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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka om socialtjänstens organisation kan vara en bakomlig-
gande faktor till de skillnader som upplevts i hur ensamkommande flyktingbarn handläggs 
och placeras. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades uti-
från handlingsutrymme, inramning, vi och dem samt inklusion och exklusion. Slutsatsen är att 
alla handläggare anser sig placera utifrån barnens behov, men i en specialiserad organisation 
finns en högre grad av andragörande av ensamkommande flyktingbarn. Detta andragörande är 
beroende av en diskurs där asylsökande och ensamkommande flyktingbarn ses som andra 
typer av människor än medborgare. Studiens huvudsakliga användningsområde är att synlig-
göra och medvetandegöra de maktstrukturer som motverkar inklusion av ensamkommande 
flyktingbarn för att ge socialsekreterare ytterligare kunskaper att kunna göra ett gott socialt 
arbete. 
Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, placering, organisation, socialtjänst 
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Abstract 
The purpose of this study is to explore if the organization of personal social services could be 
an underlying reason for the differences that have been experienced in the handling and living 
arrangement of unaccompanied refugee children. This was conducted through semi structured 
interviews that was analysed with the help of room to manoeuvre, framing, us and them and 
inclusion and exclusion. The conclusion is that every social worker consider themselves tak-
ing decision based on the needs of the children but in a specialized organization there is room 
for more othering of the unaccompanied refugee children. This othering is dependent on a 
discourse where asylum seekers and unaccompanied refugee children are viewed as another 
kind of humans then citizens. The implications of the study is to make the power structures 
that counteract inclusion visible to give the social workers further knowledge and opportunity 
to do a successful social work. 
Key words: Unaccompanied refugee children, living arrangement, organization, personal social services 

  



  
	

	

Innehåll 
1. Inledning 1 
2. Disposition 2 
3. Tidigare forskning 2 

3.1 Organisatoriska faktorer 2 
3.2 Synen på EKB och deras behov 5 

4. Syfte 8 
4.1 Frågeställningar 8 

5. Teoretisk ram 8 
5.1 Handlingsutrymme 8 
5.2 Inramning 9 
5.3 Vi och dem 10 
5.4 Inklusion och exklusion 11 

6. Metod 12 
6.1 Valet av design och vetenskaplig grund 12 
6.2 Urval 13 
6.3 Datainsamlingsmetod 13 
6.4 Analysmetod 14 
6.5 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 14 
6.6 Etiska överväganden 15 

7. Presentation av kommunerna 16 
7.1 Lilla kommunen 16 
7.2 Stora kommunen 17 
7.3 Placeringar i de olika kommunerna 17 

8. Resultat 18 
8.1 Intervju 1, Tanja, lilla kommunen 18 
8.2 Intervju 2, Linda, stora kommunen 19 
8.3 Intervju 3, Ann-Sofie, stora kommunen 20 
8.4 Intervju 4, Erika, stora kommunen 21 

9. Analys 22 
9.1 Handlingsutrymme 22 
9.2 Inramning 24 
9.3 Vi och dem 25 
9.4 Inklusion och exklusion 28 

10. Diskussion och slutsatser 29 
Referenser 34 



  
	

	

Bilaga 1 36 
Intervjuguide 36 

Bilaga 2 39 
Kommunens ansvar 39 
God man och särskilt förordnad vårdnadshavare 40 
Placeringsformer 40 

 
 

 



  
	

1 
	

 

1. Inledning 
Under den tid vi spenderade på våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser, VFU-platser, 
uppmärksammade vi att det fanns en skillnad i hur olika socialtjänster hanterade barn som 
kommit till Sverige utan medföljande vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen, så kallade 
ensamkommande flyktingbarn, EKB. Vi uppmärksammade även att det fanns skillnader i hur 
socialtjänsterna var organiserade. Den ena VFU-platsen arbetade integrerat med handläggare 
som både hade ärenden rörande EKB och ärenden rörande barn som är födda i Sverige eller 
som kommit till landet tillsammans med vårdnadshavare. Båda de senare grupperna kan kallas 
för icke ensamkommande, IEKB. Den andra kommunen arbetade specialiserat med en sär-
skild enhet för EKB. Det uppmärksammades även skillnader kring hur dessa kommuners so-
cialtjänst diskuterade kring placeringen av EKB. I samband med att dessa olikheter uppmärk-
sammades väcktes olika tankegångar och diskussioner kring dem, bland annat om vad som 
skulle kunna vara bakomliggande faktorer till dessa olika sätt att arbeta. Det skapade ett in-
tresse kring om organisationskultur kan påverka hur kommunens socialtjänst väljer att placera 
EKB och om det finns andra bakomliggande faktorer som kan påverka varje kommuns arbets-
sätt. Även i samtal med socialsekreterare från andra kommuner än VFU-kommunerna har 
ämnet diskuterats och uppmärksammats. Det är något som kan tyda på att det är ett ämne som 
ses som komplicerat inom många socialtjänster. 

Sverige har en lång historia av att ta emot människor i nöd, både barn och vuxna. De flesta 
har sett bilder på de finska krigsbarn som med en lapp om halsen färdades med tåg hit för att 
placeras hos familjer där de kanske inte ens förstod språket. Enligt Edvardsen (1985) evakue-
rades ungefär 70 000 barn till Sverige mellan 1939-1946 eftersom deras hem inte längre var 
tryggt på grund av den konflikt Finland befann sig i. Dessa barn placerades i de flesta fall i 
svenska familjer där de växte upp som fosterbarn, även om en del placerades på institutioner. 
Tanken med evakueringen av de finska krigsbarnen var att de skulle återvända till sina famil-
jer efter krigets slut, vilket de flesta också gjorde men ungefär 15 000 blev kvar (Edvardsen, 
1985). Att öppna landet och sina hem för barn som kommer från konfliktländer utan sina för-
äldrar är inte något som bara skedde under andra världskriget utan Sverige har fortsatt att ta 
emot krigsbarn från andra länder. Idag benämns dock inte dessa som krigsbarn utan de anges 
vara asylsökande barn och ungdomar som kommer till Sverige utan medföljande vårdnadsha-
vare eller annan vuxen, EKB. Migrationsverket (2017a) beskriver att under det tidiga 2000-
talet tog Sverige emot ungefär 400 EKB per år. Denna siffra har ökat i samma takt som 
mängden asylsökande vuxna och familjer har ökat och under 2015 kom det 33 369 EKB till 
Sverige.  Den största skillnaden mellan dessa och de finska krigsbarnen är att dagens krigs-
barn är asylsökande och därmed antas stanna och fortsätta leva i Sverige om de får uppehålls-
tillstånd. Utöver detta kan det finnas större kulturella skillnader mellan de barn som kommer 
nu och de finska krigsbarnen eftersom de nordiska länderna har många traditioner och värde-
ringar gemensamma. Det skulle kunna innebära att det finns ett större behov av integrations-
fokuserat arbete att ta hänsyn till för att dagens EKB ska kunna inkluderas i samhället. 

Enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, har socialnämnden ett särskilt ansvar för 
att barn och unga ska växa upp under goda och trygga förhållanden och att barnets bästa ska 
vara det som styr beslut i alla frågor gällande barnet. Detta ansvar gäller såväl barn som är 
födda i Sverige eller har minst en vårdnadshavare, IEKB, som EKB (Socialstyrelsen, 2016).1 

																																																																				
1	För mer information om kommunens ansvar för EKB se bilaga 2 
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Socialstyrelsen (2017a) uppger att för barn som har beviljade insatser i form av placering ut-
anför hemmet är familjehem den vanligaste placeringsformen. När det kommer till EKB anger 
dock Inspektionen för vård och omsorg, IVO (2017a) att detta inte är fallet utan för denna 
grupp är den vanligaste placeringen ett hem för vård och boende, HVB, eller stödboende.2 
Enligt Perlinski, Blom och Morén (2012) är kommuner fria att själva organisera sitt arbete så 
som de anser passar bäst så länge de lagstadgade skyldigheterna uppfylls och klientens behov 
tillgodoses. Hur kommunen organiserar sitt arbete skulle kunna vara en förklaring till varför 
EKB bedöms och placeras annorlunda än IEKB, men det skulle även kunna vara saker som att 
klienternas behov skiljer sig åt eller att det finns olika ekonomiska riktlinjer som påverkar. 

2. Disposition 
Uppsatsens första del innehåller en inledning där uppsatsämnet och vår förförståelse kring 
ämnet presenteras. Därefter presenteras den tidigare forskning som valts ut, uppdelad i de två 
huvudområdena, organisatoriska faktorer och synen på EKB och deras behov. Den tidigare 
forskningen mynnar sedan ut i uppsatsens syfte och frågeställningar. I det avsnitt som följer 
presenteras de teoretiska avgränsningar som valts vilka baseras på fyra teorier, handlingsut-
rymme, inramning, vi och dem samt inklusion och exklusion. I metoddelen kommer sedan 
valet av design, vetenskaplig grund, urval, datainsamlingsmetod, analysmetod, generaliser-
barhet, validitet, reliabilitet och etiska överväganden presenteras. För att skapa en förståelse 
för de olika kommuner som valts kommer sedan en del där dessa beskrivs och presenteras 
inklusive siffror som inhämtats kring deras val av placeringar av EKB. Därefter presenteras 
den empiri som framkommit genom att de respektive intervjuerna sammanfattas och därpå 
analyseras empirin under de respektive teorierna för att på ett tydligt sätt förmedla de tolk-
ningar som gjorts. Därefter diskuteras empirin samt jämförs med hjälp av tidigare forskning. 
Uppsatsen avslutas sedan med en slutdiskussion där studiens syfte och frågeställningar besva-
ras samt att förslag till vidare forskning presenteras.  

3. Tidigare forskning 
Under läsningen av tidigare forskning om EKB och faktorer som påverkar socialsekreterares 
placeringsbeslut utkristalliserades två huvudsakliga teman. Den ena var att organisatoriska 
faktorer har stort inflytande över socialsekreterares arbete. Hur en organisation ser ut sätter 
ramar för hur det dagliga arbete ska utföras samt vilka arbetsuppgifter som socialsekreteraren 
gör. Det andra temat var att EKB:s behov kan ses i ljuset av både deras upplevelser som asyl-
sökande separerade från sina familjer, men även av att vara nyanlända i ett land med allt det 
innebär. Den tidigare forskningen redovisas därför utifrån dessa två teman. 

3.1 Organisatoriska faktorer 
Enligt Bergmark och Lundström (2007) finns det en grundtanke om att socialt arbete vilar på 
en stark kärna, det vill säga gemensamma tankar, idéer, värden och teoretiska kunskaper, oav-
sett vilket område det sociala arbetet utförs inom. Denna tanke om en gemensam kärna har 
tidigare inneburit att det sociala arbetet har varit organiserat utifrån en idé om att socialarbe-
tarna skulle vara generalister och verka under ett enhetsideal. Det innebar att socialsekreterar-
na skulle ha kunskaper om alla olika typer av sociala problem som klienten kunde befinna sig 
i så att klienterna skulle kunna träffa samma socialsekreterare oavsett vilken typ av ärende det 
gällde. Detta har över tid förändrats och det enhetsideal som tidigare var allmänt inom allt 
socialt arbete är numera inte tydligt i det praktiska arbetet på socialtjänsten även om det fort-
																																																																				
2 För mer information om placeringsformer se bilaga 2 
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farande är det som gäller på socionomutbildningar och i litteratur. Perlinski et al (2012) be-
skriver att det specialiserade sociala arbetet har ökat med 42 % från 1989 till 2007. Med spe-
cialisering menas att verksamheten delas upp så att socialsekreterarna blir mer specialiserade 
inom sitt område, exempelvis vuxna missbrukare, unga missbrukare, barn som far illa eller 
försörjningsstöd. Motsatsen till specialisering är integrerat arbetssätt, där samma socialarbe-
tare arbetar utifrån ett mer integrerat enhetsideal. Med integrerat enhetsideal innebär att 
samma socialsekreterare handhar alla typer av ärenden och att arbetet snarare är klientuppde-
lat än ärendeuppdelat. Bergmark och Lundström (2007) förklarar att det sociala arbetet ofta 
genomgår organisatoriska förändringar, i huvudsak för att specialisera det sociala arbetet yt-
terligare. Denna specialisering motiveras ofta med att den ska innebära ett bättre, mer effek-
tivt och mindre kostsamt socialt arbete. Det ska även göra att arbetet blir mer anpassat till det 
syfte beslutsfattarna har satt för socialtjänstens arbete. En del av de organisatoriska föränd-
ringarna inom socialtjänsten har genomförts från politiskt håll och väckt mycket uppmärk-
samhet, som införandet av inre marknader med beställar-utförarmodeller. Med denna modell 
utreder socialsekreterare en klients behov för att sedan beställa den insats som behövs hos en 
utförare, även om dessa kan ingå i samma organisation. Samtidigt har många av de speciali-
seringar som gjorts varit på initiativ från socialarbetarna själva och gått emot den holistiska 
linje som lagar, förordningar och utbildningar driver (Bergmark & Lundström, 2007). I arbe-
tet med EKB förekommer det både integrerade och specialiserade organisationer. Utifrån det 
som framkommer ovan kan dessa organisationstyper formats både av krav uppifrån, men även 
utifrån socialsekreterarnas egna önskemål. 

Jones (2015) skriver att i England har specialiseringen kommit till stånd efter en marknadsan-
passning och privatisering av sociala tjänster, en reform som drivits fram från politiskt håll. 
Marknadsanpassningen drevs fram utifrån en föreställning om att socialtjänsten var trög i att 
anpassa sitt arbetssätt till ett mer kostnadseffektivt. Att socialtjänsten är trög och svårförän-
derlig är något som Lundström och Sunesson (2006) påpekar som gällande i svensk kontext. 
De anger att även om den faktiska organisationen förändras så är synsättet på vilka som är i 
behov av och förtjänar hjälp detsamma. Jones (2015) förklarar vidare att det även förekom en 
föreställning om att socialarbetarna arbetade där mer för egen vinning än för att vilja klientens 
bästa. Den brittiska regeringen släppte därmed in privata välgörenhetsorganisationer inom 
området genom att fördela en del av de ekonomiska medlen till dessa. Begreppet bäst värde 
för pengarna infördes för att kunna jämföra olika verksamheter. Därutöver användes flera 
andra mekanismer för att komma åt den konservatism och förändringsovilja som ansågs före-
komma inom socialtjänsten. De viktigaste av dessa mekanismer var konkurrens, valfrihet, 
granskning och övervakning samt jämförelse. Dessa skulle säkerställa att det sociala arbetet 
genomfördes på det mest kostnadseffektiva sättet med metoder som gav bäst resultat för kli-
enterna. Jones (2015) anger dock att dessa mekanismer även öppnade upp för vinstdrivande 
privata företag att komma in på marknaden och att dessa minimerade driftskostnaderna i sin 
jakt på vinster. De minskade driftskostnaderna berodde i huvudsak på löneskillnader, skillna-
der i anställnings- och utbildningsnivå bland personal samt andra arbetsrättsliga avtal. Enligt 
Jones (2015) finns det en risk att de välgörenhetsorganisationer som ser en utvecklingspot-
ential inom området inte är villiga att sänka nivån på sitt arbete. De kan därför inte konkurrera 
med vinstdrivande företag och blir därmed utmanövrerade, eftersom myndigheternas upp-
handling till stor del är beroende av kostnadsfrågan genom deras minskade ekonomiska resur-
ser. Detta går att överföra till svenska sammanhang på så sätt att större företag som är mer 
vinstdrivna kan riskera att konkurrera ut de företag och frivilligorganisationer som inte har 
samma möjlighet att sänka omkostnaderna utan att tumma på kvaliteten på verksamheten. 
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Även inom den svenska socialtjänsten styr ekonomiska faktorer arbetet. Perlinski et al (2012) 
beskriver att svenska kommuner har ett omfattande självstyre med utrymme att själva organi-
sera sitt arbete så länge de lagar och förordningar som gäller hålls. Det innebär att det är en 
stor variation i hur de politiska och organisatoriska modellerna ser ut i respektive kommun, 
men att de också har likheter. Likheterna består i att alla modellerna har en politisk del med 
flera mål som ska uppfyllas, en satt budget samt att det i modellerna även finns en administra-
tiv del och en del som rör de professionella och deras arbete med klienter. Perlinski, Blom, 
Morén och Lundgren (2010) beskriver att när socialtjänster har förändrat sin organisation har 
ekonomisk effektivitet uppnåtts, även om det inte har varit det som var målet med förändring-
en. Ovanstående gäller oavsett om målet varit att skapa en mer generaliserad eller speciali-
serad organisation. Förändrade ekonomiska förutsättningar kan även vara orsaken till att soci-
altjänster förändrar sin organisation till en mer specialiserad organisation. Som exempel har 
kommuner med ansträngd ekonomi i högre grad infört specialiserad hantering vid försörj-
ningsstöd som ett försök att minska kostnaderna. Bergmark och Lundström (2007) belyser att 
socialt arbete är ett område som ofta genomgår organisatoriska förändringar, ofta med syfte 
att specialisera arbetet. Detta görs trots att arbetet vilar på en holistisk grund där helhetssyn 
och generalism är det som styr inom lagar, förordningar och socionomutbildningar. Speciali-
seringen som görs ses därför ofta som eftergifter för nödvändigheten att hushålla med små 
ekonomiska resurser och som en effekt av de ekonomiska villkor som finns inom socialtjäns-
ten.  Inom socialtjänsten kan det ses som att organisationstypen kanske mer är utformad uti-
från krav på ekonomisk effektivitet än socialsekreterarnas arbetsmiljö. 

