskrivning. Utifrån Derluyn och Broekaerts (2008) resultat gällande flyktingbarns 

svårigheter att kombinera nuvarande situation med sitt gamla liv i hemlandet kan kontakten med 

anhöriga dock ses som särskilt viktig. 

Frivilligorganisationen är den enda som problematiserar att det inte går att prata om en given 

definition av barns behov utan menade istället att behoven dels beror på om barnet fortfarande är i 

en asylprocess eller om denne har fått PUT eftersom behoven följaktligen skiljer sig väsentligt. 

Respondenten framför även skepsis mot att det ofta arrangeras kollektiva aktiviteter för just 

flyktingbarn eftersom det är svårt att utgå ifrån varje individs egna önskemål vilket även omnämnts 

tidigare i relation till barns lika värde och rättigheter. Hon förespråkar därför en medvetenhet om att 

barnens behov varierar. Det skilda behovsområdet som framförs av frivilligorganisationen knyter an 

till det Wenersjö (2014) framför gällande fallenheten att använda sig av generaliserande 

beskrivningar av flyktingbarn och deras behov. 

5:3 Anser respondenterna att det finns svårigheter med att tillgodose flyktingbarns 

behov? 

Resultatet av den tredje frågeställningen presenteras följande, indelad efter respektive respondenten 

för att synliggöra deras olika perspektiv. 

5:3:1 Svårigheter enligt socialsekreteraren – bristande tid och information samt varierande 

förutsättningar 

En påtaglig svårighet vad gäller att tillgodose flyktingbarns behov är bristen på tid. När 

socialsekreteraren får en anvisning från Migrationsverket har han 48 timmar på sig att placera 

barnet. Det finns därför ingen möjlighet att träffa barnet och än mindre bilda sig en adekvat 

uppfattning om dennes behov. Till detta poängterar även respondenten att det inte finns tillgång till 



22 
 

annan information än nationalitet, språk, ungefär var i landet barnet kommer ifrån och i bästa fall 

föräldrarnas namn. Detta menar socialsekreteraren bidrar till att vissa placeringar blir fel. I 

dagsläget får han istället, under utredningens gång och under samarbete med boendepersonal och 

god man, bilda sig en uppfattning om vilka behov respektive barn har och vad som kan tänkas vara 

en lämplig placering.  

Socialsekreteraren problematiserar vidare behovsbedömningen utifrån de varierande 

förutsättningarna som flyktingbarnen har. Han lyfter bland annat graden av språkbegåvning och 

skiftande skolbakgrund som viktiga faktorer. Respondenten menar alltså att det inte bara går att 

reducera till huruvida socialtjänsten arbetar med kvalificerade insatser eller inte när det kommer till 

att bedöma huruvida barnens behovs tillgodoses. Två barn som fått samma insatser kan få två helt 

olika utfall där det gått bra för den ena men inte den andra. Någonting som lyfts som positivt är 

dock faktumet att barnen går att kommunicera med där deras önskemål går att matcha med val av 

insats. 

5:3:2 Svårigheter enligt föreståndaren - samverkansproblem 

Föreståndaren lyfter, likt socialsekreteraren, bristen av information som problematiskt. Barnen 

kommer utan tillgång till tidigare historik som till exempel journaler och levererar en historia som 

boendet ska bygga en fungerande tillvaro utefter. Vidare berättar respondenten om de problem som 

följer av den höga personalomsättningen hos socialtjänsten. Hon menar att det ständigt byts ut 

handläggare vilket medför bristfälligt engagemang, otillräcklig kunskap och uppdatering i 

kombination med socialtjänstens tidsbrist. Hon knyter därmed an till FN:s barnrättskommittés kritik 

(United Nations, 2015). Föreståndaren framhåller att vissa socialtjänster visserligen fungerar bra, 

medan andra har brister.  

