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Sammanfattning 
 

Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för de ensamkommande barnen som 

kommer till Sverige. Socialtjänsten ska se till att barnen får tillgång till adekvat hälso- och 

sjukvård, boende, skola och framförallt möjliggöra för en god etablering in i samhället. 

Föreliggande studie syftar till att genom en aktstudie undersöka om de insatser som erbjudits 

de ensamkommande barnen visar förutsättningar för att främja deras möjlighet till etablering i 

samhället. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och dess material är inhämtat från ett 

socialkontor, i Sverige, med inriktning på integration. Materialet utgörs av totalt åtta stycken 

akter berörande ensamkommande barn och deras omkringliggande insatser. Av materialet 

framkommer tre essentiella faktorer för en god etablering – där planerade insatser i första 

hand fokuserar på barnens hälsa, boende och skolgång. Tre faktorer som i mångt och mycket 

tenderar att hänga samman och påverka varandra sinsemellan. De insatser som erbjudits de 

ensamkommande barnen visar på så vis på vissa förutsättningar att främja deras möjlighet till 

etablering. Där barnens egna psykosociala mognad är ytterligare en faktor i relation till 

barnens sociala nätverk, vilka båda visat sig vara viktiga i processen mot en lyckad etablering. 

Från socialtjänstens sida behövs det samtidigt tidigt insatta insatser med särskilt fokus på 

barnens enskilda behov och önskemål. 

 

 

 

Nyckelord: ensamkommande barn, etablering, integration, asylsökande barn, 

*hälsa, barnavårdsutredningar, invandrande barn, handläggning 
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Abstract 
 

It is the social services who has the overall responsibility for the unaccompanied children 

coming to Sweden. Social services must ensure that the children have access to adequate 

health care, housing, education and above all enable a good establishment into society. The 

present study aims to, through a file study, investigate whether the measures offered to the 

unaccompanied children shows a favorable climate for their possibility for establishing 

themselves in society. The study is based on a qualitative method and its materials are 

obtained from a social office, in Sweden, focusing on integration. The material consists of a 

total of eight files concerning unaccompanied children and their surrounding interventions. 

The material reveals three essential elements for a good establishment - where the planned 

interventions primarily focuses on children's health, housing and schooling. Three factors 

very much tend to be related and interact with one and another. The interventions offered the 

unaccompanied children shows in this way on certain prospects to promote their possibilities 

for establishment. In which the children's own psychosocial maturity is yet another factor in 

relation to the children's social network, both of which proved to be important in the process 

towards a successful establishment. From the social services side it’s required simultaneously 

early interventions with particular focus on the children’s individual needs and preferences. 
 

 

 
Keywords: unaccompanied refugee children, establishment, asylum-seeking children, 

*health, child welfare investigations, immigrant children, management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

Förord 
 

Efter en lång skrivprocess står vi äntligen här med en färdigskriven uppsats. Genom denna har 

vi lärt oss otroligt mycket och samlat på oss kunskap som vi verkligen kommer att ha nytta av 

efter våra studier och i vår framtida yrkesroll som socionomer. Under denna process var flera 

personer viktiga för oss, varav en utmärkande som vi vill rikta ett särskilt stort tack till. Detta 

går till vår handledare Jürgen Degner som utan tvekan ställde upp när han blev tillfrågad att 

handleda oss i vår skrivprocess. Jürgen har varit en tillgänglig och mycket engagerad 

handledare som hjälpt oss i alla lägen. När vi hade tappat hoppet fick han oss återigen att tro 

på vår egen förmåga - utan din hjälp hade den här studien inte varit möjlig. Vidare vill vi 

tacka alla våra nära och kära som under denna tid har stått ut med att lyssna på samt bolla 

idéer med oss under hela uppsatsens gång.   

 

 

Tack! 

 

 

 

Ellinor Holmberg & Louise Ivarsson Lööf 

Örebro mars 2016 
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INLEDNING 
Ensamkommande barn flyr sina hemländer i hopp om ett bättre liv i Sverige. I vägen mot ett 

nytt liv i det nya landet står dessa barn helt ensamma utan föräldrar som kan sörja för deras 

grundläggande behov. Det blir därför socialtjänstens uppgift att tillgodose de 

ensamkommande barnens behov samt underlätta deras etablering in i samhället. Att bli en del 

av ett samhälle är emellertid en lång process bestående av en rad viktiga beståndsdelar. Det 

ensamkommande barnets hälsotillstånd är en grundläggande del för dess fortsatta etablering in 

i samhället tillsammans med att barnet ska ha ett tryggt och stabilt boende. Även skolan kan 

ses som en viktig beståndsdel för barnets etablering och bör därför planeras efter dennes egna 

förutsättningar (Lundberg & Dahlquist, 2012; Backlund, Eriksson, von Greiff & Åkerlund, 

2012). De insatser som planeras av socialtjänsten spelar en avgörande roll för det 

ensamkommande barnets etablering in i det svenska samhället – det blir på grund av detta 

viktigt att tidigt utreda och identifiera barnets enskilda behov av hjälp och stöd. För att de 

ensamkommande barnens förhoppningar om ett bättre liv ska kunna bli verklighet behövs en 

medvetenhet om hur de olika beståndsdelarna gynnar deras etablering in i samhället och hur 

de insatser som socialtjänsten erbjuder dem kan planeras för att underlätta etableringen 

ytterligare (Backlund et al., 2012). 

 

Det svenska samhället håller på att förändras i takt med den ökade flyktingströmmen som 

kommer till Sverige. Enligt Migrationsverkets (2015a) statistik kom det under år 2015 in 149 

028 antal asylsökningar, varav 32 180 av dessa var ensamkommande barn. Med 

ensamkommande barn menas enligt Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA, SFS 

1994:137) ”barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar 

eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe …” (1 §). 

Migrationsverkets siffror visar på en kraftig ökning av antalet ensamkommande barn då det 

under år 2015 kom ungefär 23 000 fler barn till Sverige än vad som förutspåtts. Enligt 

Socialstyrelsen (2012a) är det sedan år 2006 anvisningskommunen som bär det övergripande 

ansvaret för det ensamkommande barnet. Detta innebär att kommunen är skyldig att 

tillhandahålla barnet det stöd och den hjälp som denne har rätt till enligt Socialtjänstlagens 

(SoL, SFS 2001:453) stadgar. Dock har den oväntade ökningen av antalet ensamkommande 

barn enligt Regeringen (2015) inneburit stora svårigheter för kommunerna i stort och mer 

specifikt de kommunala verksamheterna som alla verkar kring det ensamkommande barnet. 

Socialtjänsten är en av dessa, vilken nu står inför stora prövningar och inte längre klarar av att 

möta upp de krav som flyktingströmmen medför. 

 

Det som gör att ensamkommande barn blir aktuella hos socialtjänsten beror på att de står helt 

ensamma i landet utan föräldrar. Backlund, Eriksson, von Grieff och Åkerlund (2014) menar 

därför att de är i behov av särskilt stöd och att de på så vis utmärker sig inom den svenska 

barnavården. De ensamkommande barnen har i flykten från hemlandet inte bara förlorat sitt 

hem, utan även lämnat sin familj, anhöriga, kultur och språk bakom sig. Det blir därför 

socialtjänstens uppgift att på bästa sätt tillgodose de ensamkommande barnens behov och på 

så vis se till att de får tillgång till adekvat boende, skolgång, hälso- och sjukvård samt genom 

detta se till att barnen etableras in i samhället. Socialtjänstens uppgift är också att samordna 

de parter och organ som alla verkar kring de ensamkommande barnen. Exempel på dessa är 

familjehem, HVB-hem, god man, skola och sjukvård. Dessa samarbetspartners uppmanas att 

arbeta med det ensamkommande barnet utifrån socialtjänstens syn på vad som vore gynnsamt 

för det enskilda barnet. I avsaknaden av föräldrar och andra trygga vuxna menar Hessle 

(2009) att dessa yrkesverksamma personer också spelar en avgörande roll för det 

ensamkommande barnet och huruvida denne i framtiden lyckas att etablera sig i landet. De 

sociala relationer som skapas genom detta gör att barnen inte längre är så ensamma. 
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Problembeskrivning 
Ett mål med socialtjänstens insatser är att de ensamkommande barnen ska etableras in i 

samhället. Antalet ensamkommande flyktingbarn har medfört en ökad belastning och en 

nästintill ohållbar situation för socialtjänsten. Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2015) 

beskriver mycket allvarliga omständigheter kring handläggningen av ensamkommande barn. 

Där det gått så långt att kommunerna själva har lex-Sarah anmält sig – till följd av att de inte 

längre anser sig kunna utföra sitt uppdrag på ett rättssäkert och för de ensamkommande 

barnen tryggt sätt. Problemen är många, men grundar sig alla i den höga arbetsbelastningen 

som socialsekreterarna dagligen möts av i sitt arbete. Det finns inte tid nog att på ett adekvat 

sätt utreda de ensamkommande barnens behov för att individanpassa insatserna och än mindre 

att hinna träffas och prata med barnen. Vidare vittnar kommunerna om att barn har placerats i 

familjehem som inte blivit grundligt utredda och ibland även på HVB-hem inriktade mot 

andra målgrupper. Genomgående råder en stor brist på lämplig kompetens bland de 

yrkesverksamma kring de ensamkommande barnen, samtidigt som det saknas resurser för att 

kunna tillgodose barnens behov. En kommun beskriver att deras fokus i huvudsak ligger på att 

ordna tak över huvudet och mat för dagen åt de ensamkommande barnen. Då Socialtjänsten 

och andra yrkesverksamma brister i sitt uppdrag är risken stor att de ensamkommande barnens 

behov försummas samt att det Socialstyrelsen (2012a) beskriver som ett av kommunens 

huvudsakliga ansvar, det vill säga att de ensamkommande barnen ska etableras in i samhället, 

riskerar att aldrig äga rum. Det finns sparsamt med tidigare forskning som fokuserar på 

barnens etablering in i samhället och vad som är verksamt i denna process (Wimelius, 

Isaksson, Eriksson, Hanberger & Ghazinour, 2012). Den bild som beskrivs ovan angående 

socialtjänstens allvarliga arbetsförhållanden varnar för att insatserna inte alltid fungerar 

utifrån det som är viktigt för de ensamkommande barnen – att bli delaktiga i det nya samhälle 

de anlänt till och att framgångsrikt etableras in i det. För att barnen ska kunna etableras in i 

samhället krävs det enligt Backlund et al. (2014) att behovet av ett tryggt stabilt boende är 

uppfyllt, likaså möjligheten till skolgång samt att barnens vård- och omsorgsbehov blir 

tillgodosedda (a.a.). Hälsa, boende och skola blir således tre viktiga faktorer i de 

ensamkommande barnens liv och för deras möjlighet till etablering. Då socialtjänsten har det 

övergripande ansvaret över barnen och är de som sköter planeringen av barnens insatser, är 

det av stor vikt att undersöka hur socialtjänstens insatser faktiskt påverkar barnens etablering. 

Enligt Billquist och Johnsson (2007) lämpar sig en aktstudie då forskaren ämnar att undersöka 

klienternas verklighet samt vill få inblick i deras insatsers innehåll och genomförande. 

Föreliggande studie avser därför att, genom socialtjänstens akter, undersöka hur sakläget ser 

ut kring de ensamkommande barnen och deras insatser.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att genom en aktstudie undersöka om de insatser som 

erbjudits de ensamkommande barnen visar förutsättningar för att främja deras möjlighet till 

etablering i samhället. Detta utifrån tre faktorer för en god etablering – hälsa, boende och 

skola.  

 

 På vilket sätt beskrivs barnens hälsosituation och hur tas detta i beaktning i den 

fortsatta planeringen av barnens insatser? 

 Hur beskrivs barnens boendesituation och vilka behov beaktas i planeringen av denna? 

 Hur beskrivs barnens skolsituation och hur fungerar denna för barnen? 

 Vilka brister och styrkor framkommer i materialet angående de ensamkommande 

barnens etablering? 
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AKTUELLT KUNSKAPSLÄGE 
I följande avsnitt presenteras nationell och internationell forskning samt studiens teoretiska 

grund, vilket tillsammans utgör det aktuella kunskapsläget. Inledningsvis beskrivs tidigare 

forskning bestående av den organisering och ansvarsfördelning som råder kring de 

ensamkommande barnen på ett mer strukturellt plan – detta för att ge en överblick över några 

av de viktigaste parterna som verkar kring barnen. Utifrån ett teoretiskt perspektiv redogörs 

sedan för vad integration innebär och för vilka områden som anses viktiga i vägen mot en 

lyckad etablering, däri både främjande och förhindrande faktorer. Utifrån ett teoretiskt 

perspektiv beskrivs även utvecklingen av psykosocial mognad i relation till omgivningen. 

Avsnittet avslutas som det började, med en redogörelse för tidigare forskning om de 

ensamkommande barnens grundläggande behov, en fast utgångspunkt skapar trygga 

individer samt språk och kunskap mot en ljusare framtid. Avsnittet är tänkt som en 

sammanställning av det aktuella kunskapsläget kring de ensamkommande barnen och de 

faktorer som påverkar deras möjlighet till etablering. 

Organisering och ansvarsfördelning kring de ensamkommande barnen 
Enligt tidigare forskning är det Socialtjänsten som ansvarar för utredningen kring det 

ensamkommande barnets behov och beslutar om de insatser som finns samt gör en placering 

av barnet. Socialtjänsten utreder först och främst om eventuella anhöriga är lämpliga att ta 

emot barnet. De ser också till att denne får en god man, skolundervisning, hälso- och sjukvård 

samt bistår med hjälp i kontakten med myndigheter. I detta ansvar ingår också att se till att 

barnet får rätt insatser samt att se till att denne etableras in i det svenska samhället 

(Migrationsverket, 2015b). Det bemötande, stöd och den typ av insatser som de 

ensamkommande barnen får hos socialtjänsten kan spela en avgörande roll för deras 

etablering och framtida liv i Sverige. Socialtjänsten har som huvudsaklig uppgift att utreda 

barnens behov, fatta beslut om insats gällande barnens boende och utse god man. När det 

kommer till beslutsfattande om barnets boende, gäller detta oftast ett boende där barnet redan 

är placerat. Utredningen utförs då för att ta reda på om barnets behov på bästa sätt kan till 

tillgodoses i det hem där det redan vistas, vilket också oftast leder det till att barnet får bo 

kvar. Vidare omnämns skolan som ett viktigt område i barnens utredningar och planerande av 

insats (Backlund et al., 2012; Backlund et al., 2014). Det ensamkommande barnets skolgång 

ska då genomföras med hänsyn till dennes enskilda behov och förmåga (Lundberg & 

Dahlquist, 2012). Socialtjänstens ansvar för det ensamkommande barnet fortgår under hela 

dess uppväxt (Migrationsverket, 2015b).  

 

Socialtjänsten bär ett stort ansvar när det kommer till att tillgodose de ensamkommande 

barnens behov samt att se till att de får det stöd och hjälp de behöver. Dock finns det ingen 

given plan för hur detta ska gå till. Det sociala arbetet med de ensamkommande barnen tycks 

präglas av standardinsatser samtidigt som dessa kan skilja sig avsevärt åt runtomkring i 

Sverige (Backlund et al., 2012). Den mest övergripande problematiken kring planeringen av 

insatserna handlar om att kunna identifiera barnets behov för att sedan kunna tillämpa lämplig 

insats. Oftast finns det dock inte möjlighet att välja insats på grund av begränsade resurser i 

form av boendealternativ, ekonomi och tid. Barnets individuella behov riskerar att komma i 

andrahand då det inte finns några valmöjligheter att utgå ifrån (Wimelius et al., 2012; 

Lundberg, 2009; Backlund et al., 2012; Backlund et al., 2014). Ytterligare en problematik 

som kan uppstå är att socialsekreterarna väljer att inte se det ensamkommande barnet som just 

barn. Fokus läggs då istället på barnets juridiska status som invandrare snarare än på dennes 

egentliga behov utifrån ett barnperspektiv (Kohli, 2006; Duran, 2013). För att kunna göra 

insatserna mer individanpassade krävs det bland annat en större kulturell kompetens hos 

socialsekreterarna samt en ökad förståelse inför det enskilda barnets behov. Som 
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socialsekreterare är det således viktigt att förstå det ensamkommande barnets ursprung och 

vad denne har gått igenom. Insatsen bör därför även innefatta att hjälpa barnet hålla kontakten 

med sina föräldrar, då detta kan bidra till att barnet känner en trygghet i sin kultur samtidigt 

som denne då lättare kan etableras in i det nya landet (Karsbo, 2012). I arbetet med de 

ensamkommande barnen är det avgörande att se varje barn som unikt för att kunna arbeta 

kring det enskilda barnets behov av hjälp och stöd (Backlund et al., 2012). 