Som tidigare nämnts anses ekonomiska faktorer vara den största anledningen till speciali-
sering, men även att det finns politiskt motiverade förändringar. Bergmark och Lundström 
(2007) beskriver att för att studera socialtjänsten är det viktigt att ta hänsyn till den kontext 
vilken den verkar inom. Socialt arbete påverkas av både ekonomiska, politiska, socioekono-
miska och institutionella villkor. Samtidigt uppger Bergmark och Lundström (2007) att det 
lokala politiska styret i en kommun inte gav så stort utslag i hur specialiserad en socialtjänsts 
organisation är, till skillnad från nationella politiska riktlinjer som mer utformas utifrån den 
politiska linje som förs av regeringen. Den kontextuella faktor som visade sig ha störst sam-
band med en socialtjänsts organisatoriska specialisering var kommunens storlek. Bergmark 
och Lundström (2007) visar att ju mindre en kommun är desto mer integrerad är den och stora 
organisationer har en högre grad av specialisering. Ett av argumenten för en ökad speciali-
sering anses vara att det skulle göra att arbetet blir mer effektivt. Bergmark och Lundström 
(2007) påvisar dock att även om organisationen genomgår en förändring på ytan så är det fort-
farande samma arbete som utförs på en daglig basis. En del av det dagliga arbetet är att be-
döma klienternas behov och bevilja dem rätt insatser baserat på dessa behov. Perlinski et al 
(2012) beskriver att de möjligheter som socialarbetare har att bedöma klienters behov och 
bevilja rätt insatser påverkas av vilken typ av organisation som de verkar under. I en integre-
rad organisation upplever socialarbetaren att de till högre grad kan skapa stödjande relationer 
med klienterna, något som i sin tur ökar möjligheten att bättre bedöma klienternas behov och 
bevilja rätt insatser. Sammantaget går det att se att hur socialtjänsten är organiserad påverkar 
hur socialsekreterarnas arbete utförs men även att det praktiska arbetet påverkar organisation-
en. Socialsekreterarnas handlingsutrymme blir enligt Perlinski et al (2012) påverkat av den 
organisationsform de verkar under, men även av andra kontextuella faktorer. Det innebär att 
den organisationsform som socialsekreterarna som arbetar med EKB verkar under skulle 
kunna påverka vilket handlingsutrymme de upplever sig ha. Organisationen skulle även kunna 
påverka hur de beslutar och varför. 
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3.2 Synen på EKB och deras behov 
Wernesjö (2011) belyser att EKB på många sätt ses som barn utan anknytning till en normal 
barndom, oavsett hur det definieras. Även om dessa barn uppmärksammats i politiska debatter 
så finns det endast begränsad forskning som berör ämnet. Vidare uppger Wernesjö (2011) att 
EKB ofta framställs som passiva objekt i behov av insatser och utan egna förmågor. EKB:s 
psykiska ohälsa anses vara beroende av faktorer som har med krigsupplevelser, flykten och 
separationen från ursprungsfamiljen att göra. Det skulle enligt Wernesjö (2011) istället kunna 
vara så att upplevelsen av mottagarlandet och asylprocessen kan påverka EKB:s mående. 
Även om EKB har genomgått trauman så innebär det inte att deras egna förmågor att kunna 
hantera emotionella svårigheter har förlorats. Hantering av emotionella svårigheter underlättas 
om dessa barn ges de rätta förutsättningarna för att kunna utveckla och använda dessa för-
mågor (Wernesjö, 2011). Detta skulle kunna beskriva skillnader i hur synen på EKB formas, 
om de upplevs som passiva mottagare av insatser eller aktiva barn med egna förmågor. Det i 
sin tur skulle kunna påverka vilka insatser de beviljas och vilka behov de anses ha. 

Wernesjö (2011) skriver att EKB i högre grad än andra barn lider av olika psykiska problem, 
allt ifrån sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar till själv-
mordstankar, aptitlöshet, depressioner och symptom på posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. 
Denna högre förekomst av psykisk ohälsa stämmer även när EKB jämförs med barn som 
kommer som flyktingar tillsammans med sina föräldrar. Wernesjö (2011) har även funnit att 
det finns indikationer på att både vara flykting, separerad från sina föräldrar och på väg in i 
vuxenlivet kan utgöra ytterligare risk för att utveckla psykisk ohälsa. Denna högre risk i takt 
med ökad ålder kan enligt Wernesjö (2011) förklaras utifrån de ökade utmaningar och krav 
som ställs på EKB under övergången från barn till vuxen. Dessa utmaningar blir högre jäm-
fört med barn som har föräldrar att få stöd och hjälp ifrån. Det finns tydliga samband mellan 
EKB:s sociala band och relationer med framförallt omsorgsgivare och en god utveckling med 
integration och lyckad skolgång. Det framkommer att själva väntan på besked om uppehålls-
tillstånd kan vara traumatiserande för dessa barn då det innebär att de får leva i ovisshet och 
osäkerhet inför framtiden. Det anges inte något om att rasism och erfarenheter att behandlas 
som andra skulle kunna vara faktorer som agerar som mekanismer för psykisk ohälsa. Werne-
sjö (2011) beskriver dock att bli behandlade som andra kan medföra ökad psykisk stress för 
EKB, något som kan medverka till den högre grad av psykisk ohälsa som de uppvisar. Utifrån 
detta skulle den placering som EKB beviljas kunna vara en faktor som påverkar deras psy-
kiska hälsa, eftersom den är beroende av vilka behov de anses ha. 
Att bli behandlade som andra är en fråga om tillhörighet. Enligt Sinha (2008) är tillhörighet i 
samhället inte enbart kopplat till medborgarskap utan det handlar även om individens livsupp-
levelse av inklusion och exklusion på det ställe de är bosatta. Även personer med multikultu-
rell bakgrund visar sig göra asylsökande till andra som inte har samma rättigheter som dem 
själva. EKB upplevde detta genom hotfullt bemötande och social isolering, det är inte hudfär-
gen som är avgörande för att bli exkluderad, utan det är språket, eller frånvaron av det nya 
språket, som i omgivningens ögon ger status som asylsökande. Det hotfulla bemötandet resul-
terar i en rädsla för att bli utsatt för fysiskt våld och fungerar därmed som ett hinder för ung-
domarna att skapa relationer med andra i närområdet (Sinha, 2008). Andra faktorer för EKB:s 
psykiska välmående som enligt Wernesjö (2011) bör tas i beaktande är att föräldrar och 
trygga vuxna har viktiga roller som att ge stöd, trygghetskänslor och föregå med exempel för 
hur en vuxen ska agera och bete sig. Dessa rollförebilder är viktiga inte minst under tonåren 
när barn och ungdomar strävar efter att forma sin egen identitet som vuxna och bli alltmer 
självständiga. Genom att EKB har separerats från sina ursprungliga rollförebilder antingen 
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genom flykt eller dödsfall är det viktigt att införa ett nytt nätverk med trygga vuxna som dessa 
kan vända sig till. Även om föräldrar ses som förstahandsalternativet för detta så kan det fin-
nas möjlighet att andra vuxna kan överta rollen, om den unge ges möjlighet att skapa en trygg 
och tillitsfull relation med den vuxne (Wernesjö, 2011). Om EKB anses tillhöra samhället ges 
de även större möjlighet att inkluderas och deras egna resurser får komma till användning. 
Om EKB anses ha ett behov av nätverk med trygga rollförebilder för att ersätta förlusten av 
det förlorade ursprungsnätverket kan det innebära att de placeras annorlunda än om de inte 
anses ha det.  
Även om den studie Sinha (2008) utfört beskriver brittiska förutsättningar så lyfter den fram 
en syn på asylsökande som de andra som kan vara relevant även i svensk kontext. Sinha 
(2008) beskriver hur asylsökande framställs som skadliga för den brittiska välfärden. På lik-
nande sätt kan asylsökande beskrivas som hot mot den svenska välfärden. Sinha (2008) skri-
ver att under kampanjerna inför de politiska val som var i England under 2005 och 2006 
kopplades asylsökande ihop med låg tillväxt, religiös extremism, terrorism, politisk instabili-
tet, överbefolkning samt spridningen av både HIV/AIDS och tuberkulos, TBC. Asylsökande 
beskylldes även i media och politisk kommentering att orsaka de problem som fanns med 
bostadsbrist, resursbrist inom både hälsovård och sociala tjänster samt andra problem inom 
välfärdssystemen. De asylsökande ansågs även ha del i ökande arbetslöshet och sänkta löne-
nivåer samt att de målades upp som säkerhetsrisker både genom att sprida sjukdomar och som 
möjliga terrorister. Särskilt de högerextrema British National Party, BNP, porträtterade de nya 
migranterna, de muslimska andra som några som det borde mobiliseras mot samtidigt som de 
inte ansåg sig vara rasister eftersom deras argument inte var baserade på hudfärg. Det före-
kommer även åsikter om att enbart medborgare hörde till samhället och därmed borde ha 
större rätt till samhällets tjänster än nyanlända icke-medborgare som exempelvis asylsökande 
(Sinha, 2008). Detta är relevant för att se hur synen på EKB påverkar vilka resurser de anses 
ha rätt att ta del av. 
Vikten av det individuella bemötandet kan ses utifrån det som Perlinski et al (2010) belyser, 
att den integrerade organisationen lägger sitt fokus på att se på klienterna och dess problem 
med en helhetssyn, vilket även är det tillvägagångssätt som anses viktigast för klienten. Sinha 
(2008) uppger att en ensamkommande ungdom i studien ansåg att det inte var för att de var 
flyktingar som de skulle ha rätt till välfärdstjänsterna som sjukvård, utan för att de var männi-
skor. Enligt Sinha (2008) har den brittiska lagen ändrats så att personer med osäker migrant-
status inte har någon rätt till fri hälsovård annat än akutsjukvård. Dessa ändringar gjordes som 
ett svar på påståenden om att illegala invandrare, asylsökande och andra migranter skulle 
komma in i landet och överanvända sjukvården. Att vägra sjukvård proklamerades även vara 
ett verktyg för att kunna kontrollera invandringen. Lagändringen inbegriper inte asylsökande 
utan enbart personer som inte kan bevisa sin migrantstatus, men trots detta så uppger asylsö-
kande ungdomar att de har svårigheter att få tillgång till hälsovård. EKB faller även i England 
under socialtjänstens ansvar och det är därmed socialtjänsten som ska till att dessa har en hus-
läkare att vända sig till samt ge dem nödvändiga dokument för att kunna få den vård de öns-
kar. Många EKB rapporterar dock att trots att de kan uppvisa nödvändiga dokument så vägrar 
hälsovården att ta emot dem eftersom de inte har något pass som kan bevisa deras medborgar-
skap. Professionella som arbetar med EKB i östra London rapporterar om många tillfällen då 
ungdomarna behandlas som mindre mänskliga och fråntas sina mänskliga rättigheter just för 
att de är asylsökande. Många gånger behandlas de som en grupp, de ensamkommande ung-
domarna, men att de snarare kan behöva ett individuellt bemötande där personer kan deras 
namn och ser dem som individer (Sinha, 2008).  
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Sinha (2008) presenterar vidare att genom att konstruera asylsökande som kriminella väl-
färdssnyltare och terrorister skapas en diskurs som innebär att de har ett lägre människovärde 
och därmed inte behöver behandlas på samma sätt som medborgare. Eftersom de andra inte 
har samma värde är det inte mer än rätt att de inte heller behandlas lika. Även om detta reso-
nemang kan ses som en diskussion på ett politiskt plan så skapar det en verklighet som direkt 
påverkar EKB. Det finns riktlinjer om att alla barn har betydelse och ska få sina behov tillgo-
dosedda, dock kommer det rapporter om att det inte verkar gälla de asylsökande barnen och 
ungdomarna. Att bli behandlade som de andra utan samma behov som infödda barn och ung-
domar medför inte bara att de kan ha svårare för att få hälsovård utan även att deras psykiska 
välbefinnande påverkas (Sinha, 2008). Wernesjö (2011) beskriver att ett sätt att behandla dem 
som de andra kan vara att förutsätta att dessa barn blir mer negativt påverkade av separation-
en från sina familjer eftersom de kommer från en mer kollektivistisk kultur. Sinha (2008) be-
lyser att de exkluderande praktiker som EKB möts av, både av medborgare och i politiska 
beslut i Storbritannien, påvisar vilka som anses tillhöra samhället och innebär att EKB förne-
kas de mest basala mänskliga rättigheterna. Även om lokala professionella försöker protestera 
och motsätta sig orättvisorna innebär det att dessa riskerar sitt arbete, både det nuvarande och 
framtida möjligheter, vilket kan verka avskräckande för att engagera sig. De EKB som får 
tillhöra ett sammanhang eller samhälle där olikheter är mer accepterade kan stabilisera norma-
liserande rutiner trots en inhuman statsapparat, något som påverkar deras psykiska välmående 
bättre. Genom att inte bli behandlade som andra utan normaliseras och ses som lika mycket 
värda, kan de få en framtidstro som innebär att de kan utvecklas och tillföra resurser (Sinha, 
2008).  
Wimelius, Eriksson, Isaksson och Ghazinour (2017) beskriver att insatser för att främja integ-
ration är begränsade då det finns en bristande sammankoppling mellan olika system i sam-
hället. En familj ger barnen en bra grund till att anpassa sig till ett nytt samhälle och den 
sammanhållning som återfinns inom familjen är avgörande för att kunna stödja barnet i den-
nes integration i Sverige. När ett EKB anländer till Sverige så tas denne i många fall emot av 
professionella vuxna som till stor del ska fungera som ersättning för barnets ordinarie familj 
som kan vara kvar i hemlandet. En stadig och bra kontakt med viktiga vuxna bidrar till en 
sammanhållen miljö för barnen. Det framkommer att det inom samhället och varje kommun 
finns insatser som riktar sig mot EKB. På de boenden som EKB placeras får varje barn en 
kontakt som ska hjälpa barnet att lära känna det svenska samhället (Wimelius et al (2017). En 
viktig aspekt inom integrationsfrämjandet är att det är nödvändigt att arbeta med varje barns 
individuella förutsättningar för att tillgodose dennes behovsgrad av hjälp med integration. Det 
vilar även en ambition om att främja en individs integration genom att denne interagerar med 
samhället. Lokala idrottsföreningar har i många kommuner insatser riktade till EKB för att 
främja integration, men tenderar i många fall att enbart rikta insatsen till en aktivitet för EKB, 
vilket leder att barnens möjligheter att träffa och interagera med IEKB minskar. Vidare be-
skriver Wimelius et al (2017) att kommuner tenderar att placera majoriteten av EKB på 
samma skola, även fast det finns andra skolor att tillgå. Svenska lärosäten är enligt lag skyl-
diga att bidra till integration hos alla elever inklusive EKB, vilket leder till att kommunens val 
kring detta har fått stor kritik. Det finns insatser för att främja integration för EKB då syftet är 
att skapa möten mellan EKB och IEKB, men detta syfte överskuggas till stor del då EKB pla-
ceras i samma klass och i många fall utan IEKB. Detta faktum anses i många fall strida mot 
integration och riskerar att bidra till strukturell separation och segregation (Wimelius et al, 
2017). Genom att bedöma EKB som individer utan behov av inklusion bedöms de inte ha rätt 
att ingå i samhället. Det kan ses som tecken på att EKB inte bedöms vara en del av samhället 
och visar därmed vilken syn de bemöts med. 
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4. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om synen på EKB skiljer sig åt mellan olika organi-
sationstyper. Vidare är syftet att undersöka om detta kan förklara de skillnader i placering som 
upplevts. 

 4.1 Frågeställningar 
- Upplever socialsekreterarna som arbetar med EKB att dessa behandlas annorlunda än 

IEKB? 
- Finns det uttalade principer i kommunen om vilken placeringsform för EKB som före-

dras? Vad bygger i så fall dessa principer på? 
- Vilket handlingsutrymme har socialsekreterarna vid beslut om placeringsform av 

EKB? 
- Ser socialsekreterarna som arbetar med EKB att det förekommer ett annat behov av in-

tegrationsarbete än för IEKB?  
- Baseras integrationsbehovet på hur EKB och IEKB betraktas? 
- Påverkar integrationsbehovet hur EKB placeras? 

5. Teoretisk ram 
Här kommer en förklaring av de teorier och teoretiska begrepp som analysen kommer utföras 
utifrån. De är valda eftersom de antas kunna förklara och ge en större förståelse för det som 
respondenterna uttrycker i sina intervjuer utifrån det aktuella ämnet. Det teoretiska begreppet 
handlingsutrymme kommer att användas för att analysera om och hur organisationens ramar 
påverkar socialarbetarens arbetssätt gentemot EKB. Den används även för att belysa om hand-
läggarens eget handlingsutrymme skiljer sig åt mellan kommunerna och därmed kan anses 
påverka de beslut som tas kring EKB och deras placering. Inom handlingsutrymmet har vissa 
nyckelområden valts ut för att kunna belysa viktiga aspekter av det som respondenterna sva-
rat. Inramningsteorin kommer att användas för att analysera hur socialarbetaren ramar in EKB 
i sitt arbete samt hur handläggaren förhåller sig till EKB. Teorin kommer även användas för 
att belysa hur handläggare skapar förståelse för EKB:s tidigare upplevelser samt om detta 
påverkar handläggarens bemötande gentemot barnen. Teorin kring vi och dem kommer att 
användas för att analysera om socialarbetaren i sitt arbete med EKB behandlar dessa an-
norlunda och om det på något vis finns en syn på dessa individer som skiljer sig från hur 
handläggaren ser på och bemöter IEKB. Den kommer även användas för att se om socialsek-
reterare som arbetar med EKB upplever att dessa barn betraktas annorlunda än IEKB av 
andra. Inklusion- och exklusionsteorin kommer att användas för att se hur väl socialarbetaren 
tar hänsyn till inklusions- och exklusionsfaktorer i sitt arbete med EKB. Teorin kommer an-
vändas för att analysera hur handläggaren förhåller sig till inklusion och exklusion, det vill 
säga om de arbetar integrationsfrämjande och för att motverka segregation av denna grupp. I 
texten kommer både inklusion, exklusion, inkludering och exkludering användas. Inklusion 
och exklusion handlar om de processer som är verksamma för att inkludera eller exkludera 
individer från olika sammanhang. 

5.1 Handlingsutrymme  
Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) är socialt arbete alltid organiserat, i annat 
fall är det bara en privatperson som hjälper en annan privatperson. Det organiserade sociala 
arbetet är det som sätter upp gränserna för vad som ska göras och av vem. Johansson (2007) 
uttrycker att den byråkratiska organisationen av det sociala arbetet innebär att den berörda 
organisationen bara har ansvar för en liten del av klientens liv och att det är byråkratin som 
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avgränsar vilken del. Dessa delar omges av regler som utgör gränserna för vad den profess-
ionella kan göra. Reglerna kan vara mer eller mindre tydliga vilket ger olika stor möjlighet för 
den verksamme att påverka sina egna uppgifter. En ramstyrd verksamhet ger ett större hand-
lingsutrymme än en mer detaljstyrd verksamhet. Enligt Johansson (2007) så innebär det möj-
ligheten att dels fatta beslut om sitt eget arbete, men även klientens behov och hur de bäst ska 
tillgodoses. Det handlar om att göra individuella tillämpningar av generella bestämmelser så 
att både organisationens och klientens perspektiv blir tillgodosett. 