”Det är liksom, att socialtjänsten bara kan komma och rycka upp barn utan att liksom det finns någon anledning, 

istället för att jobba med att barnen ska rota sig någonstans och hitta den här tryggheten där de bor. Det blir ju liksom 

en total rotlöshet för de här barnen som rycks upp och så inser de att det var inte bättre på nästa ställe. Så det är det 

största hotet, det är största yttre hotet skulle jag säga. För barn som kommer hit, de mår ju aa, de mår ju upp och ner 

men tycker man kan ändå hantera dem på ett sätt om man liksom sätter gränserna. Tycker att majoriteten kan vi ju göra 

det med, och komma till liksom till ro med på något sätt. Om alla jobbar på samma sätt liksom, och visa att vi finns där 

och vi är vuxna och starka liksom. Och tydliga.” – föreståndaren 

5:3:3 Svårigheter enligt medarbetaren – prioriteringsproblem och bristande kunskap 

För medarbetaren handlar svårigheterna till stor del om att hitta tid för det relationsbyggande arbetet 

vilket går att likna med det Socialstyrelsens (2013a) skriver gällande att mycket tid går åt till att 

upprätthålla reglar snarare än att arbeta relationsbyggande. Det administrativa och logistiska arbetet 

prioriteras ofta före eftersom det är mer logiskt och tydligt angivet. Respondenten tror att det dels är 

en fråga om erfarenhet, där nyanställda inte förstår vikten av det relationsbyggande arbetet men dels 

att vårdplanen inte preciserar vilka sociala behov som ska tillgodoses och hur personalen ska arbeta 

relationsbyggande. Hon tillägger att det är betydligt svårare att tillgodose de sociala behoven 

eftersom de i mångt och mycket bygger på barnets individuella förutsättningar vilket kräver tid att 

kartlägga. Det känslomässiga arbetet lämnas alltjämt åt varje anställds eget utformande vilket bidrar 

till en stor variation och situationsbundenhet i utförandet. Vidare framför respondenten vissa 

svårigheter till följd av att aktörer inte känner till vilka uppgifter som omfattas av deras uppdrag. 

Medarbetaren exemplifierar detta med socialsekreterare och gode män vilka överlåtit vissa 

arbetsuppgifter till henne, trots att det inte är hennes ansvar att utföra dem. Detta beror enligt henne 
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på bristande kompetens vilket styrker Wimelius et als. (2016) redogörelse av de vaga linjer som 

omfattar god mans-uppdraget. 

5:3:4 Svårigheter enligt frivilligorganisationen – den svaga gruppen samt bristande 

bestämmelser 

En svårighet enligt frivilligorganisationen är flyktingbarnens svaga ställning i samhället. När det 

kommer till att tillgodose deras behov är deras eget inflytande viktigt; att de själva får konstituera 

sina behov och vara medaktörer i utformningen av olika projekt. En svårighet är således 

avvägningen mellan hur mycket respondenten ska ange vilka behov och rättigheter de har utan att 

förbise deras egna uppfattningar av dem. En annan bidragande orsak menar frivilligorganisationen 

kan vara att flyktingbarnen är tonåringar vilket gör att de inte vill vara delaktiga. Detta i 

kombination med den språkliga barriären skapar hinder i arbetet att tillgodose barnens behov.  

Vidare diskuterar respondenten behovet av ett stärkt godmanskap eftersom denne spelar en viktig 

roll. Hon ser brister gällande de vaga bestämmelserna kring uppdraget, vilket även problematiseras i 

tidigare forskning (Wimelius et al., 2016), samt att det bygger på att medborgare frivilligt åtar sig 

uppdraget. Respondenten framför bland annat att gode männen bör ha tillgång till handledning 

eftersom att de många gånger hamnar i komplicerade situationer där de förväntas kunna fatta ett bra 

beslut för barnet. Vidare problematiserar hon även bristande kompetens bland boendepersonal. 

Respondenten säger att det ofta arbetar personal utan relevant utbildning trots att målgruppen har 

varit med om svåra och traumatiska händelser vilket fodrar ett kompetent bemötande, vilket går 

emot Socialstyrelsens (2013b) angivelse. 