 

Den gode mannen har ansvar för så väl det ensamkommande barnets personliga förhållanden, 

så väl som barnets rättsliga angelägenheter. När ett ensamkommande barn anländer till 

Sverige ska denne så snart som möjligt bli tilldelad en god man. När och om barnet blir 

beviljat ett uppehållstillstånd ska barnet istället tilldelas en särskilt förordnad vårdnadshavare 

genom att socialnämnden i barnets vistelsekommun väcker talan om detta i rätten enligt 

Lagen (SFS 2005:429) om god man för ensamkommande barn. Det råder ofta delade 

meningar om vilket ansvar som ligger på den gode mannen. Denna, i samverkan med 

socialtjänsten, ska mer specifikt bestämma om det ensamkommande barnets boende 

(Backlund et al., 2014). Den gode mannen ska också närvara vid alla utredningssamtal som 

representant av barnets rättigheter (Backlund et al., 2012). Den gode mannen finns till för att 

underlätta kontakten med myndigheter och verkar både som en rättslig representant såväl som 

en trygg hamn där barnen kan känna att de har någon som står på deras sida och som hjälper 

dem att göra sin röst hörd (Lundberg & Dahlquist, 2012; Duran, 2013). Forskning visar dock 

att den gode mannens närvaro varierar och att det hänt att barn stått helt ensamma utan god 

man under utredningstiden (Backlund et al., 2012). I Storbritannien saknas det riktlinjer kring 

den gode mannens ansvar och uppgifter, vilket gör att de flesta av de ensamkommande barnen 

som befinner sig där står helt utan laglig representant och därmed också en trygg vuxen som 

de kan vända sig till vid behov (Karsbo, 2012; Duran, 2013; Kohli, 2006). I Sverige finns det 

lagar kring den gode mannens verksamhet, det som saknas är dock en gräns för hur många 

ensamkommande barn varje god man får företräda samt en grundlig utbildning kring de 

ensamkommande barnens omständigheter och behov (Backlund et al., 2014). Hur stort 

engagemang den gode mannen lägger i sitt uppdrag och hur relationen fungerar sinsemellan 

den gode mannen och barnet, skiljer sig avsevärt åt beroende på vem den gode mannen är och 

likaså vem barnet är (Lundberg & Dahlquist, 2012). Oavsett är den gode mannen en viktig del 

i det ensamkommande barnets integrationsprocess och anses ha en positiv inverkan för dennes 

hälsa och utveckling (Karsbo, 2012).  

Mot en lyckad etablering 
För att kunna utläsa hur de ensamkommande barnens etablering yttrar sig måste det först och 

främst förklaras vad en god integration in i samhället är. Detta görs i följande avsnitt utifrån 

ett teoretiskt perspektiv kopplat till viktiga begrepp för en lyckad etablering. Ager och Strang 

(2008) har tagit fram en tankeram som förklarar hur en lyckad integration ser ut genom att 

ställa upp en modell bestående av flera faktorer. Tankeramen handlar om vad samhället 

behöver tillhandahålla och hjälpa de ensamkommande barnen med för att de ska komma in 

och känna en gemenskap i samhället. Ager och Strang utgick från begreppet ”en fullvärdig 

och jämlik medborgare” som runt 2000-talet cirkulerade i Storbritannien och fann att det, 

även om det pekar på vissa områden som är viktiga för integrationen, inte tillräckligt tydligt 

förklarade vad en god integration var. De skapade då en tankeram vilken syftade till att 

underlätta diskussionen kring integration för de människor som var yrkesverksamma inom 

området samt för flyktingar som kommit till och ska integreras in i ett nytt samhälle. 

Tankeramen handlar således inte om hur politiska, ekonomiska och institutionella faktorer 

påverkar integrationen utan ska ses som en konceptuell struktur som ur ett normativt 

perspektiv vill tillhandahålla de viktiga områdena kring integration. Tankeramen skapades 
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genom både en litteraturöversikt inom området samt med hjälp av 62 intervjuer i två områden 

i Storbritannien. Intervjuerna genomfördes med flyktingar samt med den infödda 

lokalbefolkningen. Utöver detta användes även tidigare data från en nationell 

tvärsnittsundersökning i Storbritannien som berörde diverse indikatorer kopplade till 

integration. Tankeramen som de kom fram till består av tio områden som återspeglar 

uppfattningen kring vad integration innebär. Dessa tio områden innehåller fyra 

nyckelområden; hälsa, boende, anställning och utbildning. I ovanstående nyckelområden finns 

det två avgörande faktorer för etablering; kulturell och språklig förståelse samt känsla av 

stabilitet och säkerhet. Det finns också tre typer av sociala sammanhang i form av sociala 

broar, -band och -länkar, vilka skapar förutsättningar för att de avgörande faktorerna för 

etablering skall kunna utvecklas åt ett positivt håll. Att vara en fullvärdig och jämlik 

medborgare kan innehålla flera nyckelområden såsom hälsa och utbildning. Dessa tio 

områden ska inte bara ses som en markör för vad som är en lyckad integration utan även 

användas som ett sätt att uppnå en sådan (Ager & Strang, 2008). Detta kommer att beskrivas 

mer ingående nedan. 

 

Vidare har Diaz (1993) tagit fram en integrationsteoretisk modell gällande vad som är viktig 

för integrationen in i ett samhälle. Integration handlar om att bli en del av det sociala livet i 

det nya samhället samt om processen att komma dit genom att lära sig om hur samhället 

fungerar och samtidigt internalisera vissa aspekter av detta. De ensamkommande barnen kan 

på så vis behålla delar av sin egen kultur. Modellen bygger på en tidigare teori om 

assimilation, vilket innebär att de ensamkommande barnen helt ska överge sin gamla kultur i 

utbyte för den nya. Modellen går istället ut på att barnen till viss del ska kunna behålla sin 

egen kultur samtidigt som de integreras in i det nya samhället. Diaz (1993) menar att 

jämlikhet mellan de infödda och de nyanlända uppnås genom en process av integration och 

uppger tre nyckelområden för detta; boende, arbete och relationer. I modellen finns sju 

dimensioner för integration vilka är uppdelade i primära och sekundära integrationsdelar. De 

fyra första dimensionerna utgörs av de primära integrationsdelarna vilka präglas av insatser 

från samhället – något som Ager och Strang i sin tankeram tar avstånd ifrån. Dessa består av 

ekonomisk integration, kommunikativ integration, boendeintegration samt social integration. 

De tre sista sekundära integrationsdelarna kan ses som en förlängning av de primära och 

består således av familjeintegration, politisk integration och personlig integration (se 

begreppsförklaring nedan). Det finns dock fog för att kritisera Diaz (1993) 

integrationsteoretiska modell vilken, trots avståndstagandet från assimilations-begreppet, 

säger att det är barnen som skall anpassa sig till det nya samhället. Föreliggande studie utgår 

därför ifrån att olika kulturer kan berika varandra, där den kulturella aspekten i Ager och 

Strangs (2008) tankeram om integration står som utgångspunkt. Detta med en syn på att det 

nya samhället och de ensamkommande barnen kan lära av samt berika varandra med hjälp av 

sina kulturella skillnader – där förståelsen för varandra är a och o. 

Viktiga områden för etablering 

Hälsa, både psykisk och fysisk, är en viktig resurs för att de ensamkommande barnen ska 

kunna engagera sig och vara aktiva deltagare i det nya samhället. Det finns dock vissa 

barriärer för att barnen ordentligt ska kunna komma i kontakt med hälsovården. Språket är en 

faktor som gör det svårt för barnen att kommunicera och ta kontakt med vården. När det 

brister kring informationen om de tjänster som finns att tillhandahålla, kan detta leda till att 

vissa inte får rätt vård eller den vård de är i behov av. Även synen på kultur och kön kan 

skapa svårigheter kring hälsan för vissa grupper. Enbart dessa områden räcker dock inte för 

att förklara vad en lyckad integration är.  En nödvändig grund för att förstå vad integration 

innebär och hur det ska mätas är synen på medborgarskap och rättigheter i landet. För 

ensamkommande barns psykiska och känslomässiga välmående är det även viktigt att ha en 
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plats att känna sig hemma på. Ett hem ska ge upphov till en känsla av trygghet, säkerhet och 

stabilitet – då bristen av detta ofta kan förklara varför barnen flydde från sina hemländer från 

första början (Ager & Strang, 2008). Boendet är en viktig förutsättning för att kunna skapa ett 

nätverk i närområdet. Långvariga relationer i exempelvis skolan och mer specifikt i 

närområdet kan skapas genom att bo inom samma område under en längre tid. Genom detta 

kan barnen också få möjlighet att lära sig saker från de som bor där. I områden där det redan 

bor väletablerade lokalinvånare får barnen också möjlighet till boendeintegration, vilket gör 

att de lättare kan lära sig språket och saker om samhället i stort (Ager & Strang, 2008; Diaz, 

1993). 

 

Anställning möjliggör både den ekonomiska och politiska integrationen (då barnen i 

föreliggande akter fortfarande går i skolan är anställning inte att anse som en relevant faktor 

utan snarare som ett mål med etableringen). Genom en anställning kan flyktingen få möjlighet 

till att göra upp planer för framtiden, knyta nya kontakter till människor som är födda och 

uppvuxna i det nya landet samt få möjlighet till delta i samhället fullt ut. Det skapar också 

möjlighet att lära sig språket, återskapa en känsla av självständighet och motståndskraft – 

vilket alla är viktiga faktorer för att kunna införlivas i arbetslivet och i samhället i stort (Ager 

& Strang 2008; Diaz, 1993). Utbildning skapar möjligheten att lära sig färdigheter och 

möjligheten att få kompetens inom många olika områden – vilket gör det möjligt att bli en 

aktiv del av samhället. I skolan kan de ensamkommande barnen få tillfälle att träffa nya 

vänner och skapa relationer med personer som redan är väletablerade i samhället samt få 

tillfälle att öva upp sina språkkunskaper. Det finns dock barriärer för integrationen i skolan. 

Barnen behöver bland annat tid för att vänja sig och förstå de kulturella skillnaderna och hur 

undervisningen går till. Bristfällig information kring hur skolsystemet fungerar och hur valet 

av studieämne påverkar framtiden är också en barriär för en lyckad integration. Barnens 

upplevelse av skolan kan färgas av vilket stöd de tycker att de får i att lära sig språket. Andra 

hinder så som exempelvis mobbning och svårigheter att få vänner kan också påverka barnens 

upplevelse (Ager & Strang, 2008). 

 

Utöver de fyra nyckelområden, vilka anses viktiga för ensamkommande barns etablering, 

finns det också ett antal faktorer som antingen kan främja eller försvåra integrationen. Den 

personliga integrationen handlar om de ensamkommande barnens förväntningar på livet i det 

nya landet, vilket i högsta grad kan påverka integrationen. För höga förväntningar kan leda till 

en känsla av besvikelse och otillfredsställelse, om det inte blir som barnen från början 

föreställt sig (Diaz, 1993). Andra faktorer som kan påverka integrationen är kulturell och 

språklig kunskap samt säkerhet och stabilitet. Dessa faktorer har kraften att bryta ner barriärer 

människor emellan och även barriärer i samhället i stort – samt göra det möjligt för en 

integration att äga rum. När det gäller kulturen är det viktigt att skapa sig kunskap om 

närområdet, diverse traditioner samt även inhämta kunskap om vilka kulturella förväntningar 

som finns i samhället. Det kan handla om enklare saker så som att städa upp efter sig själv 

eller hur samhället fungerar i stort. I sin tur är det även viktigt att lokalinvånare har kunskap 

om de ensamkommande barnens kulturella bakgrund och nuvarande situation (Ager & Strang, 

2008). Språket och den kommunikativa integrationen är mycket viktig för känslan av 

tillhörighet. För den som ännu inte kan tala svenska upplevs en språklig och social barriär 

som hindrar denne från att fullt ut delta i samhället. Under den första tiden i det nya landet är 

det därför viktigt att få hjälp av tolkar i både tal och text (Ager & Strang, 2008; Diaz, 1993). 

För att kunna integreras i ett samhälle krävs det även att barnet känner sig säker där denne bor 

och att det inbringar en känsla av “hemma”, vilket oftare sker i samhällen som beskrivs som 

lugna. Om det inte finns en känsla av trygghet så skapas oftast inte heller en integration – då 

barnen i mindre utsträckning vågar delta fullt ut i samhället. Våldsamma situationer eller 
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situationer med hot om våld kan bestämma hela uppfattningen om ett samhälle. För att de 

ensamkommande barnen ska kunna få en god etablering in i samhället krävs att de får hjälp 

och stöd att utveckla en kulturell och språklig kunskap samt att de känner säkerhet och 

stabilitet. En utveckling som sker inom de olika nyckelområdena hälsa, hem och skola samt 

genom de sociala sammanhang de erbjuder (Ager & Strang, 2008). 

Psykosocial mognad i relation till omgivningen 

För att undersöka hur de ensamkommande barnens behov ska kunna tillgodoses behövs även 

ett teoretiskt perspektiv på vad som bidrar till en gynnsam utveckling hos barn i olika åldrar. 

Psykosocial utveckling och mognad handlar om att utveckla konstruktiva attityder till sig 

själv, andra och samhället. I en god social miljö sker denna utveckling naturligt. En ungdom 

mellan 16 och 24 år uppnår en psykosocial mognad där denne genom förändringar och 

prövningar förbereds för att bli vuxen och det ansvar vuxenskapet för med sig. Viktiga 

aspekter i den psykosociala mognadsprocessen är de relationer barnen har till vuxna såsom 

vårdnadshavare och andra betydelsefulla vuxna i barnens liv (Greenberger & Sørensen, 1974; 

Steinberg, Chung & Little, 2004). Barnen internaliserar de vuxnas sätt att resonera kring etik 

och moral och skapar en bild av hur interaktionen med omgivningen bör se ut. Barn som blir 

inkluderade i beslut och växer upp i en demokratisk miljö har större chans att utveckla ett 

mognare moraliskt resonemang. Genom att utveckla, utmana och klargöra resonemang, 

genom en så kallad transaktiv dialog, stimuleras utvecklingen av ett moraliskt resonemang 

ytterligare – detta för att det är kognitivt utmanande för barnen (Pratt, Arnold, Pratt & 

Diessner, 1999). Relationer som kan driva de ensamkommande barnen framåt med attityder 

som är positiva mot samhället kallas för pro-sociala relationer. När barnen sedan börjar skolan 

tillkommer ytterligare personer till barnens nätverk, såsom lärare och elever, som påverkar 

den psykosociala mognaden. Utvecklingen påverkas av vilken typ av relationer barnen skapar, 

med vilka dessa relationer är med, hur barnens utveckling sett ut i ett tidigare skede samt 

vilken typ av etik och moral barnen har internaliserat genom dessa. När barnen sedan blir 

äldre behöver de mer självständighet från de vuxna – kamratrelationer blir då desto viktigare. 