Svensson et al (2008) förklarar att det inom socialtjänsten handlar om att det finns ett visst 
handlingsutrymme inom de angivna reglerna, men att det går att antingen acceptera det givna 
utrymmet eller försöka vidga det. Socialarbetaren ska som en representant för socialtjänsten 
agera utifrån sina givna ramar men även möta klienten och dess behov. Det är inte socialsek-
reteraren som godtyckligt bestämmer om det är möjligt att ge stöd eller inte eftersom det finns 
regler och riktlinjer kring det, men inom dessa regler finns det ett utrymme att bedöma vilken 
hjälp som bäst överensstämmer med klientens behov. Handlingsutrymmet är även det som 
avgör socialarbetarens maktposition gentemot klienten eftersom socialarbetaren har befogen-
het att fatta beslut som påverkar klientens liv. Denna makt definieras dock av organisationens 
ramar och bestämmelser. Skau (2007) uppger att för att kunna utföra ett bra socialt arbete 
inom ramarna för organisationen är det nödvändigt för socialarbetaren att vara medveten om 
sin maktposition. Utifrån ovanstående går det att säga att en socialsekreterare som arbetar 
med EKB behöver vara medveten om den maktposition den har utifrån sin roll inom organi-
sationen. Eftersom socialtjänsten är en ramstyrd verksamhet finns det dock ett större hand-
lingsutrymme än om den vore en mer detaljstyrd verksamhet. Trots detta kan lokala riktlinjer 
styra hur det dagliga sociala arbetet utförs och där behöver socialsekreteraren ta ställning till 
om den vill acceptera sitt handlingsutrymme eller vidga det. 

5.2 Inramning 
Persson (2012) beskriver begreppet inramning som ett tankemönster vilket skapar en ram 
kring synen på hur situationer, händelser och personer ska hanteras. Till skillnad från hand-
lingsutrymme handlar inte inramning om utförande av uppgifter utan om det tankemönster 
som formats för att bedöma sociala interaktioner. Det innebär att olika individer definierar 
händelser på olika sätt och har olika värderingar i händelser runt dem. Exempelvis kan en 
person vara rädd för att gå ut själv i mörker, medan en annan anser det vara riskfritt. Detta 
beror på att de styrs av individuella erfarenheter och dessa skiftar mellan alla olika individer. 
Persson (2012) beskriver att: 

... inramning har att göra med hur vi definierar situationer, hur vi samlar in social informat-
ion och hur vi organiserar våra erfarenheter för att kunna förstå och agera i sociala situat-
ioner, samtidigt som vi ofta metakommunicerar: kommunicerar om vad vi håller på att 
kommunicera om, vad det vi gör betyder och var det vi gör och kommunicerar hör hemma 
(s. 303). 

Persson (2012) belyser att organisering av erfarenheter både handlar om erfarenheter som 
skapas i en nutida situation samt erfarenheter som individen har skapat sedan innan. Erfaren-
heter är något som individen använder i sociala situationer. Det innebär att individen i alla 
sammanhang skapar sin tolkningsram utifrån sina erfarenheter. Denna tolkningsram kommer 
styra hur individen bedömer situationen och vilken mening den får. I nya situationer påverkar 
tidigare erfarenheter individens sätt att se på situationen. Dessa tidigare erfarenheter kan vara 
baserade på kulturella föreställningar och antaganden, eller tidigare sociala sammanhang. De 
tidigare erfarenheterna skapar en inramning för den sociala situationens kontext. Alla ramar 
som människor bygger upp och använder i sin definition av verkligheten består av olika nor-
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mativa förväntningar som styr individens handlande. En ram inbegriper på så vis individuell 
erfarenhet, andras förväntningar och samhällets normer (Persson, 2012). Det innebär att indi-
vider som är uppvuxna i olika samhällen har olika ramar inom vilka de hanterar situationer 
som de möter. För socialsekreterare som arbetar med EKB skulle det kunna innebära att ef-
tersom de är uppvuxna i en viss samhällsstruktur kan de se annorlunda på saker än EKB som 
har vuxit upp i en annan kontext. Det skulle kunna påverka hur de ser på EKB:s tidigare erfa-
renheter och nuvarande situation. 

Persson (2012) belyser vidare att ramen behöver vara accepterad av alla individer som den 
berör för att den ska hålla. Finns det tvivel kring ett tankemönster inom ramen behöver tvivlet 
undanröjas så att alla individer återigen definierar situationer på liknande sätt. Inramning kan 
på detta sätt ses som en kod, ordnad genom exempelvis språk eller beteende, som individer 
inom ramen styrs av. Det blir därmed en struktur eller ett mönster som utgör ett gemensamt 
socialt accepterat resonemang. Interaktionen mellan individer kan göra att uppsatta ramar be-
kräftas, förändras eller bryts ned. En enskild individ kan göra motstånd och förändra sitt hand-
lande inom ramen även fast den uppsatta ramens struktur inte förändras. En ram innebär trad-
itioner kring hur saker utförs och kan anses vara bundna till kultur (Persson, 2012). Inramning 
när det kommer till socialsekreterares arbete med EKB är betydelsefullt för att kunna se på 
vilket sätt de själva resonerar och hanterar sina ärenden. Den ram de ser på EKB genom på-
verkar deras beslut och bemötande gentemot EKB. Ramen enligt Persson (2012) skapas för 
att kunna hantera och bedöma situationer som människor ställs inför, vilket här skulle vara 
betydelsefullt för att kunna analysera socialsekreterarnas syn på sina klienter.  

Inramning påminner till viss del om det som Bourdieu (1991) benämner som habitus. Båda 
teorierna handlar om hur erfarenheter och nya sociala sammanhang hanteras och kategorise-
ras.  Inom habitus benämns sociala interaktioner som spelsituationer och de handlingar som 
en person kan utföra kallas för investering. De sociala interaktionerna sker i olika fält, sociala 
sammanhang och följer olika spelregler. Dessa spelregler är inte skriftliga utan består av 
oskrivna normer, seder och bruk, vilka utgör ett automatiskt tankemönster hos individen. 
Dessa regler kallas för habitus och de formar hur de sociala interaktionerna går till samt vilka 
handlingar en individ utför. Habitus kan ses som produkten av alla erfarenheter en människa 
besitter och därmed gemensamma kunskaper och erkännanden kring vilka regler och normer 
som gäller i en situation. Ett habitus är något som har förvärvats genom underförstådda regler 
kring något och på så vis en produkt av sociala villkor. Habitus är förvärvat och reproducerar 
sociala villkor för vårt eget agerande (Bourdieu, 1991). 

5.3 Vi och dem 
Wallerstein (2006) beskriver att universalism betonar en syn där den västerländska civilisat-
ionen är överlägsen gentemot andra civilisationer i världen. Det innebär att de andra, vilka är 
länder som inte tillhör den europeiska delen av världen, anses som fattiga och mindre utveck-
lade. Teorin kring universalism har sitt ursprung i koloniseringen där människor från väster-
ländska länder gav sig av, intog andra länder och överordnade sig människorna som ansågs 
tillhöra mindre utvecklade kulturer. Befolkningen i dessa länder sågs som barbariska, obil-
dade samt bäst lämpade att låta sig styras av andra, mer civiliserade, människor. Det är fak-
torer som dessa som till stor del fortfarande präglar och rättfärdigar den civiliserade världens 
inblandning i ociviliserade områden i världen. Wallerstein (2006) uppger att det handlar om 
att bekämpa den främmande befolkningens barbari. Det ska ske genom att utrota normer och 
värderingar som inte stämmer överens med de som återfinns inom västvärldens ramar. Det 
gäller även att skydda västvärlden mot att ta för mycket intryck av den övriga världen så att 
väst kan behålla sin egenupplevda överlägsna position. Hall och Gieben (1992) beskriver teo-
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rin om väst och resten på liknande sätt som Wallerstein (2006) förklarar universalism. Teorin 
om väst och resten speglar enligt Hall och Gieben (1992) en konflikt mellan västvärlden och 
de länder som inte delar västvärldens värderingar. Den upplevda överlägsenheten har formats 
genom kontakter och jämförelser mellan Europa och andra länder, som här kallas för resten. 
Hall och Gieben (1992) beskriver att de länder som anses tillhöra resten har en annorlunda 
historia, levnadsmönster och kultur som skiljer sig från den modell som västvärlden lever 
efter. Väst skapar sig därmed en identitet där de i många fall upplever sig vara bättre i jämfö-
relse med övriga världen. Jämlikt med detta beskriver Wallerstein (2006) att det finns en 
tanke om att västvärlden är mer moralisk och mer politisk korrekt. Denna syn som moraliskt 
överlägsna bidrar till att västvärlden anser att andra länder i världen behöver hjälp att bryta 
sina etablerade normer och värderingar. De ska istället implementera västvärldens perspektiv 
på verkligheten. I kärnan av den moderna välfärdsstatens politiska och moraliska struktur 
finns svaret kring vem som har rätt att lägga sig i hur andra länder väljer att leva. Det handlar 
i praktiken om att den starke har behörighet att lägga sig i på grund av en överordnad roll 
inom hierarkin (Wallerstein, 2006). 

Hall och Gieben (1992) belyser att uppdelningen av väst används som ett redskap för att sor-
tera världen. Med uppdelningen i fokus finns det många olika sätt som väst talar om resten. 
Dessa sätt präglar den syn som många fortfarande har kring människors olika värden. Det 
återfinns en diskurs där människan pratar om väst som moraliskt överlägsen resten. De som 
sätter diskursen kring något, i detta fall väst, har makt att göra diskursen sann. Därmed sprids 
dess validitet och status i samhället. Utan resten skulle västvärlden inte kunna sätta sig själv 
högst i hierarkin. Den samhällsmodell som väst lever efter blir den norm som resten av värl-
den avviker från. Skillnader som skapades genom uppdelning av väst och resten var olika 
kulturella, sociala och ekonomiska system som separerade världsdelarna från varandra (Hall 
& Gieben, 1992). Genom att belysa synen kring vi och dem i samband med socialsekreterar-
nas arbete kan den eventuella syn som handläggarna har på EKB ses utifrån den rådande dis-
kurs som enligt Sinha (2008) finns kring asylsökande i dagsläget. Denna diskurs kan anses 
påverka hur en organisation i samhället väljer att se på och behandla EKB. På detta sätt kan 
synsättet kring människor tillhörande en annan del av världen med annorlunda kultur föras 
över på EKB och därmed påverka deras placering.  

5.4 Inklusion och exklusion 
Jönhill (2012) redogör för att inklusion och exklusion kan sägas handla om att vara delaktig i 
olika sociala sammanhang. Detta innebär att en person i alla sammanhang antingen är inklu-
derad eller exkluderad. Exklusion behöver därmed inte innebära problem eftersom människor 
inte vill vara inkluderade överallt, exempelvis olika föreningar och andra sociala grupper som 
är valfria att delta i. I samhället kan alla sägas vara inkluderade genom ett systemteoretiskt 
perspektiv. Alla är delar i systemet, men på olika sätt. Samtidigt finns det tankar om vilka 
mindre delar en person ska vara delaktig i, som skola, arbete och annat, för att räknas som 
inkluderad. Inklusion och exklusion är inte fasta förhållanden utan bör enligt Jönhill (2012) 
snarare förstås som processer. Dessa processer verkar för att utesluta någon från ett system 
den redan befinner sig i eller hindra någon från att komma in i ett system. Dock kan det enligt 
Jönhill (2012) vara så att för att fortsatt bli delaktig i olika system krävs inklusion i tidigare. 
Som exempel behöver en individ varit inkluderad i grundskolan för att kunna få tillträde till 
gymnasiet och inte exkluderas. Rantakeisu (2013) påvisar att social exklusion har en stark 
koppling till bristande anknytning till arbetsmarknaden, men att det går att se som en process 
påverkad av olika faktorer. Unga som har svårt att få en anknytning till arbetsmarknaden har i 
många fall svårigheter på grund av exklusion i tidigare system som skola. Det går även att 
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tolka det som att social exklusion i form av svåra ekonomiska förhållanden hos föräldrarna 
kan bidra till en fortsatt exklusion av barnen (Rantakeisu, 2013). Enligt Jönhill (2012) är det 
inte exklusionen i sig som bidrar till sociala problem utan det är snarare effekten av exklusion 
som skapar problem. Exempelvis är det inte att vara utan arbete som i sig skapar sociala pro-
blem utan effekten av att inte tillhöra ett socialt sammanhang som bidrar till en inkomst. När 
det kommer till EKB kan dessa sägas ha varit inkluderade i det sammanhang de ursprungligen 
kommit ifrån, men när de kommer till ett nytt sammanhang behöver de inkluderas i detta. De 
behöver därmed hitta en väg att bli inkluderade i det nya samhället och de system som är här. 
Genom det som Rantakeisu (2013) skriver går det att se att tidig inklusion är viktig, varför det 
är relevant att arbeta för att EKB ska ges möjlighet att inkluderas i samhället så snart som 
möjligt. Även IEKB kan ha ett behov av insatser för inklusion utifrån det Rantakeisu (2013) 
skriver om att föräldrars sociala situation påverkar nästkommande generations inklusion. Det 
är därför relevant att se hur socialsekreterarna bedömer EKB:s behov av inklusion för att 
kunna undersöka synen på EKB och deras behov. 

6. Metod 
I detta avsnitt redovisas de metoder och etiska överväganden som studien vilar på. Valet av 
design, vetenskaplig grund, urvalskriterier, datainsamlingsmetod, analysmetod, generaliser-
barhet, validitet och reliabilitet diskuteras och förklaras här. 

6.1 Valet av design och vetenskaplig grund 
Under läsningen av tidigare forskning utkristalliserades det att synen på EKB enligt tidigare 
studier skiljde sig åt från synen på IEKB. Det var svårt att hitta studier kring EKB och hur de 
placeras, varför de studier som valdes ut var de som bäst passade ämnet. Även studier om 
olika organisationstyper, hur det kommer sig att den föredragna typen väljs samt om den kan 
påverka den insats som en klient beviljas var svårfunnen. Efter att ha läst och uttömt all den 
litteratur i ämnet som kunde finnas utkristalliserades syftet som är att undersöka om synen på 
EKB skiljer sig åt mellan olika organisationstyper samt om det kan förklara de skillnader i 
placering som uppmärksammats. För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod. Kvale 
(1997) beskriver kvalitativa studier som studier vars syfte är att undersöka hur individer upp-
lever eller uppfattar olika fenomen. Med det menas att få fram vad en individ har för upple-
velser eller uppfattningar kring undersökningsfrågan, för att därefter tolka och analysera den-
nes svar. Eftersom syftet ansågs kunna besvaras bäst genom att undersöka hur individer upp-
lever och resonerar kring EKB ansågs en kvalitativ metod vara den bäst lämpade. Den kvalita-
tiva metod som valdes ut var semistrukturerade intervjuer, något som gjordes för att kunna 
fördjupa och förtydliga de svar som respondenterna gav. Det hade kunnat gå att istället utföra 
en enkätstudie med fler respondenter, men detta hade inte kunnat ge samma djupgående svar 
på frågorna även om det hade kunnat ge en större bredd. Eftersom intresset var av en mer 
djupgående karaktär valdes därför intervjuer. Det hade även gått att göra en diskursstudie av 
hur socialsekreterares diskurser skapas inom olika organisationsformer. Om en sådan studie 
hade genomförts hade snarare observationer av exempelvis ärendekonferenser och samråd 
kunnat vara aktuellt som metod. 
Med det syfte som denna studie har går det att säga att den bygger på en socialkonstruktivist-
isk ansats. Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) förklarar att med den ansatsen 
menas det att det inte går att distansera sig från verkligheten för att studera den, allting sam-
spelar för att skapa den. Det är i det sociala samspelet som fenomen blir till och reproduceras. 
Det sker genom språket som upprätthåller maktförhållanden och att människor agerar utifrån 
gemensamt framtagna normer. I studien undersöks om synen på EKB påverkar socialsekrete-
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rarnas arbete med dem, det vill säga om sättet att tala om EKB påverkar hur dessa barn place-
ras. Eftersom bilden av EKB konstrueras i ett samspel mellan olika aktörer innebär det att det 
är ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Vidare uppfattas det som att respondenternas svar på 
intervjufrågorna kan påverkas av intervjuarens respons och reaktion, något som även det in-
nebär att bilden skapas i sociala interaktioner. 

6.2 Urval 
För att uppfylla studiens syfte och frågeställningar ansågs socialarbetare som arbetar med 
handläggning av EKB inom socialtjänster med olika organisation vara rätt respondenter att 
intervjua. Detta sätt att välja respondenter på kallas ett målinriktat urval, vilket innebär att 
intervjupersoner väljs ut för att de anses kunna uppfylla de valda forskningsfrågorna (Bryman, 
2011). De valda socialtjänsterna ansågs vara lämpliga på grund av de skillnader som fanns i 
organisation, det undersöktes dock andra faktorer som storlek och politiskt styre. Lilla kom-
munen är en mindre kommun med ett integrerat arbetssätt, vilket innebär att samma socialsek-
reterare arbetar med både EKB och IEKB. Stora kommunen å sin sida är en större kommun 
med ett specialiserat arbetssätt när det berör EKB, det vill säga att socialsekreterarna arbetar 
antingen med EKB eller IEKB. Kommunerna har olika politiskt styre och kan även antas ha 
olika ekonomiska förutsättningar. Det kan finnas faktorer som inte studerats och som påverkar 
resultatet, men utifrån de faktorer som ansågs relevanta, olika organisationer vad gäller hand-
läggningen av EKB och olika befolkningsstorlek, uppfyllde dessa två kommuner kriterierna. 

6.3 Datainsamlingsmetod  
För att få tag på våra respondenter skickades ett mail ut till enhetscheferna vid två socialför-
valtningar, en med integrerad och en med specialiserad organisation. Adresserna till enhets-
cheferna hittades på respektive kommuns hemsida. Dessa mail innehöll en förfrågan till hand-
läggare för EKB vid deras myndighet att delta i intervjuer gällande deras arbetssätt med EKB 
och hade blivit godkända av ansvarig person. Med i mailet fanns även kontaktuppgifter där 
kommunerna kunde anmäla intresse kring att delta i studien eller ställa ytterligare frågor. Det 
innehöll även information kring etiska aspekter av studien gällande informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den lilla kommunen återkom och 
önskade ytterligare information men sedan dröjde det och först efter ytterligare förfrågan kom 
det besked om deltagande. Den stora kommunen påmindes vid två tillfällen om vår förfrågan 
innan besked lämnades om deltagande. Fler kommuner eftersöktes som skulle kunna uppfylla 
inklusionskriterierna och ytterligare en kommun kontaktades eftersom de ursprungliga kom-
munerna dröjde med svar, men inte heller denna kommun besvarade förfrågan. När svar slut-
ligen kom från de två kommunerna som först kontaktades ville en socialarbetare från lilla 
kommunen delta samt tre socialarbetare från stora kommunen. Det framkom att i den lilla 
kommunen arbetade fyra socialsekreterare och en teamledare med EKB och IEKB, medan i 
den stora kommunen arbetade fem socialsekreterare med enbart EKB. 