5:4 Sammanfattande reflektioner 

Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader i hur aktörer definierar arbetet med 

flyktingbarns behov. Respondenterna har i olika konstellationer definierat vissa behovsområden på 

samma sätt men överlag fattas en gemensam uppfattning mellan aktörerna. Detta knyter an till 

tidigare forskning som visat att aktörer runt ensamkommande flyktingbarn känner sig isolerade från 

varandra med begränsad inblick i övriga aktörers arbete (Wimelius et al., 2016). Respondenternas 

skilda svar har på så sätt genererat fyra olika perspektiv där majoriteten av svaren präglas av varje 

enskilt perspektiv och tema. Det går att tolka detta som att respondenterna arbetar utefter sina egen 

agenda utan en gemensam uppfattning om flyktingbarnens sammantagna situation. Den bristande 

överrensstämmelsen i behovsbeskrivningen har dock väckt frågan vilka behov som faktiskt 

tillgodoses. Vissa likheterna går att härleda till socialsekreterarens, föreståndaren och medarbetaren 

gemensamma uppdrag som till exempel hälso-, sjukvård och boende, medan skillnaderna kan antas 

påverkas av respondenternas skilda utgångspunkter. 

Följaktligen går det att dra paralleller till Wenersjös (2014) studie som problematiserar hur aktörers 

skiftande uppfattningar om gruppen flyktingbarn får konsekvenser för hur de utför sitt arbete. 

Resultaten i aktuell studie antyder att respondenternas varierande utgångslägen i stor utsträckning 

påverkar definitionen av flyktingbarns behov även om vissa likheter går att urskilja. Olika aktörer 

har visserligen ansvar för olika typer av behov vilket i sig kanske rättfärdigar de stora olikheterna 

som framkommit i denna studie. Det ställer dock krav på att samtliga aktörer har kunskap och en 

medvetenhet om hur de skiljer sig åt för att på så sätt veta vem som ansvarar för vilket 

behovsområde. Detta tycks inte vara verkligheten idag.  
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Frivilligorganisationen har skiljt sig i mångt och mycket ifrån de övriga aktörerna eftersom 

organisationen arbetar med de uppdrag som de själva anser är viktiga. I och med detta skapas en 

distansering till övriga aktörers arbete. Samtidigt har frivilligorganisationens perspektiv bidragit 

med andra dimensioner vilka är viktiga när det kommer till att skapa bredd i bilden av arbetet med 

flyktingbarn. Detta perspektiv har till exempel förtydligat betydelsen av att barnen själva integreras 

i frågor som rör dem. Även om socialsekreteraren angav barns delaktighet noterade jag dock att 

denne inte diskuterade huruvida det var viktigt för att säkerställa barnets känsla av att vara 

medverkande i sin egen situation vilket kan ses som problematiskt (Socialstyrelsen, 2013b). Utav de 

fyra intervjuade respondenterna framförs barns behov av medverkan och delaktighet alltså 

företrädesvis av frivilligorganisationen trots att det står preciserat i både internationell och nationell 

lag såväl som återkommande i Socialstyrelsens publikationer.  

Sammanfattningsvis har den överväganden andelen skillnader bidragit till att denna studie skildrat 

fyra olika aktörers syn på flyktingbarns behov och arbetet med denna målgrupp. De skilda 

uppfattningarna är problematiska eftersom mottagandet och efterlevnad av barnkonventionens 

stadgar sker med stor variation där otydliga behovsområden som psykosociala behov och behov av 

delaktighet går att problematisera. Vidare har begreppet barnets bästa, som redovisats, en 

framträdande roll i svensk lagstiftning och ska enligt propositionen 2009/10:232 väga särskilt tungt 

för barn som befinner sig i utsatta situationer, som för ensamkommande flyktingbarn. Det går 

utifrån resultaten i aktuell studie att fråga sig vad barns bästa egentligen är och hur detta begrepp 

definieras med hänsyn till de olika aktörernas skilda uppfattningar och utgångspunkter. Som 

redovisats finns stor kunskap om vilka behov flyktingbarn har där svensk lagstiftning tillsammans 