På grund av att barn lever i olika miljöer och sociala sammanhang utvecklas den psykosociala 

mognaden. Beroende på vilken typ av miljö och sociala sammanhang de ensamkommande 

barnen lever i kan denna dra åt antingen ett positivt eller negativt håll (Greenberger & 

Sørensen, 1974; Steinberg et al., 2004). 

 

Utöver de sociala sammanhangens betydelse för de ensamkommande barnens psykosociala 

mognadsprocess, är de också ett definierat drag för ett integrerat samhälle. Det finns två 

aspekter i detta, dels att barnen ska få ha kontakt med sina egna traditioner och kultur, dels att 

barnen ska få möjlighet att komma i kontakt med och ta del av mottagarlandets seder. Synen 

på sociala sammanhang är influerat av tillgången till socialt kapital. Sociala band med 

personer av liknande etnicitet ger barnen möjlighet att dela kulturella sedvanor och 

upprätthålla mönster av relationer där de kan få kontakt med människor från sitt hemland och 

genom detta tala sitt hemspråk och få nyheter från hemlandet (Ager & Strang, 2008). Denna 

typ av kontakt skapar en trygghet och en känsla av hem för flyktingar som annars kan känna 

sig vilsna i en ny kultur med nya traditioner och normer. Genom att de ensamkommande 

barnen får bibehålla kontakten med släkt och familj är familjeintegrationen ytterligare ett steg 

mot en lyckad etablering (Diaz, 1993). Sociala broar till andra grupper kan skapas genom 

interaktion. För att känna sig hemma i ett samhälle har kontakten med människor barnen 

möter stor betydelse. När de möter väletablerade människor som är vänliga och accepterande 

skapar det en känsla av säkerhet och välkomnande. Genom att dela aktiviteter med människor 

från olika grupper skapas också en känsla av tillhörighet, vilket anses främjande för den 

sociala integrationen. I fall där de ensamkommande barnen möts av rasism eller annat 

främlingsfientligt bemötande finns en risk för att de kan känna sig isolerade. Men när de 
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mottas av vänlighet och acceptans är chansen större att de aktivt vill delta i samhället (Ager & 

Strang, 2008; Diaz, 1993). Sociala länkar handlar om relationen mellan individer och statliga 

strukturer som så exempelvis förvaltningstjänster. Omständigheterna runt flyktingar gör att de 

ofta behöver denna typ av hjälp, men det kan finnas till exempel språk- och kulturbarriärer 

som gör det svårt att få tag i dem – det är därför viktigt att de får stöd med detta (Ager & 

Strang, 2008). De sociala sammanhangen är inte bara viktiga ur en kulturell och sedlig aspekt 

utan är dessutom betydelsefulla för barnens psykosociala mognad då det är i dessa 

sammanhang som barnens utveckling hämmas eller främjas. 

 

För att de ensamkommande barnen ska kunna utvecklas i en positiv riktning behöver de få 

stöd och mentorskap från vuxna i sin närhet. De relationerna barnen har till vuxna behöver 

präglas av ett mentorskap där den vuxne kan hjälpa barnen att formas (Ager & Strang, 2008; 

Larson, 2006; Steinberg et al., 2004). Barn besitter själva ett inre motivationssystem, men de 

behöver stöd i att hitta rätt väg i utvecklingen. Detta system för motivation kan triggas igång 

både av anti-sociala mål och av pro-sociala mål. Genom att barnen känner att de har kontroll 

över vad de gör, att de är med i beslutsprocesser och känner sig ansvariga för sina handlingar 

– blir motivationen större. Under rätt förhållanden kan de ensamkommande barnen utvecklas 

positivt av att ställas inför utmaningar de måste lösa. Den psykosociala mognaden påverkar 

hur barnens kommande vuxenliv kommer att se ut. För att en positiv utveckling ska ske bör 

tiden för den psykosociala mognaden präglas av relationer till individer som kan hjälpa 

barnen i rätt riktning (Larson, 2006; Steinberg et al., 2004). De sociala sammanhangen präglat 

av den transaktiva dialogen är därför en förutsättning för att de ensamkommande barnen ska 

kunna uppnå psykosocial mognad och skapa ett moraliskt resonemang. För att lyckas i 

vuxenlivet blir de sociala sammanhangen viktiga för att etableras in i samhället som en 

moraliskt fungerande individ med pro-sociala attityder. 

De ensamkommande barnens grundläggande behov 
Tidigare forskning visar att de ensamkommande barnen som anländer till Sverige ofta är i 

behov av vård och omsorg. Det är därför av vikt att organiseringen kring de ensamkommande 

barnen fungerar och att det i denna tas hänsyn till barnens hälsomässiga behov – både före, 

under och efter asylprövningen. Ensamkommande barn ska ha samma rätt till sjuk- och 

tandvård som andra barn bosatta i Sverige (Karsbo, 2012; Lundberg & Dahlquist, 2012). I 

Sverige talas det om ensamkommande barn som en mycket psykosocialt utsatt grupp, vilken 

då är i behov av skräddarsydda insatser då de har både en utsatt hälsa och befinner sig i en 

särskilt utsatt situation (Wimelius et al., 2012; Derluyn & Broekaert, 2007). Runt om i Europa 

talas det dock om att dessa inte anses ha samma skyddsbehov och rättigheter som andra barn 

(Duran, 2013; Kohli, 2006). När de ensamkommande barnen anländer till Sverige får de 

genomgå en hälsoundersökning där det även undersöks om barnen är i behov av särskilda 

insatser från socialtjänstens sida – vilket gör att barnen tidigt kan få tillgång till rätt 

behandling och stöd (Hessle, 2009). Hur själva mottagandet och de omkringliggande 

insatserna fungerar kring det ensamkommande barnet kan påverka dennes hälsa, personliga 

utveckling och fortsatta etablering i landet. Barnet är därför i behov av praktisk hjälp med att 

ta kontakt med hälso- och sjukvård samt stöttning i detta (Wimelius et al., 2012; Kohli, 2006). 

Oftast rör det sig framförallt om psykiska åkommor bland de ensamkommande barnen och de 

vanligaste insatserna som sätts in är då olika former av samtalsstöd (Karsbo, 2012). Dock är 

det viktigt att poängtera att barnen inte alltid är i behov av just terapeutiska insatser. Ibland 

kan räcka med att barnen får sina skyddsbehov tillgodosedda i form av ett stabilt boende eller 

trygga vuxna (Derluyn & Broekaert, 2007). 
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Det som sker efter ankomst och under tiden för Socialtjänstens planerande av insatser har 

enligt forskning visat sig att kanske till och med ha större inverkan på de ensamkommande 

barnens välbefinnande och hälsa än det som hänt innan flykten (Wimelius et al., 2012). 

Många av de ensamkommande barnen som kommer till Sverige upplever den första tiden i 

landet som mycket svår. Barnens vardag tenderar att präglas av känslor som oro, förvirring 

och ensamhet. Dels på grund av de trauman de bär med sig från flykten och dels på grund av 

en saknad och oro för familjen som fortfarande befinner sig i hemlandet (Karsbo, 2012; 

Hessle, 2012). Bland många av de ensamkommande barnen kan tiden under asylprocessen 

också upplevas som en jobbig period, barnen är då framförallt oroliga för vad som ska hända 

och är rädda för att få avslag på sin asylansökan – och då bli tillbakaskickade till sitt hemland 

(Lundberg & Dahlquist, 2012; Lundberg, 2009). Vidare kan barnets boende vara ytterligare 

en faktor till att barnet inte mår bra. I hem där de ensamkommande barnens enskilda behov 

inte blir tillräckligt uppmärksammade eller i hem där det råder konflikter – kan miljön 

upplevas som alltför påfrestande (Karsbo, 2012). Det är därför av vikt för barnens hälsa och 

välbefinnande att ha tillgång till ett tryggt boende med betydelsefulla vuxna som finns där och 

lyssnar på dem vid behov (Lundberg & Dahlquist, 2012). Detta inkluderat de vuxna som de 

ensamkommande barnen dagligen träffar utanför boendet, vilket utgörs av alla de 

yrkesverksamma som samverkar kring barnet och för dennes bästa (Backlund et al., 2012). 

Dessa människor utgör inledningsvis barnens sociala nätverk och är en viktig förutsättning för 

att barnen ska kunna känna sig trygga, må bra och kunna delta i det som samhället erbjuder – 

så som skola, fritidsaktiviteter (Wimelius et al., 2012; Hessle, 2012). Brist i kommunikationen 

kan göra stor skada på barnet. Det är därför viktigt att dessa personer håller det de lovat till 

barnet och ser till att samverkan fungerar parterna emellan (Lundberg & Dahlquist, 2012). 

En fast utgångspunkt skapar trygga individer 
Tidigare forskning visar även på att det är viktigt att det ensamkommande barnet har 

betydelsefulla vuxna runtomkring sig. De som anses mest betydelsefulla är bland annat 

familjehemsföräldrarna och personalen på de HVB-hem där barnen bor, det vill säga de som 

dagligen ska finnas där för barnet och tillgodose dennes grundläggande behov av trygghet och 

kontinuitet. Många kommuner har idag svårt att erbjuda det ensamkommande barnet ett 

lämpligt boende (Lundberg & Dahlquist, 2012). Det råder också skilda meningar om vilket 

boende som anses mest lämpligt för de ensamkommande barnen. Ett familjehem kan på 

många sätt tillgodose barnens individuella behov, då denna placeringsform inger en mer 

familjär känsla och i många fall en trygg tillvaro. Medan ett HVB-hem kan lämpa sig bättre, 

åtminstone för de äldre barnen, då denna placeringsform kan bidra till en känsla av ett större 

sammanhang samt mångkulturella möten med andra ungdomar på boendet. Det är dock svårt 

att säga vilket typ av boende som är bäst då det är högst individuellt i vilket boende ett barn 

mår bäst i (Backlund et al., 2012; Backlund et al., 2014). Forskning visar även hur det kan 

skilja sig från land till land gällande boendemöjligheter för de ensamkommande barnen. I 

Storbritannien saknas det ofta rätt resurser för att tillgodose barnens behov på ett adekvat sätt. 

Många av barnen blir då placerade på vandrarhem utan närhet av någon trygg vuxen. Barnen 

saknar ofta pengar till mat och har ingen aning om hur saker och ting sköts i det nya landet 

(Kohli, 2006). I Sverige är det dock vanligast med placering i HVB-hem just därför att det 

oftast är där kommunerna har platser och då speciellt för pojkar i övre tonåren. Problematiken 

som kan uppstå i detta kan vara att ungdomarna inte får möjlighet att komma i kontakt med 

det svenska samhället, vilket försvårar för dem att lära sig det svenska språket och i det långa 

loppet – deras möjlighet till etablering (Backlund et al., 2012).    

 

Det finns både fördelar och nackdelar med de två olika placeringsformerna för de 

ensamkommande barnen som kommer till Sverige. Gällande familjehem som placeringsform 
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så är språket en viktig aspekt att ta hänsyn till. Medan vissa förordar ett svenskt familjehem 

för att barnet snabbare ska kunna lära sig språket och få en väg in i det svenska samhället, så 

förordar andra ett familjehem med samma språk och sammanhang som barnet själv kommer 

ifrån. Det kan vara viktigt för de ensamkommande barnen att ha kontakt med personer från 

deras hemland för att skapa trygghet och för att barnen ska få känna en tillhörighet. Detta 

beror mycket på att de talar samma språk och att barnen då får en chans att slippa tänka på hur 

de ska kunna bli förstådda (Backlund et al., 2012; Backlund et al., 2014). Släktplaceringar kan 

då ses som en självklar form av boende. Dels för att barnen då får komma till ett sammanhang 

som är bekanta för dem men också för att barnen långsiktigt får lättare att socialisera sig 

(Hessle, 2009). Vid socialtjänstens utredningar undersöks det ofta om det ensamkommande 

barnet först och främst har några anhöriga i Sverige som denne kan bli placerad hos eller i ett 

boende nära vid (Backlund et al., 2012). HVB-hem som placeringsform kan i många fall vara 

en trygghet för de ensamkommande ungdomarna, då de där får möjlighet att möta andra från 

sitt eget hemland. Genom boendet kan ungdomarna känna sig som en del av en gemenskap, 

samtidigt som de kan få vara med i planerandet av exempelvis matlagning. De gemensamma 

aktiviteter som ofta erbjuds på HVB-hem gör att ungdomarna känner sig delaktiga samt bidrar 

till att de lär sig hur ett hem ska skötas – vilket gör att de får verktyg till att i framtiden klara 

sig på egen hand (Lundberg & Dahlquist, 2012). Dock är det inte ett boendealternativ som 

passar alla, då vissa av barnen som kommer till Sverige har ett stort behov av att få ta del av 

ett familjesammanhang (Hessle, 2009). Familjehem kan således bidra med den familjära 

känslan som barnen oftast är i stort behov av, medan HVB-hem kan bidra med en annan slags 

trygghet i form av en känsla av samhörighet och gemenskap. 

Språk och kunskap mot en ljusare framtid 
Enligt tidigare forskning ligger utbildningsansvaret på den kommun där barnet vistas och det 

ensamkommande barnets skolgång ska genomföras med hänsyn till dennes enskilda behov 

och förmåga (Lundberg & Dahlquist, 2012). Skolan är en framtidsinvestering där barnet kan 

få utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt för att i framtiden kunna få ett bra arbete och 

etableras in i samhället. Skolan som en social arena innebär att barnet kan få känna sig som en 

del av en gemenskap, dels med sina klasskamrater och lärare i skolan, men dels också ur ett 

större perspektiv – som en del av samhället. Många av de ensamkommande barnen som 

kommer till Sverige saknar en fullständig utbildning. I de länder som barnen kommer ifrån är 

det vanligt att barnen, istället för att gå i skolan, får hjälpa till hemma eller arbeta för 

familjens överlevnad. Därför har många av de ensamkommande barnen som kommer en stark 

önskan om att få gå i skolan, då de inte kunde göra detta i sitt hemland (Backlund et al., 2012; 

Wigg, 2008). Skolan är viktig då den dels bidrar till att barnen lär sig det svenska språket och 

dels för att den ger barnen en möjlighet till att senare kunna få komma i arbete och bli 

självförsörjande. Skolan skapar också en struktur i barnens annars kaotiska liv, som ofta 

präglas av oro och saknad efter familjen i hemlandet. Läraren kan då komma att bli en 

betydelsefull person i barnens liv (Lundberg & Dahlquist, 2012; Karsbo, 2012). Det är därför 

av vikt att se till att de ensamkommande barnen får en adekvat skolgång som ligger i linje 

med barnets bästa. 

 

För vissa av de ensamkommande barnen som kommer till Sverige fungerar skolgången och 

vägen in i arbetet utan problem medan det för andra kan det bli mer problematiskt – vilket 

ofta kräver stärkta insatser från socialtjänstens sida. Orsaken till att det inte fungerar i skolan 

för barnen beror ofta på de mår dåligt. Annan problematik som kan uppstå kring skolgången 

berör ungdomar som kommit till Sverige i övre tonåren. Dessa kan få svårare att få 

gymnasiebehörighet på grund av att de får stanna för länge i förberedelseklass eller på grund 

av att deras resurser så som exempelvis deras språkkunskaper inte tas till vara på. Men också 



11 
 

det faktum att de saknar stöd både på en individuell och strukturell nivå bidrar till att 

ungdomarna inte kan gå vidare till gymnasiet (Backlund et al., 2012).  Genom de speciella 

förberedelseklasserna särskiljs de ensamkommande barnen från de svenska barnen. Forskning 

visar dock att det kan finnas flera fördelar med att låta de ensamkommande barnen gå i en 

klass där det även går svenska barn. En blandad klass skulle kunna skapa möjligheter för de 

ensamkommande barnen att snabbare lära sig det svenska språket, men också inbringa en 

känsla av tillhörighet – samtidigt som barnens nätverk vidgas (Lundberg & Dahlquist, 2012; 

Wigg, 2008). 