Den datainsamlingsmetod som ansågs vara bäst lämpad för att uppnå studiens syfte och fråge-
ställningar var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) beskriver semistruktu-
rerade intervjuer som en datainsamlingsmetod med syfte att ge ramar för hur intervjun ska gå 
till, men samtidigt ge utrymme för förändringar, något som ansågs stämma överens med syf-
tet. En intervjuguide med förbestämda frågor användes (bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden 
utformades utifrån de valda teorier som ansågs relevanta för studien efter läsning av tidigare 
forskning. Teorierna bröts ned och operationaliserades för att det skulle kunna utformas frågor 
som var möjliga att besvara. Beroende på vad respondenterna svarade ställdes därefter följd-
frågor för att utveckla respondenternas svar. Intervjuerna utfördes på de respektive socialkon-
toren i mötesrum som respondenterna ordnade. Detta val gjordes utifrån att respondenternas 
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tid enbart skulle gå till intervjun och inte på att ta sig till eller från dem. Det innebar även att 
respondenterna kunde känna sig mer bekväma i intervjusituationen och därmed kunna besvara 
frågorna mer avslappnat. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer, men styrde två var 
och antecknade samt såg till att alla frågor togs upp vid de andra två. Intervjuerna var ungefär 
30 minuter långa, beroende på hur mycket de olika respondenterna utvecklade sina svar. De 
hade inte fått frågorna i förväg utan hade enbart fått syftet med studien som vägledning för 
vad som skulle tas upp. Efter att intervjuerna utförts transkriberades de inför analysen och för 
att ge möjligheten att gå tillbaka och se vad respondenterna svarat. Hela intervjuerna transkri-
berades på så sätt att allt som sades skrevs ned, men inte alla utfyllnadsljud. Ingen av respon-
denterna uttryckte önskemål om att läsa transkriberingen av sin intervju. Statistik gällande 
kommunernas placeringar inhämtades även för att se hur kommunerna har valt att placera 
EKB och därmed få bekräftat om det fanns någon skillnad mellan de båda kommunerna. 

6.4 Analysmetod  
Den information som framkom i de kvalitativa intervjuerna analyserades genom hermeneutisk 
allmän tolkningslära. Det valet gjordes eftersom hermeneutisk tolkning enligt Kvale (1997) 
avser att bringa förståelse kring meningen i en text eller det som respondenterna beskriver. 
Eftersom studien syftar till att undersöka om synen på EKB påverkar arbetet med och place-
ringen av EKB ansågs denna metod vara mest lämpad. Att tolkning ansågs vara bäst lämpad 
som analysmetod var för att det är svårt att få respondenter att rakt ut säga saker kring frågan. 
Vid operationalisering och nedbrytning av ämnet går det dock att tolka deras svar för att be-
svara forskningsfrågan. Det insamlade materialet kodades därför utifrån olika teman som 
uppmärksammades i intervjuerna. Denna kodning gjordes först individuellt och sedan gemen-
samt med hjälp av datorprogrammet Nvivo. Därefter sorterades de olika temana utifrån de 
valda teorierna och efter det sammanställdes analysen. Andra metoder hade kunnat vara lämp-
liga för att analysera materialet, exempelvis diskursanalys. Diskursanalys hade dock mer givit 
svar på frågan om hur socialarbetarnas diskurs kring EKB skapas och hade därför inte besva-
rat denna studies syfte. 

6.5 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  
Bryman (2011) beskriver begreppet generaliserbarhet som att studien ska kunna generaliseras 
till en relevant population, att det resultat som framkommer ska kunna generaliseras till en 
annan miljö jämfört med den miljö som studien utfördes i. Studien i denna uppsats är ej gene-
raliserbar på grund av flera faktorer. Dessa är att studien är baserad på ett litet urval, endast 
fyra socialarbetare med inriktning på EKB har intervjuats. Det resultat som framkom under 
intervjuerna är därmed baserat på endast fyra individers tankar och åsikter. Övriga faktorer 
som också kan anses påverka resultatet och därmed ej göra studien generaliserbar är att stu-
dien är baserad på resultatet från två specifika kommuner och med fokus på att alla kommuner 
i Sverige mer eller mindre bestämmer själva hur de ska arbeta så kan denna studie inte gene-
raliseras till hela Sveriges population. Studien kan däremot anses generaliserbar beroende på 
att ämnet är ett vanligt diskussionsämne på socialtjänsten. Alla socialtjänster i Sverige kom-
mer i kontakt med EKB och ämnet diskuteras i många forum. Det finns därmed ett intresse 
som kan tyda på att många kommuner har svårigheter med hanteringen av EKB. Därmed 
skulle samma frågor kunna ställas till respondenter vid andra socialtjänster i Sverige och re-
sultera i liknande svar, något som ökar studiens generaliserbarhet. Denna studie kan därmed 
anses vara måttligt generaliserbar, något som Bryman (2011) beskriver som att det är studier 
som går att jämföra med andra studier. Dessa jämförelser är visserligen mer utforskande än 
om det gäller studier med kvantitativa data. De går inte att jämföra rakt av, men om de inne-
håller liknande kärna så går det att se likheter i resultaten även om de inte är utförda under 
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exakt likadana premisser. 

Studiens validitet anses vara hög då den insamlade empirin besvarar syftet och dess fråge-
ställningar. Validitet beskrivs enligt Bryman (2011) som en bedömning kring om de slutsatser 
som dras vid en undersökning hänger samman eller inte. Validiteten i studien anses hög i den 
utsträckning att de slutsatser som dras under diskussionsavsnittet anses rimliga och samman-
hängande utifrån den empiri som framkommit under studien. Studiens reliabilitet kan ej anses 
hög då studiens population är liten och respondenternas svar på intervjufrågorna inte kan an-
ses spegla en större population. Det finns därmed risk att det som sagts under intervjuerna 
mestadels är egna åsikter och därmed ej relevant utifrån ett helhetsperspektiv. Reliabilitet är 
enligt Bryman (2011) om resultatet från en studie blir detsamma om studien utförs igen, eller 
om studien påverkas av kontextuellt specifika faktorer. Det är möjligt att resultatet blir det-
samma om studien utförs igen, speciellt om en ny studie utförs inom snar framtid, eftersom 
EKB-frågor anses problematiska vilket kan innebära att det finns en gemensam syn på dessa 
barn. Ju mer dessa barn integreras i samhället och klyftan mellan vi och dem minskas kan 
problematiken kring EKB-frågor reduceras. Studier av liknande karaktär som utförs om flera 
år kan därför få ett helt annat resultat. Därmed kan det antas finnas utomstående faktorer som 
påverkar både denna studies resultat, men framförallt kommande studiers resultat. I dagsläget 
kan främst respondenters individuella syn och upplevelse påverka resultatet ifall studien ut-
förs igen. 

Ytterligare faktorer som skulle kunna påverka reliabiliteten är det ojämna antalet respondenter 
i de båda kommunerna. I den lilla kommunen deltog endast en av de som arbetar med hand-
läggning av EKB och i den stora tre. Fler respondenter ger ett större djup i förståelsen av hur 
organisationen påverkar socialsekreterarnas arbete, både för att de kan problematisera olika 
saker, men även utifrån att de kan fylla i luckor som lämnats av andra respondenter. Att det 
enbart deltog en handläggare från den lilla kommunen innebär att den bilden blir mindre ny-
anserad, fler deltagare hade eventuellt kunnat ge en annan bild av hur socialsekreterarna upp-
lever att det är att arbeta i den integrerade kommunen. Samtidigt är det ojämna antalet re-
spondenter beroende på att allt deltagande var frivilligt, det var inte fler socialsekreterare som 
anmälde intresse för att delta. Dessutom arbetade endast fyra socialsekreterare heltid med 
handläggning av EKB i den lilla kommunen, vilket trots allt ger en svarsfrekvens på 25 %. 
Den stora kommunen har en svarsfrekvens på 60 % eftersom där arbetar fem socialsekreterare 
med EKB och tre stycken valde att delta. Därmed kan det ändå anses ge en bild av situationen 
även om uppfattningen om den lilla kommunen inte blir lika djupgående som för den stora. 

6.6 Etiska överväganden 
Som tidigare nämnts informerades respondenterna i tidigt skede kring hur studiens utförande 
skulle svara upp emot informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-
jandekravet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar informationskravet om att respondenterna 
ska informeras om studiens syfte samt vilka villkor som gäller för respondenternas deltagande 
i studien. Hänsyn har tagits till informationskravet då studiens syfte presenterades redan i det 
mail som sändes till båda kommunerna där de tillfrågades om att delta i studien. Samtyck-
eskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att det krävs ett samtycke från responden-
terna till att delta i studien och att respondenten själv kan bestämma över sin medverkan och 
välja att avbryta sin medverkan närhelst denne vill. Även detta krav presenterades i det mail 
som sändes till båda kommunerna. Utöver det informerades varje respondent innan dennes 
intervju om att de själva kunde välja att avbryta sin medverkan när som helst under studien. 
Respondenterna informerades även om att ifall det uppkom någon fråga de inte ville svara på 
så kunde de välja att hoppa över den specifika frågan.  
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Konfidentialitetskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att respondentens person-
uppgifter ska behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte ska kunna ta del av dem samt att 
anonymiteten ska säkras för respondenterna. Detta säkerställdes genom att information om 
vilka som valde att delta i de respektive kommunerna inte angavs till andra. De som arbetar i 
de respektive kommunerna kan ha vetskap om vilka i arbetsgruppen som valde att medverka, 
men ingen annan som ej var närvarande vid intervjuerna. Vid intervjuerna informerades varje 
respondent om att denne skulle vara anonym med fingerade namn i studien samt att även 
kommunens namn skulle vara anonymt. Att även kommunerna valdes att anonymisera var för 
att urvalet var så litet att det ansågs gå att identifiera respondenterna annars. Samtidigt ansågs 
det inte relevant vilka kommuner som undersöktes så länge de organisatoriska faktorerna re-
dovisades. Det beror på att det var organisationsformen och inte kommunen som undersöktes. 
Hänsyn till konfidentialitetskravet togs därmed genom att det inte ska gå att utröna varken 
vilka enskilda individer som valde att delta i studien eller vilka kommuner som valdes att un-
dersöka. Anonymiseringen gjordes för att det som sades under intervjun inte skulle kunna 
kopplas samman med en viss kommun och/eller socialarbetare. 

Nyttjandekravet berör enligt Vetenskapsrådet (2002) aspekter kring att det som framkommer 
vid undersökningen enbart får användas vid det förbestämda forskningssyftet, vilket är något 
som respondenterna har meddelats om inför deras medverkan. Det gjordes ett val att spela in 
varje intervju och att sedan transkribera dem. Varje respondent tillfrågades om det gick bra att 
intervjun spelades in, detta för att ta hänsyn till etiska överväganden kring att respondenten 
själv ska få bestämma ifall denne vill få sin röst inspelad eller inte. Intervjupersonerna blev 
informerade om att inspelningen skulle komma att transkriberas för att sedan presenteras och 
användas i uppsatsen. 

Vid planeringsstadiet av studien fanns en idé om att undersöka EKB:s upplevelse kring olika 
placeringar, men på grund av etiska svårigheter kring att intervjua barn så togs beslutet att 
istället undersöka hur socialsekreterare som arbetar med handläggning av EKB upplever sitt 
arbete i olika kommuner. Valet kring att istället prata med handläggare för EKB gjordes för 
att på detta sätt få en bild kring dessa barns situation, utan att prata direkt med barnet. På 
grund av detta val blev studien mer inriktad på organisatoriska faktorer gentemot hur studien 
skulle vara upplagd i de fall intervjuer med EKB hade utförts. 

7. Presentation av kommunerna 
Här kommer de olika kommunernas organisationer att presenteras. Kommunerna uppkallas 
efter sina inbördes befolkningsstorlekar, således kallas den minsta kommunen för den lilla 
kommunen och den större för den stora kommunen. Det är ingen värdering utan beror enbart 
på befolkningsstorleken. 

7.1 Lilla kommunen 
Lilla kommunen är en kommun i Mellansverige med cirka 14 000 invånare där ungefär 11 
000 bor inne i huvudorten. Den styrs för närvarande av en koalition av sju olika partier från 
både höger- och vänstersidan politiskt sett. Individ- och familjeomsorgen, IFO, som är ansva-
rig för bland annat EKB är fysiskt placerad i samma lokaler men har uppdelade ansvarsområ-
den på så sätt att det finns en enhetschef för vuxenärenden och en för ärenden gällande barn 
och familj. Vuxensidan är uppdelad i två delar där den ena är ekonomiskt bistånd och den 
andra övriga vuxenärenden där de har varsin teamledare som leder och fördelar arbetet och 
stöttar socialsekreterarna. Barn och familj å sin sida är uppdelad i utredning och placering 
med varsin teamledare. Det finns därmed en viss specialisering, men på barn-och familjesidan 
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är den inte uppdelad efter ärendetyp, som EKB och IEKB, utan snarare efter arbetsuppgift, 
som utredning eller uppföljning. De som arbetar med handläggning av EKB är på placering. 

 
7.2 Stora kommunen 
Stora kommunen är en kommun i södra Sverige med cirka 36 000 invånare varav ungefär 21 
000 bor i tätorten. I styrande majoritet är Socialdemokraterna och Centerpartiet. Även i denna 
kommun är IFO placerad på samma kontor tillsammans med handläggare som arbetar med 
ärenden enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dock är 
de som handlägger ekonomiskt bistånd inte placerade där och dessa har en egen enhetschef. 
Det finns en enhetschef för LSS och en för övriga IFO, som kallas för myndighet. Myndighet 
är sedan uppdelad i utredning och barn och ungdom som har varsin 1:a socialsekreterare. 1:a 
socialsekreteraren har samma uppgifter som teamledarna i lilla kommunen. Utredning hand-
har både vuxenärenden och barnutredningar, men det är olika handläggare som ansvarar för 
dessa. Barn och ungdom har hand om uppföljning av insatser, både öppenvårdsinsatser och 
placeringar, i denna grupp finns en särskild enhet som handlägger EKB. 

 
7.3 Placeringar i de olika kommunerna 
När det gäller hur EKB placeras syns det en skillnad i vilken placeringsform som är vanligast 
i de olika kommunerna. Den stora kommunen har 84,5 % av sina placerade på HVB eller 
stödboende, 11,6 % i familjehem och 3,9 % är placerade i nätverkshem. De har därmed störst 
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andel av sina placeringar på HVB eller stödboende. Den lilla kommunen däremot har 40,3 % 
placerade på HVB eller stödboende, 46,8 % placerade i familjehem och 12,9 % placerade i 
nätverkshem. Där är den största andelen EKB placerade i familjehem. 

 Stora kommunen Lilla kommunen 

 Antal Andel Antal Andel 

HVB/stödboende 87 84,5 % 25 40,3  % 

Familjehem 12 11,6 % 29 46. 8 % 

Nätverkshem 4 3, 9 % 8 12,9  % 

Totalt 103 100 % 62 100 % 

Denna statistik är inhämtad från de berörda kommunerna och beskriver den dagsaktuella bil-
den över placeringar. Siffrorna kan ha ändrats genom omplaceringar av ungdomar men får 
ändå anses vara representativ för de respektive kommunerna. Det finns ingen offentlig sta-
tistik vad gäller EKB, eftersom den statistik som socialstyrelsen publicerar enbart berör barn 
med svenskt personnummer och flertalet av EKB är fortfarande asylsökande utan uppehålls-
tillstånd. Socialstyrelsens (2017a) statistik uppger att för placerade barn med svenskt person-
nummer är den vanligaste placeringsformen familjehem. 

8. Resultat 
Här presenteras de olika respondenternas svar var för sig för att ge information om vad som 
framkommer i intervjuerna. Personnamnen är fingerade för att bibehålla respondenternas ano-
nymitet. 

8.1 Intervju 1, Tanja, lilla kommunen 
Tanja har arbetat som handläggare för EKB i drygt ett år och har tidigare arbetat med vuxna 
inom psykiatri och missbruksbehandling. Hon är beteendevetare och sociolog, hon har inte 
socionomexamen. Tanja arbetar i en integrerad organisation vilket innebär att de flesta hand-
läggare har både EKB och IEKB även om Tanja själv enbart handlägger EKB. Vid samråd 
och ärendekonferenser diskuteras därmed både EKB och IEKB. Tanja uppger att hon inte 
upplever någon skillnad i hur EKB och IEKB behandlas eller vilka behov de har eftersom det 
är individuella skillnader snarare än grupprelaterade. Hon uppger att det handlar om ungdo-
mar och att de i grund och botten har samma behov som alla ungdomar har, med den skillna-
den att EKB inte har några vårdnadshavare. De kan behöva extra tydlighet från myndigheter 
om vilka roller olika aktörer kommer ha i ungdomens liv samt att de kan ha ett större behov 
av trygghet då de inte har sina föräldrar i landet. Tanja uppger även att det kan behövas tyd-
liga förklaringar hur socialtjänsten fungerar och hur andra myndigheters roller ser ut, eftersom 
detta är funktioner som inte ser likadant ut i EKB:s hemland. I arbetet med EKB har de fokus 
på att de ska integreras i det svenska samhället och inte hamna i utanförskap, något som är 
svårare med ungdomar som placerats genom en så kallad nätverksplacering eller i konsulent-
stödda placeringar, än i kommunens egna HVB och familjehem. Tanja säger att kommunen 
därför har börjat se över olika insatser som skulle kunna erbjudas för att försöka motverka det 
utanförskap som dessa ungdomar annars riskerar, men att det inte är något som är färdigt 
ännu.  
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Tanja uppger att när de ska välja placering för en ungdom så ser de helst till kommunens egna 
alternativ först, oavsett om det gäller familjehem eller HVB. Tanja lyfter även fram att en 
fördel med att kommunen har egna HVB är att de har insyn i vilken personal som anställs och 
vilken kompetens dessa har vilket innebär att de har en större insyn i hur de arbetar med ung-
domarna där. Tanja uppger även att de försöker behandla EKB på samma sätt som de gör med 
IEKB, till exempel så begär de vid en uppföljning in konsultationsdokument från skolan även 
om barnen inte har skolplikt. Dessa dokument begärs in för att få en bild av hur barn och ung-
domar fungerar i skolan samt om det finns några tecken på att de far illa eller har behov som 
på något sätt inte tillgodoses. Att de begär in dessa dokument även när barnen inte har skol-
plikt gör de för att skolan är viktig för att ungdomarna dels ska få ett socialt sammanhang och 
kunna integreras, men även för att poängtera att skolan är viktig för alla barn oavsett bak-
grund eller ursprung. 