Socialstyrelsen anger hur aktörer ska betrakta och arbeta för att tillgodose dem. Trots detta visar 

aktuell studie på brister där vissa behov tillgodoses av vissa medan andra överses. För flyktingbarns 

som redan befinner sig i en utsatt situation bidrar detta till än mer påfrestande tillvaro. Resultaten 

har således uppmärksammat och visat tendenser som det svenska mottagande av flyktingbarn 

behöver ta hänsyn till vad gäller en tydlig och sammanhållen tillvaro för flyktingbarnen. Vidare är 

resultaten ett relevant bidrag till den befintliga forskningen eftersom det ökar kunskapen om vilka 

utmaningar ansvariga aktörer står inför. Denna studie har endast behandlat fyra aktörer men som 

tidigare beskrivits finns det fler aktörer att ta hänsyn till. Flyktingbarns situation präglas av de 

många olika ansvariga parterna vilket försvårar barnens möjligheter till delaktighet i sin egen 

situation (Socialstyrelsen, 2013b). Om inte ens de professionella har kännedom om varandras arbete 

kan sannolikheten antas vara betydligt mindre att flyktingbarnen själva besitter kunskap om sin 

egen situation. Trots studiens avgränsade omfattning visar den alltjämt på tendenser beträffande 

arbetet att tillgodose flyktingbarnens omfattande behov vilket föranleder vidare forskning. 

6. Diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka om det finns likheter eller skillnader mellan hur aktörer 

arbetar med att tillgodose flyktingbarns behov. Det har besvarats genom tre forskningsfrågor där 

fråga ett skildrat aktörernas skiftande utgångspunkter genom att visa på riktlinjer som styr arbetet. 

Fråga två har förtydligat vad aktörerna arbetar med, alltså hur de definierar flyktingbarns behov. 

Den sista frågan har bidragit med att ringa in arbetet till en mer konkret nivå genom att visa på 

specifika svårigheter. Frågorna har besvarats genom intervjuer med fyra olika respondenter. 

Resultaten har visat på en övervägande andel skiftande uppfattningar gällande flyktingbarns behov 

samt att aktörerna har olika erfarenheter av svårigheter vilket kan ses som en följd av deras olika 
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riktlinjer och utgångspunkter. Intervjuerna har bidragit med att synliggöra hur samma arbete, att 

tillgodose flyktingbarns behov, kan tolkas och upplevas på olika sätt trots att det innefattar samma 

målgrupp. Forskningsfrågorna har således bidragit till att besvara studiens syfte.  

Vad gäller slutsatsernas bäring bör viss hänsyn tas till det fenomen jag valt att undersöka, alltså 

flyktingbarns behov. För att kunna göra en adekvat analys av resultaten behöver jag följaktligen 

erhålla viss kunskap om vad som avses med flyktingbarns behov vilket Esaiasson et al. (2012) är 

viktigt för studiens tillförlitlighet. Begreppet är dock, som tidigare nämnt, utan entydig definition. 

Jag har i denna studie till stor del lutat mig mot barnkonventionen, hur tidigare forskning benämner 

barns behov samt Socialstyrelsen definition i analysen av materialet. Jag reserverar mig emellertid 

för att det kan finnas en bristande överrensstämmelse mellan hur jag valt att resonera kring 

begreppet och hur respondenterna pratar om det. Resultaten bör därför förstås med hänseende till 

svårigheten att kategorisera och avgränsa vad som bör ingå i begreppets definitionsram.  

Vidare delar flyktingbarn många erfarenheter av att till exempel ha flytt sina hemländer och lämnat 

sina familjer och kan i vissa avseenden ses som en homogen grupp med vissa behovsområden. I 

många andra avseenden är de individer med helt olika bakgrund och personligheter. Denna studie 

tar ingen hänsyn till skillnad vad gäller ursprungsland, hur flykten hit gått till, kön, individuella 

egenskaper eller några andra faktorer. Detta är faktorer som med högsta sannolikhet påverkar vilka 

behov respektive barn har. Någon distinktion mellan barn som har fått PUT och de som fortfarande 

väntar på besked har inte heller gjorts. Att tala om flyktingbarn som en homogen grupp kan därmed 

ses som problematiskt. Denna studie syftar dock inte till att beskriva det verkliga behovet, utan 

utgår i från vad tidigare forskning lokaliserat som viktiga behovsområden och vad Socialstyrelsen 

kartlagt som flyktingbarns behov. Jag gör därför inga anspråk på att definitionen av barns behov i 

denna studie överensstämmer med vad flyktingbarn själva definierar som deras behov. 