 

Som tidigare nämnts är språket en viktig del som i mångt och mycket är sammanhängande 

med skolan. Men språkbristen kan också påverka hur de ensamkommande barnen upplever 

sin boendesituation. Språket kan vara en markering på tillhörighet, en möjlighet att delta i det 

som omgivningen och samhället i stort har att erbjuda. Men också en möjlighet att 

kommunicera och skaffa nya vänner. Följden av att inte kunna det svenska språket kan 

således bli att det ensamkommande barnet inte får möjlighet till att få prata om sina känslor 

och känna samhörighet till personer runtomkring. Detta kan leda till ohälsa, missförstånd och 

en känsla av utanförskap hos barnet. Det kan även i större utsträckning medföra att barnet 

hellre söker sig till sina landsmän som pratar samma språk och kommer ifrån samma kontext 

(Backlund et al., 2012; Backlund et al., 2014). Språket är ett villkor för att kunna skapa ett 

nytt liv i Sverige och för att få gå i en vanlig skola. Genom att de ensamkommande barnen 

hamnar i kontexter där de måste använda det svenska språket, hjälper det dem att öva upp sina 

språkkunskaper. Det kan exempelvis röra sig om att barnen får ägna sig åt diverse 

fritidsaktiviteter. Forskning visar att barn som har fritidsaktiviteter att aktivera sig med efter 

skoltid identifierar sig mer med samt är mer positivt inställda till den svenska kulturen. Ur ett 

integrationsperspektiv kan detta även öppna upp mer möjligheter för att få prata svenska och 

lära känna svenska barn, vilket visat sig vara viktigt för de ensamkommande barnen (Karsbo, 

2012; Wigg, 2008). På så vis är språket inte bara en del utav skolan, utan det finns även andra 

arenor där de ensamkommande barnen kan få möjlighet att öva upp sina språkkunskaper. 

METOD 

Val av metod 
Vid genomförandet av föreliggande studie har en kvalitativ forskningsmetod använts genom 

att undersöka socialtjänstens akter. Detta då studiens syfte är att undersöka om de insatser 

som erbjudits de ensamkommande barnen visar förutsättningar för att främja deras möjlighet 

till etablering i samhället. Grundat i tre faktorer för en god etablering – hälsa, boende och 

skola. I en kvalitativ studie läggs fokus på att skapa förståelse för den bakomliggande 

verkligheten som akterna förmedlar. Forskaren strävar således efter att uppfatta denna 

verklighet så som den är omnämnd i akterna och handläggarna beskrivit den (Bryman, 2011). 

Inom följande studie ämnas det bland annat att söka förståelse för hur faktorerna hälsa, hem 

och boende sammankopplat med socialtjänstens insatser kan främja de ensamkommande 

barnens möjlighet till etablering. För att kunna samla in information som är relevant utifrån 

studiens problembeskrivning behöver rätt förutsättningar finnas för att kunna fånga både de 

ensamkommande barnens och socialsekreterarnas syn på situationen. Billquist och Johnsson 

(2007) menar att det finns fördelar med att använda sig av just akter i forskning. Akter gör det 

enklare att följa en process från början till slut och beskrivs som fördelaktiga i studier där 

processer och organisatoriska mönster undersöks. När akterna sedan sammanställs går det att 

beskriva generella mönster och strukturer. Akter är också lättillgängliga och minskar risken 

för etiska dilemman som kan uppstå vid intervjuer av barn. Då akter beskriver det förflutna 

minskar även risken att informationen kan komma att påverkas av intervjupersoners 
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personliga känslor och minnen av de aktuella händelserna. Risken för att information 

bortfaller är även mindre då den finns nedskriven. Akter är dock subjektiva i den mening att 

det är socialsekreterarna själva som gör bedömningen av vad som är viktigt nog att 

dokumentera (a.a.). Föreliggande studie avser vidare att söka kunskap berörande 

ensamkommande barns etablering med utgångspunkt i adekvata teorier. För att göra detta 

förefaller just en aktstudie vara fördelaktig. Detta för att studien då kan följa barnens process 

från ankomsten till Sverige genom de insatser som satts in, utan att för den sakens skull i 

efterhand påverkas av socialsekreterarnas egna känslor och minnen. Då akterna inte skapats 

specifikt för att användas i forskning, minskar också risken för att socialsekreterarna kan 

förvrängt innehållet på något sätt.   

Litteraturanskaffning och källkritik 
I sökningen av vetenskapliga studier och artiklar har författarna till föreliggande studie 

avgränsat sig genom att enbart fokusera på studier och artiklar som är vetenskapligt granskade 

och i fulltext. Sökningen har huvudsakligen skett via sökmotorn SUMMON och databasen 

Social Services Abstract. De sökord som användes var: ensamkommande barn, etablering, 

integration, asylsökande barn, *hälsa, barnavårdsutredningar, invandrande barn, 

handläggning, unaccompanied refugee children, establishment, asylum-seeking children, 

*health, child welfare investigations, immigrant children, management. Flera av sökorden 

användes i kombination med varandra och en avgränsning gjordes utifrån förbestämda 

inklusions- och exklusionskriterier. Då studiens syfte var att undersöka huruvida 

socialtjänstens insatser, kopplat till de tre faktorerna för en god etablering, möjliggjort det för 

de ensamkommande barnen att etableras i samhället. Studien utgår först och främst utifrån 

nationell och internationell forskning genomförd efter år 2006. Detta på grund av att det under 

detta år skedde en lagändring vilken bestämde kommunernas huvudsakliga ansvar i 

mottagandet av de ensamkommande barnen. Ansvarsfördelningen över barnen är således ett 

mycket relevant kriterium, då det är Socialtjänstens akter som utgör denna studies empiri. 

Dock har det, då det ansetts nödvändigt, även använts äldre forskning. Det som författarna 

valde att exkludera var forskning som enbart redogjorde för flyktingbarn som kommit till 

landet i sällskap med sina föräldrar. Utifrån ovan nämnda kriterier kunde författarna till 

föreliggande studie slutligen presentera elva vetenskapliga studier och artiklar. I dessa kunde 

författarna sedan efter en kritisk granskning finna ytterligare forskning som låg till underlag 

för studien. Genom detta har särskild hänsyn tagits till huruvida forskningen är tillförlitlig, 

vilket Bryman (2011) menar bygger på en värdering av huruvida forskningen anses hållbar 

och pålitlig. Slutligen har författarna i första hand använt sig av primärkällor i litteraturen – 

detta för att minska risken för eventuell feltolkning ifrån författarnas sida. 

Urval och innehållsanalys 
En studies urval utgör underlaget för vilken typ av analys som kan göras och vilka slutsatser 

som kan dras samt om det senare går att generalisera resultatet till en annan kontext (Bryman, 

2011). I föreliggande studie är akterna som används inhämtade från en integrationsenhet inom 

socialtjänsten i en mellanstor kommun i Sverige (hädanefter kallad Mellanstad). Att valet föll 

på just denna enhet och socialkontor berodde främst på att de fokuserar på den aktuella 

målgruppen samt ansågs som passande utifrån den aktuella studiens problembeskrivning, men 

också att det geografiskt sett passade bra. Kontakt togs med socialkontoret då de arbetar med 

relevant målgrupp, det vill säga ensamkommande barn, där den första kontakten skedde med 

ansvarig enhetschef vilken delgavs information om författarna och syftet med studien. Chefen 

vidarebefordrade sedan detta till två socialsekreterare arbetandes på integrationsenheten – 

vilka gav oss tillgång till de akter som för tillfället var aktuella. I föreliggande studie används 

ett systematiskt urval vilket enligt Bryman (2011) utförs genom att slumpmässigt välja ut 

enheter med hjälp av kriterierna och direkt ifrån urvalsramen, utan att någon slumptalstabell 
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behöver användas. Kriterierna för inhämtningen av akterna var att de skulle röra 

ensamkommande barn födda efter år 2000, vilka fått beslut om insats samt att akterna skulle 

vara öppnade senast år 2011 – detta för att de skulle överensstämma med den samhällskontext 

som råder idag. Utifrån totalt femtiofyra stycken akter, delades dessa sedan upp i två grupper 

utefter kön, det vill säga ensamkommande flickor och pojkar. Det fanns då totalt fyrtiotvå 

akter rörande pojkar och sju akter rörande flickor som uppfyllde studiens kriterier. Därefter 

valdes var tionde pojkes- och varannan flickas akt ut. Totalt blev det slutgiltiga antalet akter 

som användes i studien åtta stycken. Innan kontakt togs med tilltänkt socialkontor fanns en 

önskan om att urvalet skulle bestå av cirka fem till tio akter rörande ensamkommande barn, 

varav hälften pojkar och hälften flickor. Detta då antalet ansågs som lämpligt utifrån studiens 

syfte och omfattning. Ett mindre urval hade troligtvis kunnat påverka studiens trovärdighet 

och samtidigt bidragit till svårigheter att finna relevanta faktorer i analysmaterialet, medan ett 

större urval hade blivit svårt att noggrant kontrollera utifrån studiens strikta tidsram (Bryman, 

2011). Anledningen till uppdelningen utefter kön var att författarna till föreliggande studie 

inledningsvis hade avsikt att utföra en jämförelse mellan pojkars och flickors insatser. Efter 

att materialet närmare studerats visade sig kön var en irrelevant faktor och att det således 

fanns mer signifikanta faktorer att undersöka kopplat till de ensamkommande barnens 

etablering. När författarna till föreliggande studie hade fått godkännande av enhetschef och 

utredande socialsekreterare samt skrivit på ett sekretessavtal bestämdes dag och tid för 

inhämtande av material, det vill säga akterna. Efter en genomgång av akterna kunde 

författarna se att det fanns stora likheter akterna emellan, då relevant och likvärdig 

information gällande insatserna kring de ensamkommande barnen och deras möjlighet till 

etablering tenderade att återkomma. Enligt Bryman (2011) är målet med urvalet att uppnå en 

empirisk mättnad, vilket innebär att urvalet fortgår fram tills dess att ingen ny fakta 

tillkommer. Det insamlade materialet ansågs därmed vara tillräckligt och det fanns inget 

behov av att inhämta ytterligare akter.  

Utformning av temaguide samt databearbetning och analysförfarande  
Då föreliggande studie avser undersöka hur socialtjänstens insatser främjar de 

ensamkommande barnens förutsättningar för etablering behövde en tematiseringsguide först 

skapas för att få ut adekvat information för studien från akterna. Utformningen av en 

tematiseringsguide görs ofta med hjälp av aktuella teman som studien behöver samla 

information om och/eller genom att skapa en lista med konkreta frågor (Bryman, 2011). Med 

hjälp av litteratur och forskning om ensamkommande barn och deras etablering (se 

exempelvis Backlund et al., 2012; Lundberg & Dahlquist, 2012; Ager & Strang, 2008) kunde 

författarna till föreliggande studie urskilja ett mönster där tre teman tydligt framträdde, 

bestående av hälsa, boende och skola. Utifrån dessa teman skapades sedan en lista med frågor 

för att säkerställa att den information som är relevant för studien har inhämtats. Exempel på 

frågorna som formulerats är: ”vad framkommer i akterna om barnens mående?”, ”vilka typer 

av boende finns det för barnen?” samt ”hur länge dröjer det innan barnen får börja skolan?”. 

Studiens tematiseringsguide (se bilaga 1.) anpassades på så vis efter det aktuella 

kunskapsläget och utifrån guidens teman kunde adekvata frågeställningar ställas upp – vilka 

tillsammans utgjorde studiens bevekelsegrund med ändamålet att besvara studiens syfte. För 

att sedan bearbeta den data som framkom sorterades all information från akterna efter 

tematiseringsguidens teman med syfte att få en bild av materialet. Denna sortering bidrog 

även till att materialet fanns tillgängligt för kontinuerlig genomgång under studiens gång 

(Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Materialet som används i studien, det vill säga akterna, utgår alla från utredningar öppnade 

hos socialtjänsten enligt SoL (SFS 2001:453) 11 kap. 1 § rörande ensamkommande barn som 



14 
 

sedan har placerats med stöd av SoL (SFS 2001:453) 4 kap. 1 §, antingen i ett hem för vård 

och boende eller i familjehem enligt SoL (SFS 2001:453) 6 kap. 1 §. Vidare har 

journalanteckningar, vård- och genomförandeplaner använts som underlag upprättade enligt 

SoL (SFS 2001:453) 11 kap. 3 § och 11 kap. 5 §. I dokumentationen kring de 

ensamkommande barnens insatser finns flera olika dokument. Daganteckningar, 

genomförandeplan, vårdplan, utredningsplan och utredning är centrala dokument grundade på 

BBIC som används under utredningsprocessen. Enligt Socialstyrelsen (2013a) är 

utredningsplanen en upprättad struktur för hur utredningen ska genomföras. Den finns för att 

se till att utredningen varken blir för stor eller för liten. Utredningsplanen innehåller frågor 

vilka det skall sökas svar till samt vad för information som behövs. Denna förklarar även hur 

informationen skall inhämtas samt vilka som medverkar i utredningen. Utredningsplanen kan 

utvecklas allteftersom nya frågor tillkommer. En vårdplan är ett dokument som alltid skall 

skapas när ett barn vårdas utanför det egna hemmet. Där förklaras hur vården ska se ut och 

vad vården har för mål samt om det för barnet krävs andra typer av insatser från andra 

instanser. Den skall även berätta när vården ska ta slut och vilken vårdform som passar bäst. 

Genomförandeplanen finns i olika former inom BBIC. (Det som är relevant för denna studie 

är genomförandeplan för placering då alla barnen i studien har placering som insats). I 

genomförandeplanen finns det som står i vårdplanen mer konkretiserat. Frågor som vem, när 

och hur besvaras i genomförandeplanen. I dokumentet står även vilka huvudmän som 

ansvarar för vilka insatser. De ensamkommande barnens åsikt om placeringen samt 

socialtjänstens kontakt med barnet skall även dokumenteras i genomförandeplanen (a.a.). 

Daganteckningar är socialtjänstens journalanteckningar om olika händelser relevanta för 

utredningen eller barnet. Genom dessa anteckningar ska det framgå hur vägen från inkommet 

ärende till beslut yttrar sig samt vardagliga händelser kring barnet (Socialstyrelsen, 2012b). 

De åtta akter som används i föreliggande studie utgörs i genomsnitt av cirka 25 pappersblad 

per akt, innehållandes ovanstående beskrivna dokument.  

 

En kvalitativ analys av data definieras som en systematisk process där forskaren aktivt arbetar 

med den insamlade empirin genom att strukturera, organisera samt leta efter mönster för att 

skapa ett resultat. Det svåra med en kvalitativ analys är att hitta de betydande faktorerna samt 

att ta bort de meningslösa faktorerna ur en stor mängd text. Vidare är kvalitativa analyser 

unika för varje studie då de hanterar olika ämnen och data. Textanalys handlar om att välja ut 

och förhålla sig till de för ändamålet identifierade texternas innehåll för att skapa kunskap om 

texternas innehåll i det aktuella området (Fejes & Thornberg, 2009). I föreliggande studie 

sorterades irrelevant material bort som inte ansågs tillämpligt och relevant material fick stå 

under det aktuella temat utifrån temaguiden. Information kopplat till forskning och litteratur 

om etablering, insatser och barnens hälsa sparades och information utan koppling till dessa 

områden sållades bort. Sedan identifierades problemet som skulle studeras, vilket sedan blev 

studiens syfte. Följt av genomläsning av det aktuella materialet, det vill säga akterna, vilka 

sedan kategoriserades efter analytiska teman, som utgjorde studiens frågeställningar. Den 

sorterade texten i form av resultatet ställdes sedan mot relevant litteratur och tidigare 

forskning inom området. En detaljerad analys utförs genom att texterna kategoriseras enligt 

innehållet i dem och ställs därefter mot eventuella teoretiska perspektiv för att skapa en 

problematiserande dimension genom tolkning (Fejes & Thornberg, 2009). 