8.2 Intervju 2, Linda, stora kommunen 
Linda har arbetat som handläggare för EKB i ungefär 1,5 år och har tidigare arbetat ca 6 må-
nader med uppföljning av familjehemsplacerade barn i en annan kommun. Linda är utbildad 
socionom. Linda arbetar i en specialiserad organisation där den enhet hon arbetar på enbart 
handlägger EKB. Det innebär att de har samråd och ärendekonferenser där enbart EKB-
ärenden diskuteras. Vid samråden diskuteras de placeringar som är aktuella, men det är Linda 
som tar beslutet även om andras åsikter kan väga in. Linda upplever att andra enheter på ar-
betsplatsen inte visade något intresse för EKB när de hade gemensamma samråd, varför hon 
upplever den specialiserade organisationen som bättre och mer stödjande i arbetet. Linda upp-
ger att hon upplever att EKB betraktas annorlunda än IEKB och många gånger inte bedöms ha 
samma behov just för att de är EKB. En av dessa saker är att EKB inte kan få kontakt med 
exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, så länge de är asylsökande, oavsett hur deras 
psykiska hälsa ser ut. En annan aspekt är att Linda uppger att hon upplever att det styrs till att 
EKB ska placeras i kommunens HVB och att det är svårare att få igenom en familjehemspla-
cering, då ska ungdomen ha särskilda behov. Linda säger att i början upplevde hon att det 
fanns en regel om att ungdomarna skulle vara under 15 år för att placeras i familjehem, men 
att hon med tiden och mer erfarenhet tycker att hon kan påverka det mer. Linda anser att hon 
nu kan placera i familjehem även när ungdomen är över 15. Linda upplever att det finns ett 
motstånd kring att placera tonåringar i familjehem, men att hon tror att detta motstånd även 
gäller svenska barn. Linda säger visserligen att det kan vara för att kommunen har en upp-
byggd HVB-verksamhet som gör att de helst vill placera på HVB, men att det i senare samråd 
med samordnare har skapats en annan bild kring att det faktiskt är individuella behov som styr 
placeringen av EKB. Enligt Linda så anser hon att alla barn skulle må bättre av att placeras i 
ett familjehem, men att det krävs en tydlig motivering kring varför barnet har särskilda behov 
som inte kan tillgodoses inom HVB-verksamheten för att detta ska gå igenom. 

I mötet med ungdomarna upplever Linda att handläggaren behöver vara extra tydlig och att 
det är svårt med tolk. Dels att det inte går att säkerställa att tolken förstår handläggaren rätt 
men även att det kan bli fel i översättningen. Linda uppger att hon tror det skulle vara lättare 
med en fysisk tolk som ser handläggarens kroppsspråk men att de i kommunen enbart använ-
der sig av tolk via telefon. Linda uppger att de som placeras på HVB får ett större kontaktnät 
med sina landsmän, men att de även kan hamna utanför gemenskapen av olika anledningar, så 
de ser ingen ökad risk med utanförskap beroende på placeringsform. Linda berättar även att 
de inte har några insatser från socialtjänsten för att främja integration. Möjligheter för integ-
ration ska det arbetas med på boendet utifrån de vårdplaner och genomförandeplaner som 
finns, vilka personalen på HVB-hemmen ska arbeta efter. Linda uppger att det finns olika 
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fördelar med familjehem och HVB, bland annat kan en ungdom som placeras i familjehem få 
mer uppmärksamhet och trygghet medan de som placeras på HVB får mindre vuxenkontakt 
och fler konflikter. Samtidigt så får de ungdomar som placeras på HVB ett större kontaktnät i 
och med att HVB-verksamheten hjälper ungdomarna att få praktik på sommaren även om de 
inte har uppehållstillstånd, något som familje- och nätverkshemsplacerade asylsökande ung-
domar inte får. Linda säger att hon tror att det är svårare för henne att få igenom en familje-
hemsplacering för EKB än vad det är för IEKB, men att det även handlar om att EKB:s nät-
verk i många fall inte är möjligt. För att en familj inom nätverket ska kunna bli familjehem 
krävs det att de har uppehållstillstånd, bostad och ordnad ekonomi, något som många inom 
EKB:s nätverk ännu inte har. 

8.3 Intervju 3, Ann-Sofie, stora kommunen 
Ann-Sofie har arbetat som handläggare för EKB i ett år och har tidigare arbetat som bistånds-
handläggare mot äldreomsorgen. Ann-Sofie är utbildad socialpedagog. Ann-Sofie arbetar i en 
specialiserad organisation där den enhet hon arbetar på enbart handlägger EKB. Ann-Sofie 
upplever att EKB behandlas annorlunda än IEKB utifrån att de inte är svenskfödda och inte 
pratar svenska vilket gör deras situation speciell. Samtidigt upplever hon inte att de har olika 
behov jämfört med IEKB utan att de är individer med individuella behov. Detta även fast 
Ann-Sofie menar att de kommer med olika problematik utifrån de trauman de har upplevt 
med krig i hemlandet samt händelser under flykten. Ann-Sofie uppger att det är barnens be-
hov som i första hand avgör vilka insatser och placeringar som görs. Ann-Sofie uppger att det 
inte finns några outtalade normer i hur de ska arbeta med EKB men att det finns riktlinjer. 
Dock så kan handläggaren ändå anpassa placeringen om det finns särskilda behov, varför 
Ann-Sofie upplever att det ändå är individuella bedömningar där barnets bästa är det som styr. 
Ann-Sofie berättar att vid beslut om placering så tas dessa i samråd med boendepersonal, 
samordnare och föreståndare för HVB-verksamheten. Ann-Sofie uppger att hon tycker att hon 
blir lyssnad till i sina bedömningar och beslut. Om förste socialsekreteraren eller chefen inte 
håller med om Ann-Sofies bedömning så kan de ändra den. 

Ann-Sofie beskriver att de ensamkommande ungdomarna på ett boende kan hamna i utanför-
skap om de till exempel byter religion eller tillhör en annan nationalitet än de övriga som bor 
där. Personalen på boenden brukar dock uppmärksamma om någon hamnar utanför och sätta 
in insatser mot det. Ann-Sofie uppger att i svenska mått mätt så kan det ses som relevant att 
inte hamna utanför det svenska samhället, men att det är viktigt för EKB att få en tillhörighet 
med sina landsmän. Ann-Sofie förklarar att socialtjänsten inte har några särskilda insatser för 
att främja EKB:s integrationsmöjligheter utan att det är upp till skolan och boendepersonalen 
att arbeta med det. Dock säger Ann-Sofie att ungdomar som behöver träna extra på språket 
kan uppmuntras till att gå på bibliotekets språkkafé. De placeringsbeslut som Ann-Sofie upp-
lever att hon behöver motivera extra tydligt är om en ungdom behöver placeras enligt Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, eller har behov av en annan 
placering än vad som kan tillgodoses inom kommunens HVB-verksamhet. Hur en ungdom 
placeras anser Ann-Sofie är baserat på individuella bedömningar om vad som bäst tillgodoser 
barnets behov, men om Ann-Sofie ska generalisera kring för- och nackdelar med olika place-
ringsformer så tror hon att familjehem skulle kunna vara bäst. Det tror Ann-Sofie utifrån att 
det mer skulle efterlikna den familjeform som ungdomarna varit vana med hemifrån och som 
skulle kunna ge bästa förutsättningarna för ungdomen. Ann-Sofie tycker inte att det krävs 
något särskilt bemötande när det handlar om att möta EKB utan att det är ett professionellt 
bemötande som är det viktigaste. Ann-Sofie säger att hon hoppas att alla gör så och att de inte 
gör någon skillnad mellan EKB och IEKB utan att alla bemöts utifrån sina individuella vill-
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kor. Dock säger Ann-Sofie att det skulle kunna vara så att de bemöts annorlunda på en omed-
veten nivå, men att hon hoppas att alla bemöter dem som individer och inte som en grupp. 

8.4 Intervju 4, Erika, stora kommunen 
Erika har arbetat som handläggare för EKB i ungefär ett år och har tidigare arbetat på boende 
för ensamkommande tjejer. Erika är utbildad socialpedagog. Hon arbetar i en specialiserad 
organisation där den enhet hon arbetar på enbart handlägger EKB. Erika upplever att EKB 
generellt sett betraktas annorlunda och att det finns en utbredd fördom om att dessa ungdomar 
inte är ärliga med sin ålder och lurar till sig pengar från svenska staten. Erica tycker att detta 
synsätt påverkar hennes arbete och att det också går att uppmärksamma hos övriga på arbets-
platsen, att de gärna klumpar ihop EKB som en svart massa och ser på dem som de andra. Det 
är inte lika självklart att dessa ungdomar ska ha vård och inte heller att de har samma grund-
läggande människovärde som IEKB. Som exempel tar Erika upp att EKB inte får komma till 
BUP förrän de har uppehållstillstånd, oavsett hur deras psykiska hälsa ser ut och vilka behov 
de kan ha. Erika säger att hon tycker att handläggaren blir mer hård i sin bedömning av place-
ringsform om hon jämför med placering av en svensk ungdom. Erika uppger att i jämförelse 
med hur IEKB placeras om de blir föräldralösa så ser hon en stor skillnad. EKB placeras oft-
ast på HVB medan IEKB placeras i familjehem. Att IEKB ofta placeras i familjehem beror på 
att de inte bedöms ha någon psykosocial problematik, något som krävs för att IEKB ska pla-
ceras på HVB. Erika uppger att det inte är så med EKB, utan där placeras de på HVB oavsett, 
vilket gör att personalen på HVB:t inte kan hantera de ungdomar som även har en psykosocial 
problematik eftersom deras kompetens är för låg. Erika upplever att individuella bedömningar 
därmed uteblir i många fall när det gäller EKB, att de behandlas som en grupp där alla har 
samma behov. Erika själv uppger att hon har omplacerat en del ungdomar till familjehem när 
hon har handlagt deras ärenden och att hon tycker att det är viktigt att tänka på dem som indi-
vider och inte dra generella slutsatser om vilken placering som motsvarar deras behov. 

Erika säger att hon inte kan se att EKB har några särskilda behov, utan att de har precis 
samma behov som IEKB. Erika upplever att handläggarna har bra samarbete med kommunens 
HVB:n och att de tillsammans diskuterar ärenden, omplaceringar och åtgärder vilket gör att 
de får en bredare bild av ungdomarnas problematik. I det akuta skedet tycker inte Erika att de 
tar särskilt mycket hänsyn till barnets tidigare upplevelser, utan att de arbetar med att tillgo-
dose barnets grundläggande behov. Det är något som bidrar till att den första utredningen blir 
ganska schablonartad. Det är mer i det senare skedet som de börjar titta på varje ungdoms 
individuella behov och om någon annan placeringsform än kommunens egna HVB-hem 
skulle vara bättre för barnet. Dock framkommer det att det inte finns så många andra sätt att 
göra på i det första akuta skedet, eftersom det då är bostad och mat som är viktigast. Erika 
tycker att det i bemötandet är viktigt med KASAM-begreppet, känsla av sammanhang, för att 
ungdomen ska känna att situationen är hanterbar. Det är viktigt att informera på ett tydligt sätt 
för att ungdomen ska förstå, men att det däremot kan vara svårt med tanke på att ungdomen 
kanske inte är mottaglig för den information precis då. Erika säger att det finns riktlinjer för 
placering av EKB och det är att placera dem inom kommunens interna HVB-verksamhet. Er-
ika kan se att detta område är under utveckling då fler individuella bedömningar börjar göras 
samt att HVB-verksamheten inom kommunen ska omstruktureras. Bland annat ska det enligt 
de styrande skapas HVB som ska ha så god kvalitet att även IEKB ska kunna placeras där. 
Det är något som Erika upplever är fel, för om det är ett HVB ska kvaliteten på det vara lika 
god oavsett vilken grupp det riktar sig till. Att kvaliteten kan vara lägre för EKB är Erika kri-
tisk till. Erika upplever att för att placera EKB i familjehem så behöver hon motivera den be-
dömningen extra mycket, något som hon känner är att behandla dem annorlunda. I vanliga fall 
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görs bedömningen att det ska motiveras varför ett barn eller en ungdom behöver placeras på 
HVB, men när det gäller EKB är det snarare att motivera varför de inte behöver HVB. 

Erika upplever att diskussioner förs kring beslut som ska tas och att hon har möjlighet att på-
verka dessa beslut, chefen har inte mandat att ändra hennes beslut när det väl är fattat. Erika 
beskriver att HVB-boendena är ganska segregerade. Ungdomarna går även ett språkintrodukt-
ionsprogram med endast EKB eller asylsökande som bor tillsammans med sina föräldrar. Det 
finns en rädsla för det omgivande samhället som gör att ungdomarna gärna håller fast vid sina 
landsmän, vilket leder till att det blir svårare att integrera sig. Erika uppger att socialtjänsten 
inte har några insatser för att främja integrationsmöjligheterna för ungdomarna utan det står i 
vårdplanen, men för ungdomar som har familjehemsplacerats i svenska familjer blir det lite 
lättare och sker mer automatiskt. Erika säger att det positiva med att bo på HVB-hem är att 
det uppfyller de grundläggande behoven hos ungdomen, men ungdomar som inte får sina 
grundläggande behov uppfyllda försvinner i mängden. Vidare är fördelen med familjehem att 
det tillgodoser de behov av en familj som många ungdomar har. Erika upplever att det är svårt 
att göra individuella bedömningar i det första akuta skedet och att placeringsformen kan be-
höva förändras när det senare finns material att tillgå för att göra en individuell bedömning. 
Samtidigt säger Erika att det kan vara svårt att avgöra hur mycket engagemang som ska läg-
gas ned på ungdomarna eftersom de inte anses vara långvariga. 

9. Analys 
Här presenteras den analys av intervjuerna som utförts under de teoretiska avgränsningar som 
valts. Varje avsnitt behandlar information som framkommit i intervjuerna utifrån centrala 
områden i de olika teorierna, men utan uttalade centrala begrepp. 

9.1 Handlingsutrymme  
Enligt Svensson et al (2008) är det en organisations ramar som sätter upp gränser för vad som 
är möjligt att göra. Det som framkommer i intervjuerna är att det finns stora likheter mellan 
kommunerna på detaljnivå, samtidigt som det finns skillnader. Dessa likheter och skillnader 
skulle därmed kunna sätta upp ramar som utgör underlag för vad socialsekreteraren kan göra 
och inte göra i sitt arbete. 

 Utbildning Anställ-
ningstid 

Organisation Riktlinjer för placering 

Tanja Beteendevetare och 
sociolog 

Cirka 1 år Integrerad enhet för 
placerade barn 

Nej, men ser över egna alterna-
tiv först 

Linda Socionom Cirka 1,5 år Specialiserad EKB-enhet Ja, placering bör ske på egna 
HVB 

Ann-
Sofie 

Socialpedagog Cirka 1 år Specialiserad EKB-enhet Nej, men placering sker främst 
på egna HVB 

Erika Socialpedagog Cirka 1 år Specialiserad EKB-enhet Ja, placering bör ske på egna 
HVB 

I det dagliga arbetet är kommunerna organisatoriskt likvärdiga på så sätt att alla respondenter 
handlägger enbart EKB och i dessa ärenden utför de alla uppgifter, både utredning och upp-
följning, vilket inte gäller arbetet med IEKB. Det som skiljer mellan dem är att Tanja som 
arbetar i den lilla kommunen uppger att i hennes organisation är EKB inte en egen enhet på 
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arbetsplatsen. Där sker samråd med handläggare som arbetar med placerade barn, både EKB 
och IEKB, de flesta handlägger även båda typerna av ärenden. I den stora kommunen sker 
samråd, eller ärendekonferenser som de kallar det, enbart med handläggare för EKB tillsam-
mans med de som ansvarar för kommunens HVB:n. Johansson (2007) skriver att den byråkra-
tiska organisationen avgör vilken del av klientens liv som den ansvarar för samt vad den pro-
fessionelle kan göra. Den skillnad i organisation som framkommer skulle enligt Johanssons 
(2007) resonemang därmed kunna utgöra ramar för hur arbetet utförs samt medföra att olika 
insatser beviljas i de olika kommunerna. Detta på grund av att de olika organisationstyperna 
skapar skilda förutsättningar, den integrerade eller specialiserade organisationen innebär olika 
byråkratiska regler som styr socialsekreterarnas arbete. De ramar som den byråkratiska ramen 
sätter upp innebär även skillnader i hur arbetet utförs och hur resonemang förs, något som 
spelar in i socialsekreterarnas bedömningar av EKB samt placeringsbeslut. 

I intervjuerna framkommer skillnader i hur organisationens ramar ser ut, om det finns upp-
satta riktlinjer för placeringsbeslut eller inte. Tanja uppger att det visserligen inte finns några 
uppsatta riktlinjer, men om det framkommer att barnen har extra behov som inte den lilla 
kommunens egna alternativ kan tillgodose behöver det tas upp med teamledare eller verksam-
hetschef innan ett sådant beslut kan tas. I den stora kommunen framkommer det olika saker i 
intervjuerna. Enligt Johansson (2007) utgör byråkratin gränser både för det egna arbetet och 
vilka beslut som kan fattas. Detta överensstämmer med det som framkommer, eftersom den 
byråkratiska gränsen anger att teamledare eller verksamhetschef behöver godkänna vissa pla-
ceringar. Den enskilde handläggaren är inte berättigad att fatta ett sådant beslut utan samtal 
med överordnad, något som styr vilka uppgifter socialsekreterarna kan utföra. Alla de inter-
vjuade handläggarna upplever att det finns riktlinjer om hur EKB ska placeras, att det i första 
hand är inom kommunens egna alternativ. Dock skiljer det sig mellan den stora och den lilla 
kommunen då den lilla kommunen inte särskiljer familjehem i egen regi från HVB medan den 
stora kommunen är mer detaljerat styrd och anger att det är HVB-placering som är norm för 
EKB. Detta visar tydligt på de skillnader som olika organisationstyper har i byråkratiska ra-
mar och riktlinjer. 