6:1 Återstående problem 

Denna studie visar på skiftande uppfattningar om flyktingbarns behov och svårigheterna att 

tillgodose dem. Resultaten förmedlar däremot inte flyktingbarnens egna erfarenheter vilket kan ses 

som en svaghet. Wenersjö (2014) skriver hur flyktingbarns perspektiv sällan representeras i 

forskning vilket bidrar till stereotypa skildringar av denna målgrupp. Det aktualiserar behovet av 

vidare forskning som tar hänsyn till deras egna erfarenheter och uppfattningar av olika aktörerna 

runt dem. Synliggörandet av hur flyktingbarn upplever ansvariga aktörer skulle generera 

information om hur mottagandet skulle kunna målgruppsanpassas för att säkra att barnets bästa 

alltid kommer i främsta rummet. 

  



26 
 

Referenser 
Barnombudsmannen. (2016). Barnkonventionen. Hämtad 2016-03-05 från: 

http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). Unaccompanied refugee children and adolescents: The glaring contrast between a 

legal and a psychological perspective. International journal of law and psychiatry, 31(4), 319-330. doi: 

10.1016/j.ijlp.2008.06.006 

Eide, K., & Hjern, A. (2013). Unaccompanied refugee children–vulnerability and agency. Acta Paediatrica, 102(7), 

666-668. doi: 10.1111/apa.12258 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts juridik. 

Hek, R., Hughes, N., & Ozman, R. (2012). Safeguarding the needs of children and young people seeking asylum in the 

UK: Addressing past failings and meeting future challenges. Child Abuse Review, 21(5), 335-348. doi: 

10.1002/car.1202 

Migrationsverket. (2016). Inkomna ansökningar om asyl, 2015. Hämtad 2016-02-19 från: 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html 

Prop. 2005/06:46. Mottagande av ensamkommande barn. Hämtad 2016-02-22 från: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2005/11/prop.-20050646/ 

Prop. 2009/10:232. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Hämtad 2016-02-22 från: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2010/06/prop.-200910232/ 

Rädda barnen. (2016). Barn på flykt – frågor och svar. Hämtad 2016-03-18 från: https://www.raddabarnen.se/vad-vi-

gor/barn-pa-flykt/fragor-och-svar/ 

SFS 1994:137. Lag om mottagande av asylsökande m.fl. Stockholm: Justitiedepartementet L7. Hämtad 2016-02-29 

från: https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1994137-om-mottagande-

a_sfs-1994-137/ 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2016-02-29 från: 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ 

SFS (2005:716). Utlänningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet L7. Hämtad 2016-02-29 från 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningslag-2005716_sfs-2005-716/ 

SFS (1989:529). Utlänningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet L7. Hämtad 2016-02-29 från: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1989-529/ 

Socialstyrelsen. (2013a). Ensamkommande barn och ungas behov – En kartläggning. Hämtad 2016-03-18 från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-37 

Socialstyrelsen. (2015a). Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. Hämtad 2016-03-18 från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/ett-gemensamt-ansvar-for-ensamkommande-barn-och-ungdomar 

Socialstyrelsen. (2015b). Grundbok i BBIC - Barns behov i centrum. Hämtad 2016-04-07 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic 

Socialstyrelsen. (2016). Lex Sarah. Hämtad 2016-04-07 från: http://www.socialstyrelsen.se/lexsarah 

 

http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2010/06/prop.-200910232/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2010/06/prop.-200910232/
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-pa-flykt/fragor-och-svar/
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-pa-flykt/fragor-och-svar/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1989-529/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1989-529/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-37
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-37
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/ett-gemensamt-ansvar-for-ensamkommande-barn-och-ungdomar
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/ett-gemensamt-ansvar-for-ensamkommande-barn-och-ungdomar
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic


27 
 

Socialstyrelsen. (2013b). Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga – En vägledning. Hämtad 2016-

03-18 från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-2 

Stockholm kommuns socialförvaltning. (2011). Ensamkommande barn och ungdomar - Riktlinjer för handläggning av 

ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. Stockholm: Socialförvaltningen avdelning för 

stadsövergripande sociala frågor. Hämtad 2016-03-07 från: http://www.stockholm.se/-

/Sok/?q=riktlinjer+ensamkommande+&uaid=88B194B144151188ACAD1B212FA777DD:3137322E32332E3232382E

313430:5247615612252588159 

Sverige Kommuner och Landsting. (2016). Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen. Hämtad 

2016-03-30 från: 

http://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/flyktingsituationen.7117.html 

Söderqvist, Å., Sjöblom, Y., & Bülow, P. (2014). Home sweet home? Professionals' understanding of ‘home’within 

residential care for unaccompanied youths in Sweden. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12183 

Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi. (1. uppl.) Malmö: Gleerups 

utbildning. 

UNHCR. (2004). Trends in unaccompanied and separated children seeking asylum in industrialized countries, 2001-

2003. Hämtad 2016-02-23 från: http://www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/search?page=search&query=trends+in+unaccompanied+children&x=0&y=0 

UNICEF. (2016). Gör barnkonventionen till svensk lag. Hämtad 2016-03-18 från: https://unicef.se/projekt/gor-

barnkonventionen-till-lag 

UNICEF Sverige. (2016). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige. 

United Nations – Convention on the Rights of the Children. (2015). Concluding observations on the fifth periodic 

report of Sweden. Hämtad 2016-02-29 från: https://unicef.se/barnkonventionen/sverige-far-kritik-av-fn 

Wernesjö, U. (2014). Conditional belonging: Listening to unaccompanied young refugees’ voices. Hämtad 2016-03-31 

från: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A689776&dswid=-8434 

Wimelius, M. E., Eriksson, M., Isaksson, J., & Ghazinour, M. (2016). Swedish Reception of Unaccompanied Refugee 

Children—Promoting Integration?. Journal of International Migration and Integration, 1-15. doi: 10.1007/s12134-016-

0472-2 

 

 

  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-2
http://www.stockholm.se/-/Sok/?q=riktlinjer+ensamkommande+&uaid=88B194B144151188ACAD1B212FA777DD:3137322E32332E3232382E313430:5247615612252588159
http://www.stockholm.se/-/Sok/?q=riktlinjer+ensamkommande+&uaid=88B194B144151188ACAD1B212FA777DD:3137322E32332E3232382E313430:5247615612252588159
http://www.stockholm.se/-/Sok/?q=riktlinjer+ensamkommande+&uaid=88B194B144151188ACAD1B212FA777DD:3137322E32332E3232382E313430:5247615612252588159
http://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/flyktingsituationen.7117.html
http://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/flyktingsituationen.7117.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&query=trends+in+unaccompanied+children&x=0&y=0
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&query=trends+in+unaccompanied+children&x=0&y=0
https://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag
https://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag
https://unicef.se/barnkonventionen/sverige-far-kritik-av-fn
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A689776&dswid=-8434


28 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide: person aktiv vid en frivilligorganisation 

 

Bakgrundsfrågor: 

Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 

Vilka riktlinjer förhåller du dig till? 

 

Om flyktingbarns behov: 

Vad är flyktingbarns främsta behov? 

Hur arbetar ni med att tillgodose dem? 

o   Vilka svårigheter ser du i det arbetet? 

o   Vilka möjligheter ser du i det arbetet? 

Vad ser du som barnens styrkor/svagheter? Hur arbetar ni med dessa? 

Vad önskar du att det fanns mer tid för? Vilka förbättringsmöjligheter ser du i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn? 

 

Avgränsning till andra aktörer: 

Vilken är er viktigaste insats som frivilligorganisation i arbete med ensamkommande flyktingbarn? 

Vad är huvudsakliga utgångspunkten för ert arbete? 

Hur ser du på övriga aktörers arbete med denna grupp? 

Hur skiljer sig ert arbete från andra aktörers? 