Trovärdighet och äkthet 
En fördel med att använda arkivmaterial, så som akter, är att detta inte på något sätt kan 

påverka forskarens egen förförståelse eller värderingar. Materialet har således inte skapats i 

något speciellt forskningssyfte och är därmed också fritt ifrån diverse yttre påverkanseffekter. 

Materialets validitet blir således inte lika påverkat av tolkningar och förförståelse som 
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material som har skapats i forskningssyfte. För att kunna bedöma det inhämtade materialets 

trovärdighet och äkthet kommer det i denna studie istället att tittas närmare på de fyra 

bedömningskriterierna för avgörandet av dokumentens kvalitet. Det första kriteriet utgörs av 

materialets autenticitet, är det undersökta dokumentet ett originaldokument och råder det 

några tvivel om vem som författat dokumentet? Det andra kriteriet handlar om dokumentets 

trovärdighet samt dess uppriktighet och noggrannhet – är materialet fritt från förvrängningar 

och felaktigheter? Det tredje kriteriet handlar om dokumentationens representativitet, det vill 

säga är dokumentationen typiskt för sitt slag? Om så inte är fallet, på vilket sätt är det inte 

det? Det fjärde och sista kriteriet utgörs av materialets meningsfullhet vilket handlar om 

dokumentets tydlighet och begriplighet (Bryman, 2011). I föreliggande studie uppfylls 

ovanstående kriterier på så vis att all inhämtad dokumentation är signerad av ansvarig och 

författande socialsekreterare, vilket gör att både dess autenticitet och trovärdighet stärks. 

Studiens författare har även själva inhämtat dokumenten och kodat dessa vilket stärker 

dokumentens äkthet. Vid inhämtandet av materialet såg författarna av föreliggande studie till 

att få med all relevant dokumentation tillhörande var akt. Detta i sin tur gjorde att författarna 

lättare kunde skapa sig en tydlig överblick över materialet och dess innehåll och på så vis 

även skapa en meningsfullhet.  Det aktuella materialet är utformat efter standardiserade 

modeller och kan ses som typiskt i sitt slag och på så vis även representativt för just dessa 

typer av ärenden. Även om alla akter är individuella utifrån varje enskilt barn och ärende så är 

likheterna stora. Materialet är också strukturerat efter standardiserade rubriker och är på så vis 

innehållsmässigt korrekt samt lätt och tydligt att begripa och går därför också att ses som 

meningsfullt. Det är dock av vikt att poängtera att det är socialtjänstens handläggares 

uppfattning om vad som är viktigt nog att dokumenteras som syns i materialet. Författarna av 

föreliggande studie är medvetna om att akter aldrig kan vara helt objektiva då innehållet i dem 

kan bli påverkat av socialsekreterarens uppfattning om vad som är viktigt nog att 

dokumentera samt dennes egna värderingar och personlighet. 

Etiska överväganden 
Det finns fyra huvudkrav för forskning vilka utgör de etiska överväganden som författarna av 

föreliggande studie gjort med hänsyn till studiens innehåll. Informationskravet innebär att 

information om studien behöver lämnas till deltagaren rörande villkoren för själva deltagandet 

och hur forskningsresultaten skall publiceras. Dock skiljer sig detta beroende på vilken typ av 

studie som utförs. I studier där deltagaren är passiv och informationen om deltagarna 

inhämtas från redan registrerade myndighetsregister krävs inte att information utlämnas kring 

studien – det tillstånd som erfordras är dock myndighetens. Samtyckeskravet kräver att 

forskaren ska inhämta samtycke från deltagare eller uppgiftslämnare och i vissa fall från 

vårdnadshavare. När deltagarna är passiva behövs inget samtycke, detta också beroende på 

studiens uppbyggnad. Konfidentialitetskravet innebär att ett avtal gällande sekretess bör 

tecknas när studien använder etiskt känsliga uppgifter om enskilda identifierbara personer. 

Vidare innebär detta kravet att materialet ska delges på ett sätt som inte röjer den enskilde 

deltagaren. Även risken för att individer oavsiktligt identifieras måste minimeras. 

Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet och innebär att uppgifterna som inhämtas enbart 

får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2014). I föreliggande studie har författarna 

enbart använt sig av fingerade namn och platser för att inte röja deltagarnas identiteter i de 

insamlade akterna. Samtycke har både muntligen och skriftligen inhämtats från 

socialkontorets enhetschef för att få tillgång till akterna. Enhetschefen, samt ansvariga 

socialsekreterare, har fått information om studien och kring vad den ämnar undersöka. Ett 

sekretessavtal har skrivits på för att säkerställa att ingen känslig information sprids vidare. 

Innan akterna medtogs från socialkontoret ströks alla personuppgifter, namn på platser och 

loggor från akterna som på något sätt skulle kunna avslöja någon typ av känslig information 
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och byttes istället ut till koder. Det är enbart författarna till studien som haft tillgång till 

akterna och de har enbart använts i syfte att utföra denna studie. När studien är avslutad 

kommer akterna att förstöras då de uppnått det syfte de var ämnade för. På så vis har 

författarna i studien gjort ett antal etiska överväganden och därmed uppfyllt Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer för forskning.  

RESULTAT OCH ANALYS 
Resultat- och analysdelen inleds med en presentation av Mellanstad kommun där föreliggande 

studies grundmaterial är inhämtat. Staden presenteras för att läsaren ska kunna skapa sig en 

bild av vilken miljö och under vilka förutsättningar de ensamkommande barnen i akterna 

lever i. Vidare är avsikten med presentationen av akterna att läsaren ska få en känsla för 

materialet. De efterföljande avsnitten delas in i tre huvudteman. Det första huvudtemat är 

insatser och planering kring de ensamkommande barnens hälsa med tillhörande underteman 

som berör det psykiska och fysiska måendet samt socialtjänstens insatser med fokus på 

barnens hälsa. Det andra huvudtemat är insatser och planering kring de ensamkommande 

barnens placering med tillhörande underteman som redogör för hemmet som utgångspunkt 

och socialtjänstens insatser med fokus på barnens boende. Det tredje och sista huvudtemat är 

insatser och planering kring de ensamkommande barnens skolgång vilket har följande 

underteman: Att börja i skolan samt socialtjänstens insatser med fokus på barnens 

skolsituation. Resultatet kommer att analyseras i slutet av varje tema med hjälp av tidigare 

forskning och teori. 

Presentation av Mellanstad kommun 

Akterna är inhämtade från integrationsenheten i Mellanstad kommun. Mellanstad är en 

ständigt växande multikulturell stad med i nuläget drygt 50 000 invånare. Mellanstad 

kommuns plan är att verka för att alla invånare i Mellanstad ska ha lika levnadsvillkor och på 

så vis känna sig som en del av samhället. Samtidigt genomförs en större satsning på 

integrationen i Mellanstad. Socialförvaltningen i kommunen arbetar ständigt för ett mer 

individanpassat arbetssätt och försöker att anpassa sin verksamhet utifrån de förändringar som 

just nu sker runtomkring i världen. Planen är att skapa nya boenden för ensamkommande barn 

eftersom behovet är stort – på grund av det för närvarande mycket höga mottagandet. 

Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa 

förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och 

därmed känna delaktighet i sin egen etablering. Genom introduktionsplaner för nyanlända 

barn vill man bidra till en god samverkan inom kommunen gällande integration och på så vis 

samordna redan befintliga resurser och effektivisera integrationsprocessen inom kommunen 

(internt dokument, 2014). Integrationsenheten i Mellanstad ansvarar för de ensamkommande 

barnen som blir anvisade till kommunen genom Migrationsverket. På integrationsenheten 

finns det två socialsekreterare som arbetar kring utredningen av de ensamkommande barnen. 

Mellanstad kommun har avtal med Migrationsverket att ta emot enbart pojkar, men trots detta 

kommer det även flickor som uppgett att de har någon form av anknytning till kommunen. 

Enligt Socialstyrelsen (2013b) innebär anknytning att det ensamkommande barnet har släkt 

eller familj i den staden dit de blir anvisade, anhöriga som barnet sedan kan komma att bli 

placerad hos. År 2014 tog integrationsenheten i Mellanstad kommun emot totalt 28 

ensamkommande pojkar och 8 ensamkommande flickor. Enligt 6 kap. 2 § SoL (SFS 

2001:453) är det kommunens ansvar att se till att det finns placeringsalternativ för den som 

inte fyllt 18 år (a.a.). I Mellanstad är det dock vanligast att ensamkommande pojkar placeras 

på kommunens eget HVB-hem för pojkar i åldrarna 15-18 år. Medan det ännu inte finns något 

likartat alternativ för flickor placeras dessa oftast i familjehem.  
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Presentation av akterna 

Akterna som används i föreliggande studie utgår alla från utredningar öppnade hos 

socialtjänsten i Mellanstad enligt SoL (SFS 2001:453) 11 kap. 1 § rörande ensamkommande 

barn som sedan har placerats med stöd av SoL (SFS 2001:453) 4 kap. 1 §, antingen i ett hem 

för vård och boende eller i familjehem enligt SoL (SFS 2001:453) 6 kap. 1 §. Vidare har 

journalanteckningar samt vård- och genomförandeplaner använts som underlag upprättade 

enligt SoL (SFS 2001:453) 11 kap. 3 § och 11 kap. 5 §. I studien ingår totalt åtta stycken akter 

varav hälften av dessa rör ensamkommande flickor och andra hälften pojkar.  

 

Akt 1. Sahel 16 år, blev aktuell på Mellanstad kommuns integrationsenhet i juli 2014 då hon 

kom på grund av anknytning. Då det inte fanns rätt förutsättningar för Sahel att bo hos sina 

kusiner blev hon efter utredning placerad på ett HVB-hem för ungdomar med psykosocial 

problematik. Det framgår även i akten att Sahel fick ett permanent uppehållstillstånd (PUT) 

under tiden för utredning.  

 

Akt 2. Yelda 17 år, blev aktuell på integrationsenheten i Mellanstad i december 2014. Via 

anknytning kom hon till Mellanstad tillsammans med sin pojkvän. I väntan på PUT blev 

Yelda placerad hos pojkvännens mamma i en av Migrationsverkets lägenheter. Vidare 

framgår det i akten att Yelda får avslag på sin asylansökan och att hon strax efter detta 

avviker. Efter händelsen finns ingen ytterligare information om Yelda och om vart hon 

befinner sig.  

 

Akt 3. Laleh 17 år, blev aktuell på integrationsenheten i september 2014 och kom via 

anknytning till kommunen. Laleh blev först placerad i familjehem hos sin bror, men flyttade 

kort därefter till sin syster då hon upplevde hemmiljön hos brodern som stökig. I akten 

framkommer att Laleh under tiden för utredning fick PUT.  

 

Akt 4. Mirela 15 år, blev aktuell på integrationsenheten i juni 2014. Mirela blev placerad hos 

en svensk familj i ett av kommunens egna familjehem. Vidare framkommer det i akten att 

Mirela under tiden för utredning får PUT.  

 

Akt 5. Faruk 16 år, blev aktuell på integrationsenheten i oktober 2014. Till följd av att 

kommunens egna HVB-hem var fullbelagda blev Faruk istället placerad på ett privat HVB-

hem i grannstaden Lillstad. Vidare framkommer det under tiden för utredning att Faruk blev 

beviljad PUT.  

 

Akt 6. Sami 15 år, blev aktuell på integrationsenheten i januari 2015. Sami placerades i ett av 

Mellanstads egna HVB-hem för ensamkommande pojkar och hade vid tidpunkten för 

inhämtandet av akterna ännu inte beviljats PUT.  

 

Akt 7. Kriv 15 år, blev aktuell på integrationsenheten i augusti 2014. Kriv placerades också i 

Mellanstad kommuns egna HVB-hem för ensamkommande pojkar. I akten framkommer att 

Kriv under tiden för utredning beviljats PUT.  

 

Akt 8. Mehmet 16 år, blev aktuell på integrationsenheten i oktober 2013. Precis som 

ovanstående pojkar placerades även Mehmet på Mellanstads egna HVB-hem för 

ensamkommande pojkar. Utifrån informationen som framkommer i akten fick Mehmet sitt 

PUT tidigt under tiden för utredning.   
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Insatser och planering kring de ensamkommande barnens hälsa 
Föreliggande tema syftar till att belysa hur situationen kring de ensamkommande barnens 

hälsa ser ut och på vilket sätt detta tas i beaktning i den fortsatta planeringen av barnens 

insatser. 

Det psykiska och fysiska måendet 

De ensamkommande barnens psykiska och fysiska hälsa är ett stort fokusområde i 

utredningarna och i resterande av dokumentationen. I de ensamkommande barnens vårdplaner 

går det att läsa att de ska få stöd och tillgång till de resurser som bidrar till en god fysisk och 

psykisk hälsa. Detta då grunden för en lyckad framtida etablering, och dess tillhörande 

faktorer så som exempelvis skola och hem, bygger på förutsättningen att det ensamkommande 

barnets hälsomässiga behov är uppfyllda. Det framkommer i akterna att sömnproblem och 

psykiska besvär relaterat till traumatiska upplevelser från flykten har visat sig vara vanligt 

bland de ensamkommande barnen. Bland de barnen som har bortgångna familjemedlemmar 

som avlidit till följd av kriget beskrivs också en stor sorg och saknad efter dessa. Medan andra 

av barnen beskriver en ständig fruktan inför hur deras familj, som är kvar i hemlandet, har det 

i nuläget och en oro inför om de överhuvudtaget är vid liv, vilket illustreras i följande akt: 

 
Kriv har hög frånvaro i skolan och har nu fått beskedet att skolan kan komma och skriva ut honom om 

han inte går till skolan. Han uppger att han missar skolan på grund av bekymmer med hälsan och då 

framförallt sömnen. Han säger att han är orolig för sin familj och vill att de ska komma hit, att han 

troligtvis skulle må mycket bättre då … (akt 7). 
 

Det som Kriv upplever är inget ovanligt bland de ensamkommande barnen i Mellanstad 

kommun, men visar på hur viktigt barnens hälsotillstånd är och hur detta i sin tur kan påverka 

andra viktiga delar av deras liv. Oron över familjen präglar Krivs vardag på så vis att han 

tillslut inte längre orkar ta sig till skolan. Generellt beskrivs i akterna också en allmän oro 

bland de barnen som ännu inte fått permanent uppehållstillstånd – en oro fyllt med tankar och 

funderingar kring deras egen asylprocess. Mycket grundat i en rädsla över att bli 

tillbakaskickade till dit de kom ifrån, vilket ofta är till ett land präglat av krig och elände utan 

trygga vuxna som skyddar dem. Flera av de ensamkommande barnen visar tydliga tecken på 

traumatisering och posttraumatiskt stress utifrån ovanstående faktorer. I en av akterna 

beskrivs hur Mirela, som blivit placerad i familjehem, under ett tillfälle får åka in till 

psykiatrisk akutmottagning efter att hon rispat sig i armen. BUP bedömde under detta tillfälle 

att hon inte var självmordsbenägen, utan att detta mer var ett sätt att häva ångest och ett 

uttryck för att visa att hon mår dåligt. I akten uppges följande: 

 
Att Mirela inte mår bra kan till viss del bero på vad hon varit med om i sitt hemland, flykten till Sverige 

och saknaden av sin familj … Mirela själv säger dock att hon mår dåligt på grund av att hon inte trivs i 

familjehemmet. Hon tycker det mesta är jobbigt nu i familjen … (akt 4). 
 