Ett område där det framkommer skillnader är hur respondenterna upplever sitt handlingsut-
rymme när det kommer till placeringsbeslut. Ann-Sofie uppger att om hennes chef inte sam-
tycker till hennes bedömning kan de gå in och ändra den, medan Erika uppger att hennes chef 
inte har mandat att gå in och ändra hennes beslut när det väl är taget. Båda arbetar i den stora 
kommunen och uppger dock att placeringsbeslut, särskilt om det handlar om en annan place-
ring än på kommunens egna HVB:n, diskuteras i gruppen samt med chefer och ansvariga. 
Linda är den av respondenterna från stora kommunen som förklarar processen tydligast. 

Det är ju oftast i, det är ju i samråd men sen är det ju jag som fattar liksom det slutgiltiga 
beslutet, eller förslag till beslut för sen är det ju socialnämnden, men jag tar alltid upp det 
med kollegor och med min samordnare i gruppen om det ska ske några förändringar. Om 
jag tänker placera om någon så gör jag ju inte bara det utan då pratar jag ju med mina kol-
legor och samordnare och även alltså föreståndare inom alltså om det är någon ungdom 
som bor på HVB så brukar jag även prata lite med föreståndare och se vad de har för… ser 
vad ungdomen har för behov. Linda 

Här går det att se en skillnad i hur olika samma handlingsutrymme kan upplevas, eftersom 
varken Ann-Sofie eller Erika motsäger det Linda berättar, men lyfter upp olika delar i proces-
sen som viktiga i beslutsfattandet. Johansson (2007) förklarar att det faktiska handlingsut-
rymmet och det upplevda handlingsutrymmet kan vara olika. Det märks särskilt i en organi-
sation som styrs av ramar och mindre tydliga regler istället för en mer strikt kontrollerad or-
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ganisation. De skilda uppfattningarna kring sitt handlingsutrymme kan härledas till att social-
tjänsten är en ramstyrd verksamhet. Det innebär att det inte finns strikta regler om exakt hur 
arbetet ska utföras utan mycket är beroende på socialsekreterarnas bedömningar. Det ger en-
ligt Johansson (2007) ett större utrymme för skillnader mellan faktiskt och upplevt handlings-
utrymme. Svensson et al (2008) beskriver att när en socialarbetare upplever sitt handlingsut-
rymme som begränsat kan den antingen acceptera det eller vidga sitt handlingsutrymme, vil-
ket kan ses på det som Linda berättar om att hon upplever att hennes handlingsutrymme har 
förändrats under tiden hon arbetat. 

Men när jag började här så upplevde jag att det var kanske inte riktigt så utan det, att nej 
men, är man liksom över 15 år så ska man bo på HVB och inte i ett familjehem. Det fick 
jag lära mig när jag började, att då var det liksom lite åldersregel liksom, att är man över 
det så får man inte bo i familjehem även om ungdomarna själva ansökte om det. Eh, fick 
jag känslan av, men nu så är det inte så utan nu så tänker jag mer att det är ju min bedöm-
ning, bedömer jag att en 15-åring ska bo i familjehem så ska de ju göra det liksom, men 
känslan är ju att det är lite motstånd där att placera tonåringar i familjehem, men det tror jag 
även är bland svenska barn också. Linda 

Tanja däremot upplever att hon har ett tydligt avgränsat handlingsutrymme på så sätt att om 
hon gör bedömningen att en ungdom har behov av en placering som inte finns bland kommu-
nens egna alternativ så behöver hon ta upp det med överordnad. Samtidigt upplever hon att 
hennes bedömning är den som gäller, för hon säger att hon aldrig har fått nej. Det kan sägas 
överensstämma med det Johansson (2007) beskriver, att även om det finns tydliga riktlinjer så 
innebär en ramstyrd verksamhet ett stort utrymme att fatta beslut om klientens behov och hur 
de bäst ska tillgodoses. 

9.2 Inramning 
Enligt Persson (2012) handlar inramning om att skapa fasta ramar för att göra en situation 
hanterbar. Det betyder att ramar bildas vilka skapar ett fast förhållningssätt som leder till att 
det blir enklare för individen att handla i en specifik situation. Erika som arbetar i den stora 
kommunen beskriver att det görs en ganska schablonartad utredning för varje ungdom i det 
akuta skedet, det handlar om att utreda varje barns grundläggande behov av mat och tak över 
huvudet, vilket leder till en viss placering. Utredningen säger i princip att barnets grundläg-
gande behov kommer att tillgodoses genom en HVB-placering och därför placerar handläg-
garna barnet där. Vid senare tillfälle när det börjar skapas relationer till varje barn finns det 
möjlighet att göra en mer grundlig utredning där varje barns individuella behov tillgodoses. 
Utifrån det som Persson (2012) beskriver kring att inramning handlar om att göra varje situat-
ion hanterbar kan den första utredningen anses som ett sätt att kunna hantera mottagandet av 
dessa barn. Det blir därmed enklare för socialsekreterarna att hantera och bemöta situationen 
eftersom den får ett bekant tankemönster att agera utifrån. När det senare görs en mer specifik 
och individuell bedömning utifrån varje barns behov blir även det en inramning, eftersom det 
då blir en typ av utredning som inramas med ett tankemönster som även det är välbekant. Er-
ika anser att den första utredningen är bristfällig, men att det inte finns så många andra sätt att 
hantera EKB, eftersom det ej finns material att tillgå. Barnen kan även vara både så pass psy-
kiskt och/eller somatiskt påverkade att det inte går att utföra en djupgående utredning. Även 
detta kan ses utifrån inramningsteorin i den mån att handläggaren har en ram kring hur de 
hanterar EKB-ärenden, vilket gör situationen mer hanterbar. 

Inramning har till viss del likheter med det Bourdieu (1994) kallar habitus. De sociala inter-
aktionerna följer olika spelregler för hur en situation ska bedömas, vilka behöver implemente-
ras av alla på en enhet för att ramarna för agerandet ska hållas uppe. Detta går att se när Erika 
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beskriver att ungdomens vilja kring sin placering i hög grad styr, men att det hela tiden behö-
ver fokuseras kring att barnets behov ska tillgodoses. Det är skillnad i om ungdomen vill byta 
placering på grund av konflikter med personal, eller om ungdomen i fråga vill byta placering 
på grund av att någon i personalstyrkan påminner ungdomen om tidigare trauman. Detta ef-
tersom tidigare trauman kan anses påverka barnets mående och därmed vara behovsstyrt. Att 
hantera konflikter är däremot något som ungdomar behöver lära sig och är därför inte behovs-
styrt. Det kan också handla om situationer där barnet verkar lida av en depression som gör att 
barnet har svårt att sova, äta, behöver färre personal och mer närhet av vuxna. Även det har att 
göra med barnets behov av en förändring. I denna typ av situationer finns en överenskommen 
syn kring hur bedömningar ska göras, vad som är behovsstyrt och inte. Detta förhållningssätt 
kan anses präglas av inramning då det innebär fasta ramar kring hur handläggare ska hantera 
EKB:s situation i de fall behov ska bedömas för eventuell omplacering. Ann-Sofie pratar 
mycket om HVB-placeringar och nämner inte familjehemsplaceringar särskilt mycket. Utifrån 
inramning som Persson (2012) belyser kan det ses som att Ann-Sofie har internaliserat en bild 
av att HVB är den norm som råder och att denna norm är svår att bryta och gå utanför, vilket 
gör ett beslut om familjehemsplacering svårt att ta. Enligt Ann-Sofie är det barnets behov som 
i första hand styr placeringsformen. 

Ja, det måste vi nästan göra med tanke på att det är ju barnets behov i första hand och det är 
deras behov som vi bedömer och utifrån det sätter vi in insatserna. Ann-Sofie 

Ovanstående citat går emot det Ann-Sofie annars säger, eftersom hon talar om HVB som 
norm för placering av EKB, vilket därmed inte tar hänsyn till varje barns individuella behov. 
Det skapas därmed ett internaliserat andragörande gentemot EKB som fungerar som en ram 
för Ann-Sofie att förhålla sig till för att kunna hantera situationen. Enligt Persson (2012) är 
inramning till för att skapa ett naturligt och omedvetet sätt att förhålla sig till situationer oav-
sett om de är nya eller välbekanta. Genom att Ann-Sofie har internaliserat andragörandet 
skapar det en för henne välbekant ram att hantera ärenden rörande EKB inom. 

9.3 Vi och dem 
Enligt Wallerstein (2006) finns det inom universalismen en grundläggande tanke om att indi-
vider från den västerländska civilisationen har andra behov än de mer barbariska andra. Det 
finns en syn som innebär att de andra anses vara annorlunda och därför inte behöver samma 
saker som de som tillhör västerlandet. Denna skillnad i synsättet kring andra är något som 
handläggarna i den stora kommunen känner igen sig i. Det finns enligt dem en skillnad både 
på ett generellt plan och inom socialtjänsten i hur professionella och andra ser på EKB. Det 
finns en skillnad i rätten till sjukvård för den psykiska hälsan då EKB inte har rätt till hjälp 
från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, när de fortfarande är asylsökande, vilket både Linda 
och Erika pratar om. De beskriver att det inte är lika självklart vid samarbete med yrkesverk-
samma inom BUP att EKB ska ha vård i samma utsträckning som andra barn. Detta visar på 
det Wallerstein (2006) beskriver om att de andra inte anses ha samma behov som de som till-
hör västerländska kulturer, först när de genom sitt uppehållstillstånd får tillhörighet, anses de 
ha samma behov. Erika beskriver också att det finns föreställningar kring EKB om att dessa 
barn inte är uppriktiga med sin ålder och lurar till sig pengar från svenska staten, vilket kan 
förstås utifrån det som Wallerstein (2006) belyser kring att det finns en syn om att människor 
i västerländska kulturer är moraliskt överlägsna andra. Eftersom EKB anses tillhöra de andra 
är de inte lika moraliska och därmed är det mer troligt att de ska ljuga om sin ålder för att få 
del av välfärdssystem de inte annars skulle ha rätt till. 
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Linda beskriver att det vid tidigare samråd, när handläggarna för EKB var tillsammans med 
handläggarna för IEKB, så lyftes knappt några ärenden rörande EKB alls, utan det var mest 
placeringar av IEKB som belystes. Att det inte lyftes några EKB-ärenden kan kopplas sam-
man med det skilda synsätt på människors värde och plats i samhället som Hall och Gieben 
(1992) beskriver. Detta i den mån att ärenden rörande EKB inte anses likna de ärenden som i 
övrigt fanns inom verksamheten, eftersom deras behov ansågs skilja sig åt. Synsättet upp-
märksammas genom att det inom organisationen finns en syn om att EKB är en grupp som 
skiljer sig från den grupp med barn som socialtjänsten brukar hantera och handlägga. Mål-
gruppen uppmärksammas därmed inte lika mycket inom verksamheten och intresset för ären-
den rörande EKB är relativt litet. Det uppmärksammas att det finns ett bristande intresse och 
engagemang för EKB inom verksamheten och Erika beskriver att andra kollegor klumpar 
ihop EKB som en svart massa. Dessa barn ses inte som individer på samma sätt som svenska 
barn, det blir mycket prat om dessa barn som de andra. I samband med detta skapas det också 
ett utanförskap och en negativ attityd gentemot handläggarna för EKB då dem inte känner sig 
tillhöra den resterande verksamheten på grund av den syn som finns på EKB. Detta andragö-
rande kan ses utifrån det som Hall och Gieben (1992) beskriver som ett sätt att stärka sin egen 
identitet och ståndpunkt i samhället. Den egna identiteten stärks genom att tala om de andra 
som annorlunda gentemot de som tillhör väst och att de därmed inte ska behandlas likadant. 
Genom att de som handlägger IEKB behandlar både handläggarna av EKB och deras ärenden 
som skilda från hur IEKB behandlas stärker de sin position som civiliserade västerlänningar 
gentemot de mer ociviliserade andra. Det är något som inte framkommer lika tydligt i den lilla 
kommunen. Tanja som arbetar i den lilla kommunen beskriver att det inte är någon skillnad 
mellan hur de ser på EKB och IEKB, utan att de ser alla barn som individer och bedömer de-
ras behov utifrån det. Enligt Tanja finns det därmed inget annorlunda synsätt på EKB, men att 
barnen däremot har behov som skiljer sig från IEKB då dessa barn ej har någon vårdnadsha-
vare eller annan ansvarig vuxen i landet. Handläggarna i den stora kommunen beskriver att 
EKB har andra behov än IEKB, vilket kan bidra till ett annorlunda synsätt gentemot dessa 
barn. Tanja som arbetar i den lilla kommunen talar i högre grad om att det hela tiden är bar-
nets individuella behov som styr och att dessa barn är som vilka barn som helst, men med 
något annorlunda behov och förutsättningar. Även om Tanja därmed inte uttryckligen anger 
att det är någon skillnad i värde mellan EKB och IEKB så framkommer det ändå att det anses 
finnas en skillnad i vilka behov de kan tänkas ha. Detta är något som överensstämmer med 
universalismen och det Wallerstein (2006) beskriver om att de andra anses ha olika behov 
gentemot västerlänningar. 

Enligt Wallerstein (2006) finns det en grundsyn om att människor från ociviliserade delar av 
världen har annorlunda behov och värde jämfört med människor som tillhör västvärldens civi-
liserade samhälle. Linda kan i den stora kommunen se att det finns ett motstånd vid att placera 
ungdomar i familjehem samt att alla ungdomar, både EKB och IEKB, över 15 år ska placeras 
på HVB. Linda upplever att kommunens uppbyggda HVB-verksamhet ska användas i första 
hand och att det vid hantering av EKB-ärenden upplevs att EKB:s nätverk inte uppmärksam-
mas i lika hög grad som nätverket tillhörande IEKB. Det kan bero på att det inte går att pla-
cera ett barn hos en asylsökande familj utan uppehållstillstånd, fast inkomst och bostad. 
Svenska barn upplevs i högre grad placeras i familjehem och hos dess nätverk på grund av att 
det är enklare. Denna annorlunda syn på EKB jämfört med andra barn beskriver även Erika 
som en påverkande faktor i hennes arbete. 

Eh, alltså man blir ju lite hård, man blir lite hårdare och sen så, om man ska placera, om vi 
jämställer det med en svensk ungdom som blir föräldralös som inte har några föräldrar då 
tänker ju inte du per automatik att de ska in på ett HVB-hem, utan du tänker ju per automa-
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tik att de ska till ett familjehem. För det är ju inga sjuka barn, de är ju friska, de bedöms ju 
som friska när de kommer hit. Men alla ensamkommande får komma till ett HVB-hem där 
alla, väldigt stor del, för att det finns inte tillräckligt mycket, ja familjehem. Det finns inte 
tillräckligt många, men det är självklart, det är grundläggande att HVB-hem ska kunna till-
godose deras behov och det tycker inte jag att de gör. Utan ska du bo på ett HVB-hem då är 
det för att du har en problematik, alltså då ska du ha en psykosocial problematik och det är 
många av dem som har det också, utifrån det de har varit med om, och då ska man ändå an-
ses tillräckligt frisk för att bo på ett HVB-hem där du inte har tillräckligt hög kompetens. 
För personalen har inte det, så att, ja, det känns inte alls optimalt, man gör inte de individu-
ella bedömningarna i samma utsträckning, tycker inte jag. Erika 

Ovanstående bild speglar det olikhetstänkande som både Wallerstein (2006) samt Hall och 
Gieben (1992) beskriver, att människor tillhörande andra länder i världen anses ha annorlunda 
behov gentemot väst. Eftersom de andra anses ha olika behov jämfört med västerlänningar 
placeras EKB inte på samma sätt som IEKB. Det är stor skillnad mellan vilken placering som 
krävs vid särskilda behov mellan EKB och IEKB. För EKB anses HVB vara för vanliga be-
hov, medan för IEKB är det tvärtom. Ann-Sofie belyser att barnets behov i första hand styr 
valet av placeringsform men att varje barn har individuella behov trots liknande problematik 
av flykt. Erika beskriver att det finns en förståelse kring att dessa barn kanske inte blir långva-
riga och att det då skapas en fråga kring hur mycket engagemang handläggaren ska lägga på 
varje barn. Denna fråga diskuteras med tanke på att det inte går att sätta in långvariga insatser, 
vilket stärker argumentet kring att EKB behandlas olika jämfört med IEKB. Linda belyser att 
EKB inte har möjlighet att få insatser från familjeenheten, vilket IEKB kan få, eftersom de 
inte har uppehållstillstånd i landet. Vidare krävs det ett tydligt förhållningssätt gentemot EKB 
då det finns språkbrister, det krävs ett lätt språk, tydliga förklaringar samt att handläggaren 
behöver förklara viktiga saker många gånger för att informationen ska sjunka in. Tanja uppger 
även att det kan behövas tydliga förklaringar av socialtjänsten och andra myndigheters roller 
eftersom detta är funktioner som ser annorlunda ut i EKB:s hemland. Erika som arbetar i den 
stora kommunen instämmer i att informationen behöver förtydligas samt att hon brukar tänka 
på känslan av sammanhang, KASAM-begreppet, för att situationen ska bli hanterbar för varje 
barn och ungdom. Föreliggande tyder på en avsikt och ett försök att gå utanför det generali-
serande och andragörande som Wallerstein (2006) samt Hall och Gieben (1992) beskriver och 
därmed en vilja att behandla EKB som alla andra. Det sätt som socialsekreterarna i båda 
kommunerna försöker begreppsliggöra och förtydliga situationen kan ses som tecken på att de 
anser att EKB har samma behov av begriplighet av sin tillvaro som IEKB. Det innebär att de 
behov som EKB har inte anses skilja sig från IEKB:s behov och går därmed emot det andra-
görande som Wallerstein (2006) samt Hall och Gieben (1992) beskriver. 