Varför behövs ni? 

 

Avslutande frågor: 

Finns det något annat som du vill tillägga? 

Kan jag kontakta dig om jag har missat något? 
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Intervjuguide: socialsekreterare, föreståndare & medarbetare 

 

Bakgrundsfrågor: 

Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 

Vilka riktlinjer förhåller du dig till? 

 

Om flyktingbarns behov: 

Vad är flyktingbarns främsta behov? 

Hur arbetar ni med att tillgodose dem? 

o   Vilka svårigheter ser du i det arbetet? 

o   Vilka möjligheter ser du i det arbetet? 

Vad ser du som barnens styrkor/svagheter? Hur arbetar ni med dessa? 

Vad önskar du att det fanns mer tid för? Vilka förbättringsmöjligheter ser du i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn? 

 

Avgränsning till andra aktörer: 

Vilken är er viktigaste insats i arbete med ensamkommande flyktingbarn? 

Vad är huvudsakliga utgångspunkten för ert arbete? 

Hur ser du på övriga aktörers arbete med denna grupp? 

Hur samverkar ni med andra aktörer? 

 

Avslutande frågor: 

Finns det något annat som du vill tillägga? 

Kan jag kontakta dig om jag har missat något? 
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Bilaga 2 

Exempel kodningsschema 

Koderna i följande tabell är modifierade för att säkerställa anonymitet och konfidentialitet gentemot 

respondenterna. Av samma anledning presenteras kodningsschemat därmed i begränsad form och 

syftar endast till att ge en inblick i hur analysen av materialet gått till väga snarare än en 

heltäckande redogörelse av bearbetningen. Tabellen avser analysen av barns behov. 

Koder → Kategori → Tema 

ha kontakt med barn och ungdomspsykiatrin,  

 

 

 

Hälso-, sjukvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande och distanserat 

samordningsansvar. 

eller kontakt med sjukvård för sin hälsa 

dålig tandhälsa 

att de kanske har dålig syn så de behöver gå 

till en optiker. 

De kan ha TBC eller andra sjukdomar 

skador och sådär ifrån misshandlar 

många som har väldigt hög oro. 

Alltså de ska ju ha bra svenska  

 

Självständighet 

de ska kunna kunna ta kontakt med 

myndighet 

betala räkningar 

tillsammans med personalen så identifierar 

man att det här och det här behoven har det 

här barnen. 

 

Behov utifrån 

sekundära källor 

att försöka sammanföra den information som 

finns och olika aktörer  
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Bilaga 3 

 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Anna Olofsson och jag studerar på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet men 

är bosatt i Stockholm. Jag är inne på sjätte terminen vilket innebär att jag håller på att skriva mitt 

examensarbete på 15hp. 

Jag har valt att skriva om ensamkommande flyktingbarns situation där syftet med studien är att 

undersöka hur olika parter arbetar med att tillgodose flyktingbarns behov. Utgångspunkten är alltså 

att lokalisera hur de olika parterna ser på flyktingbarnens behov och vilka förutsättningar eller 

hinder det finns för att tillgodose dem. Jag kommer att genomföra intervjuer med en person vid en 

frivillig organisation, en socialsekreterare, en föreståndare för ett HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn samt en anställd vid samma HVB. På så sätt kan jag ge en bred bild i synen på dessa 

barns behov utifrån flera olika perspektiv. 

Ditt deltagande kräver att du ger ditt samtycke och all information kommer att behandlas med 

största möjliga konfidentialitet där du kommer vara anonym och gå under ett fingerat namn. 

Informationen kommer att förvaras så den inte är tillgänglig för obehöriga utan kommer endast vara 

tillgänglig för mig. Vid eventuell granskning av undersökningen kan dock andra forskare ta del av 

materialet men den information du lämnar kommer inte att användas till något annat ändamål än 

just denna studie. Deltagandet är också frivilligt. 

 

 

Vid frågor eller om du önskar mer information om undersökningen går jag att nå på: 

Telefonnummer: 076 ** ** *** 

Email: ******@gmail.com 

 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Olofsson 

 

 

mailto:******@gmail.com