Hur Mirela mår påminner till viss del om hur de andra ensamkommande barnens mående 

framställs i akterna. Dock är det ingen av de andra barnen som tidigare skadat sig själva. Det 

Mirela istället beskriver är att hon inte trivs i det boende hon blivit placerad i och att hon inte 

känner sig trygg med den familj som hon bor med. Hon anger senare önskemål om att få byta 

boende till ett HVB-hem, vilket utredande socialsekreterare menar inte är aktuellt. Denne gör 

i akten en bedömning om att Mirelas behov bättre kan tillgodoses i ett familjehem där hon får 

tillgång till en familj med trygga vuxna som kan stötta Mirela i hennes mående. I en annan av 

akterna beskrivs situationen kring Sahel, som blivit placerad på ett HVB-hem för ungdomar 

med social problematik. I akten framkommer det att Sahel inte trivs i sitt boende på HVB-

hemmet och önskar att istället få komma till ett familjehem. Det har vid flera tillfällen 

förekommit oroligheter på hemmet, vilket gjort att Sahel känt sig rädd och inte vågat lämna 
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sitt rum. Hon uppger dock att hon gillar personalen på boendet, men att hon är rädd för de 

andra ungdomarna som befinner sig där. I likhet med de andra ensamkommande barnen som 

beskrivs i akterna så har Sahel en önskan om att få komma till en familj, i avsaknaden av 

hennes egen. Men hennes önskan handlar framförallt om att få komma till en trygg plats utan 

bråk och konflikter. I akten säger hon följande:  

 
Sahel tycker det är jobbigt när de andra ungdomarna på boendet bråkar med personalen. Hon säger att 

hon tycker mycket om personalen och att de inte förtjänar att bli utskällda … När Sahel berättar om ett 

bråk mellan en ungdom och personal på boendet börjar hon gråta. Hon orkar inte mer, säger hon … (akt 

1). 
 

I Sahels akt beskrivs att detta HVB-hem egentligen inte är till för ensamkommande barn och 

att ett familjehem troligtvis vore ett lämpligare alternativ för att på bästa sätt kunna tillgodose 

hennes behov av en stabil hemmiljö, där hon kan känna sig trygg och må bra. Det som går att 

utläsa från akterna är att de ensamkommande barnens hälsa i mångt och mycket hänger 

samman med och påverkar andra viktiga delar av barnens liv och förmåga till etablering in i 

samhället. Områdena skola och boende är exempel på andra viktiga delar vars 

grundförutsättningar handlar om att barnen måste må bra och vice versa. Det som 

sammanfattningsvis går att utläsa från akterna gällande de ensamkommande barnens 

hälsosituation är att barnens psykiska hälsa snarare än den fysiska oftast är den som står i 

fokus. 

Socialtjänstens insatser med fokus på barnens hälsa 

De övergripande mål som beskrivs i akterna gällande de ensamkommande barnens hälsa 

handlar om att Socialtjänsten i samarbete med boende och god man ska främja barnens 

grundläggande behov av en god fysisk och psykisk hälsa. Genom planerade insatser ska en 

samverkan kring de ensamkommande barnens hälsa ske genom att först och främst se till att 

barnen har tillgång till relevant hälso- och sjukvård. Detta görs också genom att erbjuda och 

uppmuntra barnen att delta i fysiska aktiviteter samt genom att erbjuda dem samtalskontakt 

där barnen kan få prata om sitt psykiska mående. Mer specifikt om de ensamkommande 

barnens hälsomässiga behov och hur insatserna kring dessa ska genomföras beskrivs i barnens 

genomförandeplaner – vilka redogör för hur personalen på HVB-hemmen, personer i 

familjehemmet samt den gode mannen alla ska verka stödjande i barnens kontakt med hälso- 

och sjukvården. Särskilt viktigt är det att de personer som befinner sig kring de 

ensamkommande barnen uppmärksammar vilka hälsomässiga behov barnen ger uttryck för 

samt att barnen själva måste bli bättre på att ta eget ansvar att uttrycka sina känslor och behov. 

Det kan också röra sig om hjälp kring praktiska frågor så som att exempelvis boka in ett 

läkarbesök och sedan följa med och stötta barnen under dessa besök, vilket illustreras i 

följande akt: 

 
Laleh ska av familjehemmet och sin god man få stöd i att komma i kontakt med tand- och sjukvård. 

Men efterhand att hon har lärt sig språket bättre och fått större kännedom om samhällets uppbyggnad, 

är tanken att hon så småningom ska få ta mer eget ansvar i detta … (akt 3). 
 

Ansvaret att se till att de insatser, med fokus på de ensamkommande barnens hälsa, blir 

genomförda och följer den planeringen som gjorts ligger således både hos de betydelsefulla 

vuxna, verksamma kring de ensamkommande barnen samt på barnen själva. Det är därmed av 

vikt att barnen strävar efter att själva så småningom kunna initiera kontakten med hälso- och 

sjukvård. Samtidigt som de behöver känna att de har adekvat stöd och motivation i denna 

process. Särskild hänsyn behöver dock tas i planeringen av de ensamkommande barnens 

insatser, då det i vissa fall händer att barnens hälsomässiga behov förändras under tid: 
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Under de sista månaderna som har gått har personal på boendet märkt av att Mehmet har dragit sig 

undan allt mer från personal och övriga ungdomar på boendet. Tidigare var han alltid med och aktivt 

deltog i de aktiviteter som erbjöds, men inte längre … Mehmet själv säger att han känner sig 

deprimerad, men han kan inte säga vad som gör honom deprimerad. Han har nu bott på hemmet under 

två år och har tidigare inte uppvisat några tecken på att han mår dåligt … (akt 8). 
 

Genom detta fattade utredande socialsekreterare beslut om en revidering i planeringen av 

Mehmets insatser. I akten resoneras det kring hur personalen ska försöka att vara mer lyhörda 

för om Mehmet är i behov att prata samt om han är i behov av ytterligare professionell 

samtalshjälp. I några av akterna har det visat sig att vissa av de ensamkommande barnen till 

en början kände en rädsla inför att uttrycka hur de egentligen kände och mådde, vilket 

medförde att ny information gällande barnens psykiska eller fysiska mående tillkom senare 

under insatsens gång. Därför krävs det ibland att de ensamkommande barnen först och främst 

behöver känns sig trygga med de personer de har omkring sig och i den miljö där de befinner 

sig för att sedan våga öppna upp sig och berätta mer om hur de mår. Det är många aspekter 

som spelar in i planeringen av de ensamkommande barnens hälsa och mycket som kan 

förändras under insatsens gång.  

 

Med utgångspunkt i resultatet framgår det att de ensamkommande barnens hälsosituation är 

ett genomgående tema som tas upp i barnens akter och beskrivs vidare i takt med att barnens 

mående förändras. Barnens hälsosituation beskrivs utifrån två aspekter, den fysiska och den 

psykiska hälsan – där den psykiska är den mest dominerande. Hälsan är en viktig del för att 

kunna engagera sig i ett samhälle på ett aktivt sätt (Ager & Strang, 2008). Detta syns också i 

barnens akter, där det blir tydligt att när hälsan är sämre så blir delaktigheten i samhället 

också påverkad, exempelvis barnens medverkan i skolan. Med utgångspunkt i detta är fokus 

på barnens hälsa av stor relevans. Socialtjänstens insatser består där bland annat av att hjälpa 

de ensamkommande barnen att komma i kontakt med hälso- och sjukvård. I Lalehs akt går att 

utläsa att hon är i behov av hjälp av vuxna i sin närhet för att få kontakt med hälsovården, 

men att hon i framtiden ska kunna ta denna kontakt själv när hon har utvecklat sin svenska. 

Språket är en barriär för etableringen in i samhället och i kontakten med hälsovården, vilket 

kan leda till att nyanlända inte får adekvat vård efter sina behov (Ager & Strang, 2008). 

Utifrån detta går det att se att det i planeringen av Lalehs insatser har beaktats hennes behov 

av att språkmässigt klara av kontakten med vården. Hon får stegvis stöd i denna process innan 

hon slutligen behöver ansvara för detta självständigt. Dock verkar de insatser som ges till de 

ensamkommande barnen inte påverka deras hälsa i en positiv riktning, vilket går att se i 

akterna då barnens hälsa tenderar att bli allt sämre desto längre tiden går.  Barnen visar flera 

tecken på att allt inte står rätt till både genom fysiska besvär såsom huvudvärk och magont 

men också genom att de blir passiva i sin vardag. Detta kan bero på flera olika faktorer, där de 

som syns tydligast är hur deras boendesituation ser ut och att de trauman de bär med sig inte 

bearbetas. Dock har det visat sig att det som sker efter ankomst och under tiden för 

Socialtjänstens planerande av insatser har visat sig att kanske till och med ha större inverkan 

på de ensamkommande barnens välbefinnande och hälsa än det som hänt innan flykten till 

Sverige (Wimelius et al., 2012). Detta gör det ännu viktigare för socialtjänsten att fånga upp 

de ensamkommande barnens psykiska hälsa i ett tidigt skede. Något som också går att se i 

akterna är att barnen ofta erbjuds insatser för sitt psykiska mående först när uttryckliga tecken 

på psykisk ohälsa uppvisas. Detta är tydligt i Mirelas fall, som erbjuds kuratorskontakt först 

efter att hon rispat sig i armen, trots att hon redan tidigare påpekat att hon inte mår bra. Trots 

att Mirela så småningom får hjälp med sitt mående kan det vara av vikt att se till ursprunget 

till hennes psykiska ohälsa. Vilket kan ha att göra med att hon inte känner sig trygg i det 

familjehem hon blivit placerad i och med de personer som befinner sig i hemmet. Barnens 

negativa hälsomässiga utveckling går att se i ljuset av att ensamkommande barn generellt sett 
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mår bättre i början av tiden i det nya landet men att de börjar må sämre efter en tid, vilket kan 

ha att göra med en rad olika orsaker kopplat till relationer i och utanför boendet (Derluyn & 

Broekaert, 2007; Lundberg & Dahlquist, 2012; Lundberg, 2009). Till följd av detta behöver 

planeringen för insatserna kring de ensamkommande barnens psykiska hälsa bli bättre, utgå 

ifrån tidiga tecken på ohälsa samt se till grundorsaken till denna.   

Insatser och planering kring de ensamkommande barnens placering 
Föreliggande tema syftar till att belysa hur situationen kring de ensamkommande barnens 

boende ser ut samt vilka behov som tas i beaktning i den fortsatta planeringen av barnens 

insatser. 

Hemmet som utgångspunkt 

I akterna beskrivs var de ensamkommande barnen blir placerade, hur placeringarna verkar 

fungera och hur barnen känner inför sin placering. Vidare framkommer det att boendena på 

olika sätt ska förbereda barnen inför framtiden genom att arbeta med exempelvis 

färdighetsträning. Gemensamt för alla de ensamkommande barnen i akterna är att det i deras 

boenden jobbas med det svenska språket och att boendet försöker stötta barnen i att vara 

delaktiga i praktiska sysslor. En av pojkarna, Kriv, utmärker sig här och i hans akt 

framkommer att han sedan sin flytt till Sverige har utvecklat många färdigheter och har lärt 

sig att både laga mat och tvätta. I Yeldas fall, som under tiden för utredning är placerad hos 

sin pojkväns familj, framkommer det att språket är bristfälligt och att familjehemmet inte 

arbetar med att utveckla detta. I akterna framkommer att några av de ensamkommande barnen 

ägnar sig åt aktiviteter även utanför skolan som till exempel fotboll, simning eller gym. När 

det gäller just utövandet av fritidsaktiviteter sticker två av akterna ut. I Faruks akt 

framkommer att han bor i en mindre stad där det inte finns något fotbollslag att gå med i. I 

daganteckningarna går att läsa att fotbollsklubben är ett återkommande tema och det beskrivs 

vidare att pojken väldigt gärna vill börja med fotboll för att få möjlighet att skapa nya 

relationer. I Mehmets akt ligger specifikt fokus på två teman relevanta för hemmet som 

utgångspunkt, vilka är ”social integrering” och ”lokalsamhällets resurser”. Där beskrivs hur 

Mehmet ska integreras in i samhället genom att lära sig det svenska språket med hjälp av 

personer i hemmet samt dess omgivning – vilket kan ske även med hjälp av deltagande i 

diverse fritidsaktiviteter. Något som i akterna beskrivs angående de flesta av de 

ensamkommande barnens boendesituation är att barnen känner sig otrygga och missnöjda 

med sitt boende. I akterna framkommer att flera av barnen har problem med anknytningen till 

personal på HVB-hemmet eller personer i familjehemmet och att de har svårt att förstå varför 

de måste efterfölja vissa regler. Bland de ensamkommande barnen i akterna som inte kommer 

överens med personal eller familjehemsföräldrar, beskrivs en allmän oro och känsla av 

otrygghet. Vidare beskrivs utifrån barnens perspektiv en oförståelse från personal och 

familjehemmets sida inför barnens mående och behov. Vilket är ytterligare en faktor som 

bidrar till konflikter i hemmet och i sin tur gör att barnen inte trivs i sitt boende. Mehmet, som 

bott längst tid i Sverige av barnen, ger i akten uttryck åt hur han under sin tid på boendet 

aldrig skapat några djupare relationer till personalen, vilket också har bidragit till att han mår 

dåligt på sitt boende och inte litar på någon av personalen. Ytterligare ett exempel på detta är 

Mirela som är familjehemsplacerad. I aktens daganteckningar står följande skrivet kring ett 

telefonsamtal mellan utredande socialsekreterare och en kurator på Mirelas skola: 

 
Mirela har varit ledsen i skolan och kurator har tillsammans med tolk pratat med Mirela. Hon har 

uppgett att familjehemsmamman är arg, hon bryr sig inte om dem, då menar Mirela henne själv och en 

annan tjej som är placerad där … (Akt 4). 
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Vidare framkommer det i Mirelas akt att hon önskar byta boende, och flytta tillbaks till det 

HVB-hem hon först bodde på, då hon känner sig illa behandlad av familjehemmet. I 

daganteckningarna står det dock att detta inte är något som kommer att göras eftersom det 

enligt Mirelas utredning framkommer att hon får sina behov tillgodosedda i familjehemmet. 

Två av pojkarna i akterna utmärker sig då det förekommit konflikter i boendet. I Krivs akt 

beskrivs hur en konfliktsituation urartade och blev till ett slagsmål. Enligt akten framkommer 

det att konflikten innefattades av två pojkar på boendet och att Kriv efter bråket var rädd och 

inte längre vågade röra sig i allmänna utrymmen, Krivs god man polisanmälde då händelsen. I 

Faruks akt framkommer det att han ska flytta från sitt boende men att han inte har fått någon 

information om detta från varken socialtjänsten eller boendepersonalen på HVB-hemmet – 

utan får reda på detta först när socialtjänsten kommer för att hämta honom för att åka till det 

nya boendet. Pojken blir då mycket upprörd och ledsen. Vidare framkommer det i en annan 

akt att den flicka som bor på ett HVB-hem för ungdomar med psykosocial problematik önskar 

att istället få komma till ett familjehem där familjen pratar svenska, bland annat för att bättre 

kunna integreras in i samhället. De placeringar som i akterna beskrivs fungera bäst är för de 

två flickor som placerats på familjehem hos anhöriga. I Yeldas akt framkommer att hon ser 

familjehemmet som sin egen familj och att hon ser familjehemsmamman som sin egen 

mamma, vilket gör att hon trivs i sitt boende: 

 
Yelda säger att hon vill bo med sin pojkvän och hans mamma och att hon mår bra där … Yelda säger 

att hennes svärmor är som en mamma för henne och att hon får det stöd hon behöver av henne … (Akt 

2). 
 

En viktig del i att barnen trivs på boendet verkar också handla om att de känner sig trygga och 

sedda utav personalen eller familjehemsföräldrarna. Detta illustreras i Mirelas akt, vars 

relation med familjehemsmamman pendlar mellan att vara bra och dålig. I akten framkommer 

att hon ibland vill bo hos familjehemmet och ibland vill flytta därifrån. De gånger hon trivs i 

familjehemmet kopplar hon till när familjehemsmamman har varit snäll och gett Mirela 

uppmärksamhet, men i annat fall inte. Gemensamt för de ensamkommande barnens akter är 

att det i dem beskrivs en generell önskan om att ha en trygg vuxen barnen kan anförtro sig till. 