Ann-Sofie beskriver att på ett generellt plan skulle hon anse att familjehemsplaceringar är mer 
gynnsamma i den mån att denna placeringsform är mer lik den konstellation som ungdomen 
är van vid från sitt hemland, det bidrar därmed till bättre förutsättningar för barnet. I intervjun 
med Ann-Sofie diskuterades dock inte familjehemsplacering mycket utan vid diskussioner 
kring EKB så var det HVB som gällde, vilket går att se att denna placeringsform är aktuell för 
EKB medan familjehemsplacering mer är riktat mot IEKB. Ovanstående syn kring att EKB 
inte anses ha samma behov som IEKB kan jämföras med det som Wallerstein (2006) beskri-
ver kring att dessa individers normer och värderingar inte överensstämmer med de som åter-
finns inom västvärldens ramar. Det innebär att när deras värderingar inte är desamma som för 
västerlänningar så har de inte heller samma önskemål som dem. Att få en trygghet i form av 
placering i familjehem är inte lika viktigt för EKB som för IEKB, eftersom deras normer inte 
anses fungera på samma sätt. Erika beskriver att förhållningssättet gentemot EKB:s behov 
skiljer sig från hur diskursen går kring andra barnärenden: 
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Det blir ju lite fel ände, för egentligen så kanske man ska fråga sig varför en ungdom är i 
behov av HVB-hem snarare än familjehem. För man tänker sig oftast att behovsnivåerna 
inte ska se ut så, att HVB-hem då har du ganska mycket behov, i familjehem kanske du inte 
har så mycket mer än ett familjärt behov. Och hur ska jag då motivera det när vi har ont om 
familjehem? Så där känner jag, att där får man vara ganska så tydlig med sin motivering 
och ha ganska så, ja men starka, alltså, att det ska vara väldigt grundande så för att man ska 
kunna få igenom det, så känner jag när jag skriver. Erika 

Ovanstående citat kan förstås utifrån det som Hall och Gieben (1992) belyser kring att väst-
världen framställer bilden av dem själva som den norm som resten av världen avvek från. 
Eftersom EKB avviker från normen IEKB så behöver de inte heller placeras på samma sätt. 
Resonemanget kring dem avviker därför och de placeras utifrån andra resonemang och riktlin-
jer. Erika uppger att det finns en syn kring att EKB inte har samma behov som IEKB då deras 
HVB-verksamhet inte håller den kvalitet som en HVB-verksamhet ska göra. Personalen har 
ingen utbildning för att kunna hantera de barn som har en psykosocial problematik, vilket gör 
att syftet med en HVB-verksamhet inte uppfylls. Enligt Erika har det skett omstruktureringar 
av HVB-verksamheten vilket gör att det inom kort ska öppnas upp en behandlingsinriktad 
enhet som även kommer vara av så hög kvalitet att IEKB kommer kunna placeras där. Före-
liggande tyder på att EKB inte anses ha samma behov som IEKB och därmed krävs inte 
samma kvalitet på deras placeringar, vilket kan ses utifrån det som Hall och Gieben (1992) 
beskriver kring att olika normer styr de som tillhör väst och de andra. 

Vid intervjuerna i den stora kommunen diskuterades utanförskap gentemot EKB:s landsmän i 
större grad än det utanförskap som finns gentemot det svenska samhället. Diskussionen om 
utanförskap skulle kunna ses utifrån det som Wallerstein (2006) belyser, att det finns en 
grundtanke om ett vi och ett dem som innebär att dessa barn inte anses ha samma behov som 
andra barn. EKB har därför inte samma behov som IEKB att inkluderas i samhället utan för 
dem är det viktigare att inkluderas i sin egen grupp. Ann-Sofie har en förhoppning om att alla 
bemöter EKB på ett bra sätt och inte gör någon skillnad mellan dem och andra barn. Barn är 
barn oavsett vart de kommer ifrån och det finns en förhoppning om att socialtjänsten ska bete 
sig professionellt och beakta varje barns behov. Agerandet gentemot EKB ska inte vara an-
norlunda jämfört med agerandet gentemot IEKB, men att handläggare kanske bemöter dessa 
barn annorlunda trots allt, fast på ett omedvetet plan. Detta kan kopplas till det som Waller-
stein (2006) beskriver kring universalismen, att det finns en grundtanke kring västvärldens 
överlägsenhet gentemot andra människor i världen. Det är inte en medveten tanke utan är nå-
got som införlivats och appliceras av alla individer som den berör, både västerlänningar och 
de andra.  

9.4 Inklusion och exklusion 
Jönhill (2012) anger att inklusion inte behöver vara att inkluderas i ett visst specifikt sam-
manhang utan att inkluderas i något socialt sammanhang. Rantakeisu (2013) å sin sida beskri-
ver vikten av att inkluderas i vissa specifika sammanhang för att inte exkluderas ur de som 
anses viktigast, som arbete och skola. Även i intervjuerna framkommer det att ordet utanför-
skap skapar olika associationer för olika personer. I den stora kommunen diskuterade alla 
handläggarna utanförskap som att vara utanför gruppen av individer som kommit från samma 
land. Erika uppger att det finns två utanförskap för ungdomarna, ett som skapas eftersom de 
inte kan det svenska språket, går i särskilda introduktionsklasser på skolan och bor på HVB 
med endast andra EKB. Samtidigt finns det en andra form av utanförskap, att inte heller in-
kluderas i gruppen av EKB. 

Det största utanförskapet är ju för de ungdomar som inte kan språket och som dessutom 
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väljer att frångå sin religion där man väljer att bli ateist, de är väldigt utsatta. Eh, för att 
den, även att vi, vi kan inte se den men den finns. Det finns en hierarki, en inbördes ordning 
bland de ungdomar som bor på HVB-hem här i kommunen och de grupperar sig efter vad 
de har haft för klasstillhörighet i hemlandet, eller religion eller vad de kommer ifrån. Eh, 
och det finns alltid några som är högst upp och det finns alltid några som är längst ner och 
sen har vi de som blir ateister och de är ju väldig utsatta för dem har ingen i sitt eget klassy-
stem då som kanske handlar om 5-10 stycken i denna kommun och de har ingen tillhörighet 
bland svenskar heller för att de kan inte språket. Erika 

Även Tanja uppger att det största utanförskapet är för de som inte får ett sammanhang i var-
ken det svenska samhället eller gruppen av EKB. Hon uppger att den placeringsform som de 
anser bidrar till ett ökat utanförskap är när EKB placerats i ett nätverkshem. De presenteras då 
inte för svenska sammanhang och inkluderas därför inte i dessa, vilket vanligtvis sker i en 
placering i vanligt familjehem. Samtidigt ingår de inte heller i gruppen av EKB på HVB. Tan-
jas kommun diskuterar därför olika insatser så att dessa ungdomar kan träffas och som kan 
främja inklusion både i den egna gruppen och i samhället. Detta stämmer överens med det 
Jönhill (2012) skriver om att det viktigaste är att inkluderas i något sammanhang. Framförallt 
överensstämmer det med den stora kommunens syn på utanförskap, där handläggarna definie-
rar utanförskap som bristen av inklusion i gruppen av ungdomar i samma situation snarare än 
bristen av inklusion i svenska sammanhang. Även den lilla kommunen ser vikten av att inklu-
deras i sammanhang då de diskuterar insatser som inte enbart är för att främja integration i 
samhället, utan även i gruppen av ungdomar i samma situation. 

Det kan handla om vad som helst, det kan vara informationskvällar och... att de får träffa... 
att de får träffa, det blir ju att de får träffa varandra de här ungdomarna. Och att... Ja, men 
vissa kvällar kanske man pratar om skolan och andra om migrationsverket och... eh... Ja 
men hur samhället här i Sverige faktiskt fungerar, men även aktiviteter har vi tänkt. Tanja 

Jönhill (2012) beskriver även att exkludering visserligen kan ses som motsatsen till inklude-
ring, att inte ingå i ett sammanhang, men att exklusion kan ses som de utestängande proces-
serna. Dessa processer fungerar systemiskt, det vill säga att för att inkluderas i ett visst sam-
manhang behöver individen ha inkluderats i ett annat, exempelvis behöver en elev ha god-
kända grundskolebetyg för att kunna gå en gymnasieutbildning. För EKB innebär det att även 
om de kommer till landet i gymnasieålder så behöver de först klara av vissa uppgifter för att 
kunna inkluderas i ordinarie gymnasieprogram. I den stora kommunen berättar respondenter-
na att alla deras EKB går särskilda introduktionsprogram i skolan eftersom de varken har 
språket eller kunskaperna för att klara av ordinarie undervisning. Att dessa elever integreras är 
en uppgift för skolan att lösa, socialtjänsten är medveten om behovet, men ger skolan och 
boendet uppdraget genom de vård- och genomförandeplaner som skrivs. Den lilla kommunen 
ser visserligen att det är genom vård- och genomförandeplanerna som integrationsarbetet för-
delas till utförarna. De överväger dock ändå särskilda insatser till de grupper som de upplever 
har svårare att integreras och de begär in dokument från skolan inför uppföljningar för att se 
hur det fungerar för den aktuella ungdomen. Båda kommunerna uppvisar därmed en medve-
tenhet om det systemiska inom inklusions/exklusionsteorin där de trycker på behovet av att 
inkluderas i skolan för att kunna inkluderas i samhället. Det överensstämmer med det som 
Rantakeisu (2013) beskriver om att det är viktigt att inkluderas så snart som möjligt för att 
motverka fortsatt social exklusion. 

10. Diskussion och slutsatser 
När de olika kommunernas organisationer studeras blir ett par saker uppenbara. De intervju-
ade socialsekreterarna har ungefär lika lång anställningstid som handläggare för EKB, men de 
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har olika utbildningar. Det går därför inte att säga att de skillnader som syns i placeringar kan 
förklaras genom enbart individuella faktorer som anställningstid eller utbildningsnivå. Visser-
ligen finns det skillnader i utbildning, men dessa är inte enbart mellan de olika kommunerna 
utan även mellan respondenterna som arbetade i stora kommunen. Eftersom dessa responden-
ters syn dock var så samspelt kan inte utbildningsnivå anses ligga bakom de skillnader som 
uppmärksammades. Det skulle dock kunna vara så att om studien tydligare hade fokuserat på 
socialsekreterarnas utbildning hade det kunnat indikera något annat.  Det finns däremot en 
skillnad i hur det politiska styret i de olika kommunerna ser ut, men inte någonstans i inter-
vjuerna framkommer något om att det politiska styret påverkar deras dagliga arbete. Detta 
överensstämmer med det som Bergmark och Lundström (2007) kommit fram till, att det poli-
tiska styret i en kommun inte påverkar hur socialtjänsten är organiserad och inte heller hur det 
dagliga arbetet utförs. Det som framkommer, men som det även fanns förkunskaper kring, är 
att de olika kommunernas socialtjänst när det kommer till EKB har skilda organisationer. Den 
stora kommunen har en specialiserad EKB-enhet medan den lilla kommunen har en integrerad 
enhet för placerade barn. Perlinski et al (2012) beskriver att när det kommer till hur det dag-
liga arbetet utförs och hur socialarbetarnas handlingsutrymme ser ut är organisationens ut-
formning av stor betydelse. En specialiserad enhet ger ett mindre utrymme för att skapa stöd-
jande relationer, något som i sin tur påverkar möjligheterna att bedöma klienternas behov och 
bevilja rätt insatser. Detta är något som kan sägas överensstämma med det som framkommer i 
intervjuerna. De som arbetar i kommunen med en specialiserad EKB-enhet upplever att de har 
svårare att bevilja familjehemsplacering, trots att de anser att det är den placeringsform som 
skulle kunna tillgodose barnets behov bäst. Det framkommer även i intervjuerna att socialar-
betarna blir färgade av sin organisations ramar, att den norm som anges i riktlinjerna kan an-
ammas av de individuella socialsekreterarna, vilket gäller både i den stora och den lilla kom-
munen. Ann-Sofie i den stora kommunen har internaliserat andragörandet så att hon anser att 
placering på HVB är det som bäst tillgodoser EKB:s behov trots att hon ändå anser att famil-
jehemsplacering är den generellt bästa placeringsformen.  Tanja i den lilla kommunen uppger 
att de ser till de egna placeringsalternativen i första hand och försöker placera inom dessa så 
långt det är möjligt. Detta överensstämmer med det som Perlinski et al (2012) belyser, att or-
ganisationen påverkar socialsekreterarnas bedömningar. Genom att den lilla kommunens or-
ganisation har som riktlinje att det är de egna alternativen som ska övervägas i första hand 
placeras också flest ungdomar där. Liknande är det för ungdomarna i den stora kommunen 
som i huvudsak placeras på kommunens egna HVB:n eftersom organisationens riktlinjer ut-
trycker det. 

Att den stora kommunen anser att HVB tillgodoser EKB:s behov är en norm som benämns i 
alla intervjuerna i den stora kommunen. Att på detta sätt se EKB som en grupp med likvärdiga 
behov, är något som inte enbart är förbehållet den stora kommunen. Sinha (2008) benämner 
att EKB ofta behandlas som en homogen grupp, trots att det snarare handlar om många olika 
individer med varierande behov. Detta är inte enbart förbehållet just EKB, utan alla asylsö-
kande bedöms enligt Sinha (2008) efter samma kriterier. Den syn på asylsökande som Sinha 
(2008) beskriver är något som även kan ses i Sverige och som även respondenterna uppmärk-
sammade. EKB betraktas av omgivningen som att de är oärliga med sin ålder för att försöka 
få del av välfärdssystem som de inte har rätt till. Samma syn beskriver Sinha (2008) angående 
EKB i London, vilket leder till att dessa barn inte alltid får den sjukvård som de har rätt till. 
Även i intervjuerna med handläggare i den stora kommunen framkommer det att EKB inte 
alltid får del av sjukvård som de anser kan behövas eftersom de inte har fått uppehållstill-
stånd. Att EKB anses vara oärliga med sin ålder och inte ha rätt till samma välfärdsförmåner 
som andra barn kan anses vara resultatet av en diskurs som präglar hela samhället i förhål-
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lande till medborgare som ett vi och asylsökande som ett dem. Denna diskurs är inte förbehål-
len enbart EKB utan gäller alla asylsökande, men EKB är inte heller undantagna den i sin roll 
som barn. Även om de som arbetar med EKB motsätter sig denna diskurs och gör sitt bästa 
för att försöka behandla dem på samma sätt som IEKB behandlas, så påverkas de indirekt av 
diskursen. Det är något som framförallt Ann-Sofie uppmärksammar när hon säger att de 
kanske behandlas annorlunda omedvetet. 

Den diskurs som innebär att asylsökande andragörs drabbar inte enbart EKB, utan även de 
socialsekreterare som arbetar med dessa ärenden. I intervjuerna med de som arbetar i den 
stora kommunen uppger flera att de upplever att de inte ses som en del av gruppen och att de 
socialsekreterare som arbetar med IEKB inte är intresserade av att samarbeta och ge stöd till 
dem. Sinha (2008) beskriver hur de professionella som arbetade med EKB i London och som 
stod upp för att dessa barns rättigheter skulle bli tillgodosedda blev sämre behandlade och 
riskerade negativa konsekvenser. Även om socialsekreterarna i den stora kommunen inte 
uppger att de riskerar sitt arbete så framkommer det ändå att de upplever att det är svårt för 
dem att stå upp för att EKB:s behov skulle tillgodoses på rätt sätt. De upplever att om de anser 
att EKB:s bästa är att placeras i familjehem så får de motivera det med extra tydlighet och de 
uppger även att det är svårare för dem att få andra professioner att lyssna till socialsekreterar-
nas bedömning av barnen.  

Att EKB behandlas annorlunda är något som Wimelius et al (2017) belyser när de säger att 
dessa barns integrationsprocess motverkas genom den segregerande struktur som deras vardag 
får. Wimelius et al (2017) anger att dessa barn främst placeras i särskilda klasser med perso-
ner med samma bakgrund. Även i intervjuerna framkommer det att EKB segregeras både ge-
nom skolgång och genom särskilda boenden där det enbart bor andra EKB. Även här ses ex-
empel på den diskurs som präglar ämnet, genom att utanförskap när det handlar om EKB i 
många fall mest anses handla om utanförskap inom gruppen av andra EKB. Tanja i den lilla 
kommunen uppmärksammar dock de segregerande strukturer som skapas när EKB placeras i 
en nätverksfamilj, något som gör att dessa barns integrationsprocess blir svårare. Wimelius et 
al (2017) uppger att skola och andra myndigheter enligt lag är skyldiga att främja integration 
och ge EKB alla möjligheter att komma in i samhället, något som även lyfts fram av respon-
denterna. De uppger att de försöker ta hänsyn till integration och minskat utanförskap genom 
att de lyfter fram dessa aspekter i de vårdplaner som upprättas. Samtidigt är det enbart den 
lilla kommunen som anger att de diskuterar specifika insatser för att främja integration och 
minska exklusion. 

Att det anges i lagen att både skola och socialtjänst skall arbeta för integration av EKB i sam-
hället kan vara beroende på det Jönhill (2012) skriver. Enligt Jönhill (2012) krävs inklusion i 
tidigare system för att framtida inklusion ska vara möjlig. Därför kan en tidig integration av 
EKB vara viktig för att de ska kunna fortsätta integreras i samhället. Rantakeisu (2013) påvi-
sar även att utbildning är ett viktigt verktyg för att skapa inklusion, vilket överensstämmer 
med lagkravet på skolan om att främja integration. Att EKB placeras i speciella klasser där de 
endast interagerar med andra EKB uppfyller därmed inte det krav på integration som finns 
och riskerar att motverka inklusion även i framtiden. Wimelius et al (2017) anger att det före-
kommer väldigt få integrationsfrämjande insatser överlag, något som även framkommer i in-
tervjuerna. Handläggarna i den specialiserade stora kommunen uppger att de inte aktivt arbe-
tar med integration, utan det sker genom uppdrag till utförarna, det vill säga skola och boen-
depersonal. Även Tanja i den lilla kommunen uppger att de skriver om integration i ungdo-
marnas vårdplaner, men de diskuterar även integrationsfrämjande insatser. Denna skillnad i 
hur integrationsfrämjande uppmärksammas i de båda kommunerna kan vara beroende på fak-
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torer som har med organisationen att göra. Bergmark och Lundström (2007) belyser att i inte-
grerade organisationer finns en högre grad av helhetssyn utifrån att de har en större överblick. 
Det i sig skulle kunna förklara den skillnad som finns i hur den stora och den lilla kommunen 
arbetar med integration. Den lilla kommunen har en högre grad av integrerad organisation 
vilket kan förklara att de har en större helhetssyn i sitt arbete medan den mer specialiserade 
stora kommunen även är mer uppdelad i hur ansvaret för måluppfyllelsen vad gäller både in-
tegration och andra behov är fördelat. 

De slutsatser som kan dras av denna studie är att organisatoriska skillnader kan ligga till 
grund för de skillnader som upplevts i placering och handläggning av EKB, men inte enbart 
på grund av organisationen. Snarare är skillnaden på grund av att den allmänna diskurs kring 
asylsökande och EKB som finns i samhället lättare accepteras och reproduceras i en organi-
sation där EKB skiljs från IEKB i sin handläggning. När EKB särskiljs från IEKB minskar 
utrymmet för att reflektera över om EKB behandlas på samma sätt som IEKB. Det i sin tur 
kan leda till att tankemönster som skapar en olikhetsram lättare kan få fäste. Andra orsaker 
kan vara att i en specialiserad organisation riskerar helhetssynen över barnets situation att gå 
förlorad. Det beror på att det finns en tydligare uppdelning i vilka uppgifter som respektive 
del av organisationen ska ansvara för. Socialsekreterare i den specialiserade organisationen 
agerar både medvetet och omedvetet utifrån att det är EKB:s behov som styr hur de placeras, 
samtidigt som de inte placeras på samma sätt som IEKB med liknande förutsättningar. Denna 
skillnad kan anses vara exempel på hur den allmänna diskursen påverkar förutsättningarna för 
socialsekreterare i en specialiserad organisation att bedöma klientens behov. Att den speciali-
serade organisationen påverkar socialsekreterarnas möjlighet att bedöma klientens behov är 
något som även Perlinski et al (2012) uppmärksammar. Författarna uppger att i en speciali-
serad organisation har socialsekreterarna sämre möjligheter att skapa stödjande relationer och 
att korrekt bedöma klientens behov. 