Ytterligare en aspekt som framgår i akterna är att barnens psykiska hälsa ofta påverkas av 

vilket typ av boende barnen blir placerade i, men också att boendet kan påverka barnens 

hälsomässiga förutsättningar relaterat till hur väl boendet kan tillgodose barnens behov av 

trygghet och anknytning.  

Socialtjänstens insatser med fokus på barnens boende 

Utredningarna som finns att tillhandahålla angående de ensamkommande barnen utreder alla 

vilket typ av boende som passar barnen bäst. Utredningarna genomförs genom samtal med 

barnen och personer i deras närhet såsom skolpersonal, boendepersonal och god man. 

Utredningarna förefaller standardiserade och utgår ifrån samma teman. I utredningarna om 

barnets boendesituation utreds behovsområdena hälsa, utbildning, känslo- och 

beteendemässig utveckling, familj och sociala relationer samt förmåga att klara sig själv. I 

akterna framkommer även att en viktig del i utredningen är att barnen är delaktiga i och 

delges information kring placeringen. Med grund i dessa områden tar socialtjänsten sedan ett 

beslut om vart barnet bör placeras. Även om det inte framgår tydligt att dessa områden är en 

del av motiveringen till beslutet så förstås detta genom att utredningen ligger till grund för 

beslutet. Motiveringen till beslutet om boende är oftast densamma vilket illustreras i Krivs 

akt: 
 

… Kriv är i behov av fortsatt vård och stöd för att utvecklas till en självständig individ och för att på sikt 

klara av ett eget boende. Utifrån vad som framkommer i utredningen görs bedömningen att Krivs behov 

tillgodoses på bästa sätt genom boende inom verksamheten för ensamkommande barn i Mellanstad 
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kommun … (Akt 7). 
 

Det framkommer i flera akter att de ensamkommande barnen är i behov av att fortsätta lära 

sig grundläggande saker så som att ta hand om ett hem. I detta ingår att lära sig tvätta, städa, 

laga mat och att självständigt planera sina liv – saker som anses nödvändigt för att barnen så 

småningom ska kunna sörja för ett eget boende. Motiveringen till beslut om HVB-hem och 

familjehem skiljer sig sällan ifrån varandra och det är svårt att utläsa varför just en viss typ av 

boendeform blivit aktuell för barnen. I Faruks akt framkommer att, efter att han utretts på ett 

utredningshem, har behov av att bli placerad i familjehem. Utredningshemmet menade på att 

Faruk i ett familjehem kan få mer stöd och trygghet i form av hjälp med att ta sig till skolan 

och att ha trygga vuxna i sin närhet – vilket han är i behov av då han lider av post-traumatiskt 

stressyndrom. I övrigt är det enbart flickorna i akterna som har blivit placerade i familjehem 

och de resterande av pojkarna på HVB-hem. En av flickorna blev dock placerad på ett HVB-

hem för barn med psykosocial problematik trots att det i akten framkommer att flickan inte 

har någon sådan problematik och att hon är medveten om att boendet egentligen inte passar 

hennes behov. Ett övergripande mål som framkommer i akterna angående placeringarna är att 

barnen ska få möjlighet att skapa trygga och tillitsfulla relationer med personal eller 

familjehemsföräldrar för att kunna hantera och uttrycka sina känslor. Vidare är ett mål som 

framkommer att barnen ska få möjlighet att få leva ett självständigt liv och få utveckla 

förmågan att klara sig själva – vilket de delvis kan uppnå genom att lära sig sköta ett hem.  

 

Med utgångspunkt i resultatet framkommer det att majoriteten av de ensamkommande barnen 

är missnöjda med sina boenden och många av barnen försöker få till stånd ett byte av boende. 

Det går att se att detta missnöje ofta bottnar i bristen på trygga relationer i hemmet, vilket kan 

skapa en avsaknad av tillfällen för utveckling av det moraliska resonemanget och den 

psykosociala mognaden, vilka är viktiga för barnets framtida vuxenliv (Greenberger & 

Sørensen, 1974; Steinberg et al., 2004). Indirekt påverkar den psykosociala mognaden, med 

det moraliska resonemanget, därför hur barnets framtida etablering kommer att bli. Huruvida 

detta gör att insatsen inte fungerar är dock oklart. I Mirelas akt framkommer att ett byte av 

boende inte är aktuellt på grund av att Mirelas behov enligt utredningen bäst tillgodoses i ett 

familjehem och att de problem som uppstår i boendet bör lösas i hemmet. Mirela är 

ambivalent över sitt boende och att hon trivs endast i de lägen när hon känner sig lyssnad på 

och uppskattad av familjen. Trygghet och stabilitet i och utanför hemmet är av stor vikt vid en 

flytt till ett nytt samhälle och i skapandet av ett nytt liv – då det ger möjlighet till delaktighet 

och relationsskapande. Efter tid skapar det också möjlighet till att internalisera aspekter av 

samhället som behövs för att få till stånd en etablering (Ager & Strang, 2008; Diaz, 1993). Att 

bygga upp denna trygghet och stabilitet i boendet kan ta tid i relationen de ensamkommande 

barnen och boendet emellan. Att Mirela känner missnöje kan därför vara en del i 

anpassningsprocessen och vara någonting som släpper över tid. Dock är detta inte någonting 

som gäller för alla barnen. I fallet med Sahel, som enligt akten är placerad på ett boende för 

ungdomar med psykosocial problematik, kan sägas att insatsen inte har anpassats efter hennes 

individuella behov. Med utgångspunkt i Diaz (1993) syn på integration som en process 

innehållandes internalisering av samhället, skulle detta kunna få förödande konsekvenser för 

Sahels etablering. Att etableras in i en situation där hennes behov inte möts upp och där 

ungdomarna har svårt att fungera i samhället kan göra att Sahel internaliserar mycket negativa 

aspekter av samhället som i sin tur kan påverka både hennes psykiska mående och 

psykosociala utveckling. De trygga och stabila relationer som beskrivs vara viktiga i boendet 

utifrån barnens förutsättningar för etablering kan här utebli. Två viktiga aspekter i barnets 

placering verkar således handla om relationerna i boendet och huruvida insatsen är anpassad 

efter barnets behov. Den påverkan relationerna som framgår i akterna har på barnets 
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boendesituation verkar mest bero på barnets upplevelse av relationen och hur engagerade 

personalen eller familjehemsföräldrarna är i att skapa denna relation. Relationen mellan 

barnen och de vuxna behöver utgå från barnens villkor och behov och inte efter de vuxnas 

egna villkor på relationen. De vuxna behöver våga samtala med barnet om svåra saker för att 

relationen ska få en känsla av trygghet och stabilitet i tillvaron (Backlund et al., 2014). 

Avsaknaden av trygga relationer kan, om det vill sig riktigt illa, i framtiden skapa anti-sociala 

attityder och ett liv i utanförskap bland de ensamkommande barnen. 

Insatser och planering kring de ensamkommande barnens skolgång 

Föreliggande tema syftar till att belysa hur situationen kring de ensamkommande barnens 

skola ser ut och på vilket sätt detta tas i beaktning i det fortsatta arbetet med att införliva 

denna för barnen. 

Att börja i skolan 

I akterna går att utläsa att de ensamkommande barnens skolgång börjar efter en inskrivning av 

den gode mannen. Barnen börjar först med grundläggande svenska för invandrare (SFI) och 

fortsätter sedan på steg två och tre. Allt efterhand, under barnens tid i SFI-klass, läggs flera 

ämnen in i lärandeplanen. När barnen är klara med SFI får de börja i en vanlig skolklass. 

Denna process visar sig ta olika lång tid för de ensamkommande barnen i akterna och planeras 

således efter barnens individuella förutsättningar och framsteg. En generell förväntning bland 

barnen, vilken framkommer i utredningen, är att de önskar få gå i skolan för att kunna skapa 

sig en framtid i Sverige. I akterna går att utläsa att skolan är en viktig del i arbetet med de 

ensamkommande barnen och att det är någonting som socialsekreterarna ofta pratar med 

barnen om när de ses. I akterna framkommer att alla de ensamkommande barnen är väldigt 

positivt inställda till skolan och några av dem uttrycker specifikt att de vill ta vara på 

möjligheten att lära sig svenska för att senare kunna skapa sig en framtid i landet. Det 

framkommer även att skolan tenderar att fungera väldigt olika för barnen och att vissa av dem 

har högre frånvaro än andra – även om de säger att skolan är mycket betydelsefull för dem. 

Av akterna framkommer att flera av barnen trivs i skolan och gör stora framsteg framförallt 

inom det svenska språket, vilket är det första de läser i skolan, men också framsteg genom att 

de knyter nya sociala kontakter med andra barn. Detta illustreras i Sahels akt: 

 
Sahel har gått i skolan i några veckor nu och hon trivs bra. Hon har träffat en tjej från samma land som 

hon umgås med i skolan … (Akt 1). 

 

I akterna går att se att de ensamkommande barnens hälsotillstånd påverkar deras trivsel och 

närvaro i skolan. När barnen mår sämre både psykiskt och psykiskt drabbar detta generellt 

deras närvaro och motivation till att gå till skolan. Det går i akterna att utläsa att skolan även 

kan vara en källa för ångest för vissa barn. För en del av de ensamkommande barnen beror 

denna ångest på att de har alltför höga krav på sin egen inlärning och för andra beror ångesten 

på att de har svårt att knyta sociala relationer i skolan. De barnen som enligt akterna har ett 

stabilare, framförallt, psykiskt mående tenderar att mer regelbundet gå till skolan. Ett mönster 

som går att utläsa i akterna är att det för vissa av barnen till en början går bra i skolan, med 

hög närvaro och goda referenser från lärare. Men i takt med att barnets mående blir sämre så 

blir också skolan lidande. Mehmet är ett av de ensamkommande barnen i akterna som 

utmärker sig, vid skolstarten uppvisade han inga tecken på nedsatt hälsa och gjorde bra ifrån 

sig i skolan. Mehmet drabbades sedan av en knäskada som gjorde att han inte längre kunde 

spela fotboll. I samband med detta började han även skolka från skolan och det framkommer i 

daganteckningarna att han har använt sitt onda ben som en ursäkt för att inte behöva gå i 

skolan. Bland de andra ensamkommande barnen som också visar på en låg närvaro i skolan 

framkommer det att detta beror på en nedsatt psykisk hälsa. Ett exempel på detta är Kriv: 
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Kriv har hög frånvaro och berättar att han inte har varit i skolan hela förra veckan. Han vet om att han 

riskerar att bli utskriven … Han uppger att detta beror delvis på problem med mage och med tänderna, 

men främst på sömnen … (Akt 7). 
 

Vidare framkommer det också i akterna att det stöd barnen får i sitt boende kan påverka hur 

deras skolgång fungerar. Vissa av de ensamkommande barnen visar på svårigheter att gå upp 

på morgonen till följd av sömnproblem relaterat till deras psykiska ohälsa. Det framkommer i 

daganteckningarna att dessa barn är i behov av ökat stöd från boendets sida för att kunna 

komma upp på morgonen och ta sig iväg till skolan – vilket inte alltid tycks fungera. Vidare 

uttrycks det i akterna att vissa av de ensamkommande barnen ser skolan som en tillflyktsort 

när boendesituationen känns övermäktig, vilket gör att närvaron bland just dessa barn är 

föredömlig. Utifrån de ensamkommande barnens akter går det att utläsa att skolan är 

betydelsefull och viktig för barnen, men att vissa faktorer påverkar hur skolgången sedan 

fungerar. I akterna framgår att faktorer såsom sociala relationer i skolan och i hemmet, hur 

barnets psykiska hälsa yttrar sig och hur barnets boendesituation ser ut är av betydelse för hur 

skolan i stort fungerar. 

Socialtjänstens insatser med fokus på barnens skolsituation 

I alla de ensamkommande barnens vårdplaner går det att utläsa att barnen ska tillförsäkras 

adekvat utbildning, få möjlighet till lämpliga studier och få stöd i sin skolgång samt i 

planeringen av denna. De ska också genom sin skolgång få möjlighet att skapa trygga och 

tillitsfulla relationer till lärare och klasskamrater. Skolan framställs i akterna som en viktig 

grund för barnen för att kunna skapa sig ett socialt nätverk, utveckla språket och som en 

möjlighet för framtida arbete. Det är dock bara i en av barnens utredningar som en tydlig 

framtidsbild beskrivs. I Lalehs akt framkommer att hon vill bli tandläkare och därför tänker 

stämma ett möte med studievägledaren på skolan för att prata vidare om detta. I de 

ensamkommande barnens utredningar framkommer att ingen av barnen hade en fullständig 

utbildning när de först kom till Sverige och att de flesta av dem i hemlandet endast fått lära 

sig grunderna i att läsa och skriva. Av akterna framkommer även att flera av pojkarna har gått 

i en så kallad ”koranskola” där de utbildas i att läsa koranen och grundläggande värderingar. 

De ensamkommande barnens tidigare erfarenhet av skolan och deras kunskap om hur den 

fungerar är mycket låg och skolintroduktionen går därför i flera steg för att ge barnen tid att 

lära sig hur det fungerar. I två av akterna planeras skolan efter barnens möjlighet till en 

framtid på arbetsmarknaden och i övriga akter nämns detta överhuvudtaget inte. I akterna 

beskrivs att alla de ensamkommande barnen förr eller senare får möjlighet att börja i skolan. 

Dock skiljer det sig mellan hur snabbt barnens skolgång kommer igång. Den pojken som av 

alla barnen fick börja snarast i skolan började efter tio dagar efter ankomst till kommunen. 

Bland de barn som fick vänta längst med att komma igång med skolan, kunde det dröja upp 

till två månader. Detta på grund av dels ett missförstånd kring vem som skulle ansvara för att 

se till att barnet fick komma igång med sin skolgång och dels på grund av att barnet inte ännu 

hade en god man:  
 

… Detta är egentligen den gode mannens uppgift men han har inte vetat om detta … (Akt 1) … Faruk 

måste vänta på att bli tilldelad en god man innan han kan få börja i skolan enligt de rutiner som finns i 

Lillstad kommun … (Akt 6). 

 

I Faruks akt beskrivs att bristen på sysselsättning på dagarna bidrar till att han mår mycket 

dåligt. Genom att han tillbringar hela sin dag på HVB-hemmet ger det honom mycket tid att 

tänka på andra saker så som exempelvis flykten från hemlandet och genom detta får han också 

svårt att sova. Faruk uppger en önskan om att snarast få börja i skolan. Genom skolan kan de 
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ensamkommande barnen också erbjudas insats i form av kuratorskontakt vid behov som en 

del i att tillförsäkras en adekvat utbildning och för att hjälpa barnen framåt i deras utveckling. 

 

Med utgångspunkt i resultatet framgår det att alla de ensamkommande barnen visar på en 

stark önskan att få börja skolan, vilket är tecken på att barnen är motiverade och villiga till att 

lära sig språket och studera vidare för att sedan i framtiden kunna få ett jobb. Denna attityd 

visar på att de är villiga att skapa rätt förutsättningar för sig själva att etableras in i det 

svenska samhället (Backlund et al., 2012; Wigg, 2008; Karsbo, 2012). Laleh exempelvis visar 

på en stark vilja att lyckas i skolan, för att sedan kunna studera vidare och så småningom 

kunna arbeta som tandläkare. En aspekt som kan tänkas utifrån Lalehs tydliga drivkraft kan 

bero på att familjehemmet bidrar med den trygghet och adekvat stöd som hon behöver för att 

motiveras att lyckas i skolan och vidare ha en positiv framtidssikt. Ager och Strang (2008) 

menar också att skolan är en grundläggande del för de ensamkommande barnens etablering. 