Samtidigt kan den specialiserade organisationen innehålla flera fördelar. Det framkommer i 
intervjuerna att EKB kan bära med sig flera traumatiserande upplevelser både från hemlandet 
och flykten. Å andra sidan anger Wernesjö (2011) att upplevelser i samband med mottagar-
landets hantering av EKB kan vara orsaker till att de mår psykiskt dåligt. Att EKB handläggs 
och möts av personer med vana att hantera dessa typer av trauman, har kunskap och förståelse 
för hur asylprocessen går till och hur den påverkar barnen kan därmed motverka psykisk 
ohälsa hos EKB. Att EKB även placeras i ett boende där de vuxna runt barnet har förståelse 
och kunskap om detsamma skulle också det kunna motverka den stress och retraumatisering 
som asylprocessen annars skulle kunna innebära. Den specialiserade organisationen skulle 
därmed kunna anses vara bättre för att stödja och hjälpa EKB. Dock anger den integrerade 
organisationen inte att HVB anses vara dåligt för EKB, bara att alla barn har olika behov och 
att de placeras utifrån det. Den integrerade lilla kommunen uppger även att de ser en fördel i 
att placera i de egna alternativen, både HVB och familjehem, eftersom de då har kunskap om 
kompetensen hos de som möter ungdomarna och kan handleda dem bättre när det behövs. Det 
skulle kunna innebära att även de familjehem som EKB placeras i har kompetens att stödja 
och hjälpa barnen. Det skulle kunna innebära att även de familjehem som EKB placeras i har 
kompetens att stödja och hjälpa barnen. Den slutsats som går att dra är att den integrerade 
kommunen inte på samma sätt som den specialiserade anammar och reproducerar andragö-
randet av EKB eftersom de alla arbetar med både EKB och IEKB. De behandlar därmed EKB 
på samma sätt som IEKB med vilka faktorer som tas med i bedömningar och hur EKB sedan 
placeras. Detta går att se inte minst i den statistik som inkommit från de olika kommunerna 
där den lilla, integrerade kommunens placeringar av EKB i större utsträckning samstämmer 
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med Socialstyrelsen (2017a) i att familjehem är den vanligaste placeringsformen för alla pla-
cerade barn. 
Att studera faktorer kring skillnader i handläggning och placering av EKB är relevant för att 
kunna öka inklusionen i samhället för dessa grupper. Genom att uppmärksamma och medve-
tandegöra de faktorer som bidrar till att skapa och reproducera andragörandet av EKB kan 
exklusion motverkas. Att som socialarbetare vara medveten om vilka olika faktorer som bi-
drar till att forma de samhälleliga maktstrukturerna anses vara en av grunderna för att kunna 
utföra ett gott socialt arbete (Skau, 2007). Det är på detta sätt som denna studie anses ha rele-
vans, att medvetandegöra maktstrukturer för att på ett effektivt sätt kunna arbeta för inklusion 
i arbetet med EKB. I denna studie har det framförallt fokuserats på de skillnader som finns i 
handläggningen mellan kommuner med olika organisation. Samtidigt har dessa kommuner 
olika storlek, politiska styren, ekonomiska förutsättningar och det är även skillnad i vilken 
utbildning de respektive respondenterna har. Dessa faktorer är något som skulle kunna på-
verka resultatet, men som inte studerats djupare. I framtida studier skulle det kunna vara in-
tressant att istället undersöka om dessa faktorer har haft påverkan på EKB:s placeringar och 
socialsekreterarnas bedömningar. Det skulle även kunna vara intressant att studera hur EKB:s 
placering påverkar deras möjligheter till integration, något som i förlängningen även skulle 
kunna påverka den allmänna diskursen och därmed även hur denna typ av ärenden benämns 
och hanteras i framtiden. Alla respondenterna uppger att det är barnets bästa som styr vilken 
typ av placering som väljs, men det som syns är att den diskurs som genomsyrar organisation-
en också styr vilken typ av placering som anses vara för barnets bästa.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
  

● Vad har du för utbildning? 
 

● Hur länge har du arbetat här? 
 

● Har du tidigare erfarenhet av socialtjänst? 
 

● Vad har du för annan erfarenhet? 
 

● Handlägger du enbart EKB eller har du andra ärenden också? 
 
Huvudfrågor 
 

● Betraktas ensamkommande barn annorlunda gentemot barn som är 
födda och uppväxta i Sverige?  

 
● Om ja, är detta något som uppmärksammas av er vid er enhet?  

 
● Påverkar detta ert arbete och era bedömningar på något sätt? 

 
● Finns det särskilda behov som ensamkommande barn anses ha som 

skiljer sig från andra barns behov? 
 

● Om ja, hur ser ni på detta i ert arbete? 
 

● Utförs individuella bedömningar för att tillgodose varje barns behov? 
 

● Vid samråd, hur presenteras ett ärende? 
 

● Finns det någon norm som styr hur ni agerar vid ärenden gällande en-
samkommande barn? 

 
• Finns det normer kring hur arbetet med ensamkommande 

ser ut? 
• Finns det normer kring hur bemötandet av ensamkommande 

ser  ut?  
• Anses gällande normer inom socialtjänstens gälla även en-

samkommande eller ser det annorlunda ut för den gruppen?  
 

● Diskuteras EKB:s tidigare upplevelser i samband med placeringsbe-
slut? 
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● Finns det något i barnets tidigare upplevelser som kan påverka beslutet 
av placeringsform? 

 
● Vid kommunikation med EKB, finns det tankar kring särskilt bemö-

tande? 
 

● Skiljer sig förhållningssättet vid åt mellan bemötande av ensamkom-
mande barn och hur icke ensamkommande barn bemöts? 

 
● Finns det några uttalade riktlinjer kring vilka beslut som bör övervä-

gas? 
 

● Hur ser delegationsordningen ut? 
 

● Vilka beslut har du delegation på? 
 

● Tas beslut enskilt eller i samråd med chef/andra? 
 

● Vilken typ av placering överväger du i första hand? Varför? 
 

● Om det finns någon placering som i första hand övervägs, vad är det 
som krävs i fall annan placeringsform skulle vara aktuell? 

 
● Finns det beslut som kräver tydligare motivering än andra? 

 
● Känner du att du har möjlighet att påverka de beslut som fattas? 

 
● Uppfattar du att chefer och ledning lyssnar på dig vid förslag till be-

slut? 
 

● Hur ser du på era val vid placeringsform med fokus på utanförskap? 
 

● Finns det någon placeringsform som anses leda till utanförskap?  
 

● Hur arbetar ni för att motverka utanförskap hos ensamkommande barn? 
 

● Finns det särskilda insatser som antas motverka utanförskap? 
 

● Finns det insatser som anses främja möjligheten till integration? 
 

● Finns det positiva konsekvenser av att placera barn i HVB-
hem/familjehem? 

 
● Finns det negativa konsekvenser av att placera barn i HVB-

hem/familjehem? 
 

● Hur mycket styr konsekvenser varje beslut? 
 

● Tas integrationsmöjligheter med vid bedömningar och beslut?  
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● Vilken hänsyn tas till hur barnet känner kring sin placering? 
 

● Hur väl förhåller ni som handläggare er till barnets integrationsmöjlig-
heter vid arbetet med ensamkommande? 

 

Avslutande frågor 

● Är det något övrigt du vill tillägga eller förtydliga? 
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Bilaga 2 
Kommunens ansvar 
De barn som kommer till Sverige som asylsökande kommer alltid i första hand i kontakt med 
migrationsverket. Fälldin och Strand (2010) skriver att det är migrationsverket som avgör om 
en person som söker asyl anses vara underårig, det vill säga under 18 år, samt om den kom-
mer med en vuxen som anses ansvarig för barnet. Kommer barnet utan medföljande ansvarig 
vuxen anses det vara ensamkommande och migrationsverket ansvarar därmed för att meddela 
socialtjänsten i barnets vistelsekommun om att det finns där. Med vistelsekommun anses van-
ligtvis den kommun där en person befinner sig, men när det gäller flyktingar och därmed även 
EKB så är begreppet något vidgat. Migrationsverket har inte mottagningsställen i alla kom-
muner men de har möjlighet att anvisa EKB till alla kommuner i landet. Därför menas vistel-
sekommun i detta fall den kommun som blivit anvisad åt barnet. Migrationsverket ansöker 
även om en god man åt barnet i den kommun som det vistas i. Om det framkommer att det 
finns släktingar eller andra närstående i Sverige anvisar migrationsverket i många fall barnet 
att bo hos dessa (Fälldin & Strand, 2010). Tidigare krävdes att kommunerna hade ett avtal 
med migrationsverket för att ta emot flyktingar och EKB för att dessa skulle kunna anvisas 
dit, men sedan 2016 anvisar migrationsverket till alla kommuner utifrån olika kriterier om 
måluppfyllelse och platstillgång (Migrationsverket, 2017b). Enligt Socialstyrelsen (2016) har 
kommunerna ansvaret för EKB:s boende, dagliga omsorg, god man, skolgång samt eventuellt 
särskilt stöd som barnet kan behöva. Grunden till detta finns i normaliseringsprincipen som 
innebär att EKB så långt det är möjligt ska behandlas på samma sätt som andra barn. Så länge 
EKB är asylsökande är de inte skolpliktiga men de har rätt till skolgång på samma villkor som 
skolpliktiga barn, när ett EKB fått uppehållstillstånd har de skolplikt eftersom de då är folk-
bokförda i landet. Asylsökande EKB har rätt att få gymnasieutbildning om den påbörjats in-
nan de fyllt 18 år. 

Socialstyrelsen (2016) förklarar att sociallagstiftningen benämner en placering som vård, men 
i praktiken talas det många gånger istället om boende, särskilt när det handlar om EKB. Att 
sociallagstiftningen benämner det som vård betyder att det ska innehålla mer än bara ett bo-
ende, det placerade barnet ska få alla sina behov tillgodosedda och inte enbart sitt behov av en 
bostad. Boendet ska ske i en placering som tillgodoser barnets behov och är till dess bästa. 
Socialtjänsten utreder barnets behov och tar ställning till vilken placering som bäst skulle till-
godose barnets behov och placerar därefter antingen på HVB, familjehem, nätverkshem eller 
stödboende. Oavsett var placeringen sker är det anvisningskommunen som ansvarar för barnet 
och att det får det stöd och den hjälp som det kan behöva. Vanligtvis har en vårdnadshavare 
ansvar för barnets omvårdnad, fostran, stöd och tillsyn men eftersom EKB inte har någon 
vårdnadshavare i landet faller detta under socialtjänstens ansvar. Detta innebär att vid en pla-
cering ska de vuxna som finns i barnets närhet ansvara för att barnet får en god fostran samt 
lära barnet att sätta gränser för sitt handlande och ansvar. Med vuxna i barnets närhet menas i 
detta fall familjehemsföräldrar eller personal på HVB/stödboende. Det är olika i vilken grad 
detta förväntas ske, en ungdom placerad på stödboende förväntas inte ha så stora behov av 
tillsyn och fostran medan i familjehem eller HVB antas behoven vara större (Socialstyrelsen, 
2016). 

Enligt Socialstyrelsen (2016) ska socialtjänsten överväga om behovet av vård finns kvar och 
hur den ska utformas minst en gång var sjätte månad. I de fall behovet av vård inte anses 
kvarstå ska en placering upphöra, men för EKB infaller det endast om deras vårdnadshavare 
kommer till landet, om migrationsverket gör en bedömning att barnet är över 18 år och skriver 
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upp det i ålder eller om barnet fyller 18 år utan att ha fått uppehållstillstånd. EKB som fyller 
18 år utan att ha fått uppehållstillstånd återgår till migrationsverkets ansvar som då anvisar 
ungdomen till en flyktingförläggning. EKB som får uppehållstillstånd övergår däremot helt 
och hållet till socialtjänstens ansvar, vilket innebär att migrationsverkets ansvar upphör. 
Kommunen ska därmed ersätta den gode mannen med en särskilt förordnad vårdnadshavare, 
såvida ungdomen inte inom en snar framtid fyller 18, då kan den gode mannen kvarstå tills 
den dagen. EKB som har fått uppehållstillstånd kan vara fortsatt placerade efter 18-årsdagen 
om det finns ett fortsatt vårdbehov, precis som med IEKB går det att ansöka om förlängd pla-
cering så länge ungdomen går i skolan. Om det inte finns något fortsatt vårdbehov är det en-
ligt Socialstyrelsen (2016) ändå socialnämndens ansvar att se till att ungdomen får det stöd 
och den hjälp som den behöver i frågor om ekonomi, ordna bostad, studier och arbete. Många 
unga vuxna som kommit som EKB är hänvisade till att söka försörjningsstöd och få studie-
stöd från centrala studiestödsnämnden, CSN. Det är ändå socialnämndens ansvar att se till att 
ungdomen har möjlighet att avsluta en gymnasieutbildning. 

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare 
Enligt Fälldin och Strand (2010) är en god man för EKB lika behörig att fatta beslut kring 
barnet som en vårdnadshavare, med den skillnaden att en god man inte är ansvarig för barnets 
dagliga omvårdnad om den inte samtidigt är dess familjehemsförälder. Den gode mannen ska 
dock enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn ansvara för barnets per-
sonliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Det innebär att den gode mannen ska ha 
en regelbunden kontakt med barnet och se till att dess rättigheter bevakas och tillgodoses. Det 
är även god mans uppdrag att ta ansvar för barnets ekonomi, det vill säga söka aktuella ersätt-
ningar, ge fickpengar och hjälpa till att vägleda i frågor gällande ekonomi. Den finns med 
barnet under hela asylprocessen och ska stötta barnet. God man ska även så långt det är möj-
ligt hjälpa till att planera för framtiden efter att asylprocessen är färdig, oavsett utfall. En sär-
skilt förordnad vårdnadshavare har enligt Fälldin och Strand (2010) inte samma samordnande 
roll som en god man utan påminner mer om en föräldraroll eftersom denne inte behöver ha 
kunskap om asylprocessen och alla delar i den. En särskilt förordnad vårdnadshavares viktig-
aste uppdrag är att ha en nära kontakt med barnet samt hjälpa det att planera inför sin framtid 
(Fälldin & Strand, 2010). 

Placeringsformer 
De barn som har behov av placering genom socialtjänsten kan bli placerade på olika sätt. So-
cialstyrelsen (2017a) anger att den vanligaste placeringsformen är familjehem. Socialstyrelsen 
(2013) beskriver familjehem som ett enskilt hem vilket har ett uppdrag av socialnämnden att 
ta emot barn för stadigvarande vård och fostran. Familjer som önskar bli familjehem genom-
går en utredning av kommunen och får gå en utbildning som varje kommun är skyldig att an-
ordna (2017b). Nätverkshem är en annan form av familjehem. Socialstyrelsen (2013) beskri-
ver ett nätverkshem som ett familjehem fast i barnets nätverk. Med nätverk menas släkt eller 
andra som barnet har en relation till sedan tidigare. Även ett nätverkshem arbetar på uppdrag 
av socialnämnden för att ge barnet stadigvarande vård och fostran. Den placeringsform som 
enligt IVO (2017a) är vanligast för EKB är hem för vård och boende, HVB. Socialstyrelsen 
(2013) beskriver HVB som ett hem vars syfte är att ta emot enskilda individer för vård eller 
behandling i ett boende. Ett HVB måste enligt 7 kap. 1 § SoL ha tillstånd från IVO för att få 
öppnas och drivas, det finns bestämmelser för hur ett HVB får drivas och vad som ska ingå i 
verksamheten (IVO, 2017b). 

En fjärde form av boende som finns är stödboenden som är en boendeform särskilt skapad för 
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att kunna tillgodose behov som bedöms finnas hos EKB, även stödboenden kräver tillstånd 
från IVO (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen (2016) beskriver stödboenden som lägen-
heter eller boenden i en sammanhållen verksamhet, denna placeringsform innefattar också 
individuellt anpassat stöd till dem som placeras. Syftet med denna placering är att under 
trygga förhållanden förbereda den unge för att självständigt boende. Denna placeringsform 
kan fungera som ett fristående placeringsalternativ eller som en form av utslussning från fa-
miljehem eller HVB-hem för att förbereda den unge för ett självständigt vuxenliv. Stödet ska 
vara utformat både praktiskt och känslomässigt och personal ska finnas tillgänglig dygnet runt 
och kunna infinna sig på boendena i de fall det finns behov. För stödboende ansågs EKB vara 
lämpade, detta då många EKB ansågs behöva ett självständigt individanpassat boende snarare 
än de aspekter som kännetecknas av ett HVB-hem (Socialstyrelsen, 2016). Stödboende är en 
placeringsform som vanligast används då en ungdom bedöms vara mogen att klara sig själv 
men som fortfarande kan ha ett visst behov av stöttning för att klara av allt som ett eget bo-
ende kräver. Eftersom EKB inte har några föräldrar i Sverige som kan ge det stöd som behövs 
tillhandahåller stödboendet vuxna som ungdomen kan vända sig till för råd och stöd om bo-
ende och ekonomi. Trots att EKB anses vara den grupp som är mest lämpad för denna typ av 
boende så är HVB den vanligaste formen eftersom de oftast behöver en högre grad av stöd 
från vuxna. 

Alla de berörda placeringsformerna kan arrangeras i kommunens egen regi, men det finns 
även privata företag som tillhandahåller placeringar. Dessa externa utförare av framförallt 
familjehem benämns inom socialtjänsten som konsulentstödda familjehem eftersom de ska 
vara organiserade så att de har egna konsulenter som stöttar familjehemmen istället för att 
kommunens egna familjehemssekreterare gör det (Socialstyrelsen, 2013). Inom socialtjänsten 
kan även externa HVB:n gå under benämningen konsulentstödda, men det som socialsekrete-
rarna menar är att det är andra huvudmän än kommunen som står för verksamheten. 

 