Skolan kan bidra med alltifrån ny kunskap, språkfärdigheter till en möjlighet att skaffa nya 

vänner. För många av de ensamkommande barnen i akterna fungerar skolan bra, men för 

några desto sämre. Det som framgår tydligast är ändock att skolan visats sig vara starkt 

sammankopplad med de ensamkommande barnens hälsa. Bland de barnen som fick vänta med 

att börja skolan tenderade dessa också att må allt sämre. Struktur och kontinuitet är således en 

viktig del för att barnen inte ska må dåligt samt för att motivera dem att gå till skolan 

(Lundberg & Dahlquist, 2012; Karsbo, 2012). Då vissa av barnen i akterna i början går miste 

om den stabilitet som skolan kan bidra med, kan det också vara en av orsakerna till att barnen 

mår dåligt. Å andra sidan så visar resultatet på att hälsan i sin tur kan påverka barnens 

skolgång åt andra hållet. Både Kriv och Mehmet visar tecken på att de mått dåligt under en 

längre tid och på grund av detta inte orkat ta sig iväg till skolan, vilket i sin tur kan göra att de 

mår ännu sämre. Utifrån socialtjänstens insatser är frågan om planeringen räcker för att se till 

att de ensamkommande barnen får en adekvat skolgång. Särskilt viktigt blir då att se till att 

barnens skolgång planeras utifrån deras enskilda behov och förutsättningar (Lundberg & 

Dahlquist, 2012). Hälsan har visat sig vara av betydelse för huruvida de ensamkommande 

barnens skolgång fungerar och kanske behövs där fler insatser för barnen i fråga. Likaså har 

boendet visat sig spela en stor roll, då en trygg utgångspunkt där barnen kan få stöd och 

motivation, gör att de på ett bättre sätt orkar tacklas med vardagliga svårigheter så som 

exempelvis att komma upp i tid på morgonen och ge sig iväg till skolan samt ta tag i läxor. 

Alla dessa tre delar hänger på ett eller annat sätt ihop och det som knyter dem samman är de 

ensamkommande barnens möjlighet till etablering. 

DISKUSSION 
Syftet med föreliggande uppsats var att genom en aktstudie undersöka om de insatser som 

erbjudits de ensamkommande barnen visar förutsättningar för att främja deras möjlighet till 

etablering i samhället. Detta utifrån tre faktorer för en god etablering – hälsa, boende och 

skola. Sammanfattningsvis visar studien att faktorerna hälsa, boende och skola alla är tätt 

sammankopplade och påverkar varandra i både positiv och negativ bemärkelse. I resultatet 

framkommer att hälsan är en viktig faktor som påverkar de resterande faktorerna i de 

ensamkommande barnens liv. Barnens hälsosituation beskrivs i många fall som mycket dålig, 

framförallt rör det sig om psykisk ohälsa bland barnen som yttrar sig genom att barnen 

uppvisar sömnsvårigheter, orostankar och ibland utåtagerande mönster. Vidare påvisar 

resultatet att de flesta av de ensamkommande barnen blir placerade i HVB-hem med 

motiveringen att deras behov på bästa sätt tillgodoses i detta boende, för placering i 

familjehem är motiveringen densamma. Boendets funktion handlar oftast om att förbereda de 

ensamkommande barnen för framtiden på så vis att de där ska få möjlighet att lära sig det 
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svenska språket. Men också andra nyttiga färdigheter som kan komma till användning i 

sörjandet för ett eget hem och i kontakten med samhället i stort. Resultatet visar att det är den 

gode mannens uppgift att se till att de ensamkommande barnen får börja i skolan, men det kan 

dröja innan skolan kommer igång. Alla barnen är väldigt positivt inställda till att gå i skolan 

och ser denna som en möjlighet till att få lära sig det svenska språket samt skapa sig en 

framtid i landet. Hur skolgången fungerar för de ensamkommande barnen är högst individuellt 

och starkt sammankopplat med barnens hälsa. De barnen i akterna som uppger sig må mycket 

dåligt, orkar oftast inte heller att ta sig iväg till skolan. På så vis går det att se hur de olika 

faktorerna hälsa, boende och skola ömsesidigt påverkar varandra. 

 

Forskning visar att det är socialtjänsten som bär det huvudsakliga ansvaret för de 

ensamkommande barnen under deras uppväxt. I socialtjänstens organisering kring de 

ensamkommande barnen ingår att tillgodose barnens hälsomässiga behov, fatta beslut om 

insats gällande barnens boende, se till att barnen får tillgång till adekvat utbildning samt blir 

tilldelade en god man – allt för att verka för en god etablering (se exempelvis Backlund et al., 

2012; Wimelius et al., 2012). Den gode mannens ansvar handlar om att sörja för barnens 

personliga rättigheter, däri bland annat barnens boende samt att representera barnet i kontakt 

med myndigheter. Den gode mannens närvaro har i stort visat sig ha en positiv inverkan på 

barnens känsla av trygghet samt hälsa och välbefinnande och är därför en viktig pusselbit i de 

ensamkommande barnens etablering i det nya landet (Lundberg & Dahlquist, 2012; Karsbo, 

2012). Ensamkommande barn beskrivs som en mycket utsatt grupp, med särskilda behov och 

insatser. Framförallt rör det sig om psykisk ohälsa bland barnen kopplat till trauman före och 

under flykten. Men det som sker efter ankomst till det nya landet och under tiden för 

socialtjänstens planerande av insatser har även det visat sig ha en stor påverkan på barnens 

hälsa (Wimelius et al., 2012; Lundberg & Dahlquist, 2012). HVB-hem beskrivs som den 

vanligaste typen av placeringsform för de ensamkommande barnen. Huruvida denna typ av 

boende på bästa sätt uppfyller barnens behov av trygghet och stabilitet råder det delade 

meningar om. Planeringen kring barnens boende tycks styras av ekonomiska resurser och de 

få placeringsalternativ som finns – snarare än barnens behov och önskemål (Lundberg & 

Dahlquist, 2012; Backlund et al., 2012). Vidare råder det en stark önskan bland de 

ensamkommande barnen att få komma igång med skolan och genom denna lära sig det 

svenska språket. Hur skolan fungerar för barnen varierar dock och beror mycket på hur barnen 

mår och i vilken grad de känner att de orkar delta i undervisningen (Backlund et al., 2012; 

Wigg, 2008). Det är upp till socialtjänsten att sätta in ytterligare insatser kring de delar som 

brister kring de ensamkommande barnens etableringsmöjligheter. 

Förutsättningar för främjandet av ensamkommande barns etablering  
Socialtjänstens insatser har betydelse för främjandet av de ensamkommande barnens 

etablering in i samhället, framförallt handlar det om vilket bemötande, stöd och typ av insatser 

som barnen blir erbjudna. De vanligaste insatserna som erbjuds och sätts in handlar oftast om 

barnens mest grundläggande behov relaterat till deras hälsa, boende samt skola – vilka alla är 

viktiga förutsättningar för att en etablering ska kunna äga rum (Backlund et al., 2012; 

Backlund et al., 2014). Dock råder det idag vissa svårigheter i att möta upp de 

ensamkommande barnens enskilda behov och önskemål. Det finns en begränsad kunskap om 

barnens livsförhållanden och behov samt begränsade resurser i form av placeringsalternativ, 

ekonomiska tillgångar samt brist på tid. Vilket resulterar i att utredningarna och insatserna 

tenderar att följa standardprocedurer snarare än att se varje barn och ärende som unikt 

(Wimelius et al., 2012; Lundberg, 2009; Karsbo, 2012). En styrka som framkommer i de 

undersökta akterna är att det läggs stort fokus på de ensamkommande barnens hälsa, placering 
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och skolgång, vilka är tre grundläggande områden som anses som mycket viktiga 

beståndsdelar för en lyckad etablering (Diaz, 1993; Ager & Strang, 2008). 

 

Insatserna som erbjuds de ensamkommande barnen relaterat till deras hälsomässiga problem 

handlar framförallt om att se till att barnen har tillgång till adekvat hälso- och sjukvård i form 

av samtalskontakt, där barnen kan få prata om sina problem. Många av de barnen som 

kommer till Sverige och Mellanstad kommun visar på symptom av psykiska besvär kopplat 

till sömnproblem, depression och ständig oro. Forskning visar att denna oro kan bero på de 

trauman som barnen varit med om under flykten och under tiden i hemlandet, men kan också 

bero på en saknad och oro för familjen som ofta är kvar i det krigsdrabbade landet (Karsbo, 

2012; Hessle, 2012). En god hälsa är en avgörande faktor för att de ensamkommande barnen 

överhuvudtaget ska orka engagera sig i sina nya liv, kopplat till hemmet och skolan, och på så 

vis även bli en aktiv deltagare i det nya landet. Det som verkar brista mest kring de 

ensamkommande barnens hälsa är att denna hinner förvärras innan den fångas upp av 

socialtjänstens insatser. Därmed skapas också en barriär för barnen att orka med och engagera 

sig i skola och fritidsaktiviteter (Ager & Strang, 2008). En styrka som framkommer i akterna 

är dock att barnens hälsa oftast så småningom fångas upp och att socialtjänsten hela tiden 

arbetar aktivt med att motivera barnen till att ta emot den hjälp som finns att tillhandahålla. 

Huruvida dessa insatser räcker utefter barnens komplexa hälsomässiga behov är dock ingen 

självklarhet (Wimelius et al., 2012; Kohli, 2006).  

 

Resultatet visar vidare att utredningarna samt de insatser som erbjuds barnen i akterna, 

relaterat till deras placering, tenderar att vara standardiserade på så vis att de alla mynnar ut i 

samma följdriktighet – detta oavsett om placeringen rör sig om familjehem eller HVB-hem. 

Det framgår sällan, om än aldrig, om barnens individuella behov och förutsättningar tas i 

beaktning i planerandet kring barnets boende. Forskning visar att de utredningar som utförs 

kring barnens boende ska innefattas av att ta reda på om barnens behov på bästa sätt kan 

tillgodoses i hemmet. Vilket i många fall idag rör sig om det hem där barnen redan befinner 

sig (Backlund et al., 2012; Backlund et al., 2014). Detta medför missnöje bland de 

ensamkommande barnen som beskrivs i akterna. Flera av barnen visar tydliga tecken på att de 

inte mår bra och känner sig otrygga i det hem där de blivit placerade, samtidigt som de känner 

att de inte har någon möjlighet att påverka sin boendesituation. Enligt forskning behöver 

nödvändigtvis inte en typ av boendeform vara bättre än den andra, utan att det i grund och 

botten handlar om vilket typ av boende som det enskilda barnet mår bäst i och känner sig 

trygg nog att utvecklas i (Backlund et al., 2012). Utgångspunkten är ändock att hemmet ska 

verka som en trygg, säker plats och samtidigt bidra med stabila relationer (Diaz, 1993; Ager 

& Strang, 2008). En brist som framkommer i resultatet är att insatserna riktade mot de 

ensamkommande barnens boende tycks vara alltför standardiserade. Detta då inte tydligt 

framkommer huruvida placeringen har gjorts utifrån barnens individuella behov eller helt 

enkelt utifrån mån av plats. Medan de styrkor som framkommer handlar om vad hemmen 

faktiskt kan bidra med till barnen, så som att lära sig ta hand om ett eget hem, exempelvis 

genom att lära sig tvätta, städa och laga mat. Forskning visar att boendet därför är en viktig 

utgångspunkt för att de ensamkommande barnen ska kunna etableras in i samhället och de 

insatser som erbjuds bör därför ta hänsyn till barnens individuella behov och önskemål 

(Lundberg & Dahlquist, 2012). 

 

Resultatet visar att insatserna kring de ensamkommande barnens skolgång framförallt handlar 

om att se till att barnen får tillgång till adekvat utbildning och samtidigt får stöd i planerandet 

av denna. Barnen behöver tid på sig att vänja sig och förstå hur det fungerar i den svenska 

skolan, då denna kan skilja sig åt från deras skola i hemlandet. Upplevelsen av skolan kan då 
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påverkas av vilken information och stöd de får av sin omgivning (Ager & Strang, 2008; Diaz, 

1993) och då mer specifikt hur informationsgivandet och stödet framställs i planerandet av 

socialtjänstens insatser. En brist som framkommer i materialet är att det dröjer för vissa av de 

ensamkommande barnen att få komma igång med skolan. Samtidigt som det tenderar att gå 

allt sämre i skolan för de barn som visar tydliga tecken på psykisk ohälsa. Forskning visar 

också att det kan skilja sig avsevärt åt kring hur lång tid det tar innan de ensamkommande 

barnen får börja i skolan. Ofta beror detta på att det råder oklarheter kring vems ansvar det är 

att se till att barnen får börja i skolan. För de barn som det går mindre bra för i skolan krävs 

det stärkta insatser från socialtjänstens sida, ofta riktade mot barnens psykiska mående. En 

styrka som framkommer i materialet är att skolan visat sig vara en viktig del i de 

ensamkommande barnens liv och en viktig förutsättning för deras etablering. Detta då den 

inte enbart bidrar med en ökad kunskap- och språkförståelse, utan också en struktur i barnens 

annars kaotiska liv (Backlund et al., 2012; Lundberg & Dahlquist, 2012; Karsbo, 2012). 

Vikten av sociala nätverk 
Utöver faktorerna hälsa, boende och skola vilka utgör de mest essentiella förutsättningarna för 

att en etablering ska kunna äga rum – har också de sociala nätverken en betydande roll. Under 

studiens gång framkom ny fakta där de ensamkommande barnens sociala nätverk utgjorde 

ytterligare en viktig faktor för barnens möjlighet till etablering. Dessa nätverk kan enligt 

forskning skapas i boendet och dess närområde, i skolan samt via fritidsaktiviteter. Barnens 

sociala nätverk i form av betydelsefulla vuxna som finns där och kan stötta barnen samt 

tillgodose deras mest grundläggande behov har visat sig ha en stor påverkan på barnens 

känsla av trygghet, kontinuitet och gemenskap i det nya landet (se exempelvis Ager & Strang, 

2008; Diaz, 1993; Lundberg & Dahlquist, 2012). Bland de ensamkommande barnen som 

beskrivs i akterna framkommer det att det sociala nätverket är mycket viktigt för dem och 

framförallt relationerna till de som befinner sig i boendet där barnen är placerade. Denna 

trygghet verkar i många fall motivera barnen att gå till skolan, vilket visar sig genom att de 

barn som upplever hemmet som en trygg plats även har högre ambitioner och närvaro i 

skolan. Huruvida relationerna i de olika hemmen bidrar med den trygghet som de 

ensamkommande barnen erfordrar är svårt att utläsa i resultatet, men det som går att se är att 

de ensamkommande barnen i flera fall upplever otrygghet på sitt boende. Detta på grund att 

det i flera av fallen förekommit bråk på boendet och att många av barnen inte upplever sig ha 

någon trygg vuxen att vända sig till när de behöver någon att prata med. Detta visar på att det 

råder en stor avsaknad i de ensamkommande barnens pro-sociala relationer. Barnen får då inte 

möjlighet att utveckla sitt moraliska resonemang till följd av brist på positiva relationer i sitt 

liv och riskerar därför i framtiden att hamna i ytterligare utsatta situationer (Larson, 2006; 

Steinberg et al., 2004). 

 

De sociala relationerna banar vägen mot psykosocial mognad. Det framkommer i resultatet att 

de sociala relationerna i många fall kan skapa förutsättningar för en god hälsa och utveckling 

samtidigt som frånvaron av sociala relationer kan påverka de ensamkommande barnen i en 

negativ riktning. Flera av barnen har nedsatt psykisk hälsa och till följd av detta även hög 

frånvaro från skolan samt bristande ork att engagera sig i fritidsaktiviteter. Även de sociala 

relationerna tycks både påverka och bli påverkade av barnens hälsomässiga tillstånd. De pro-

sociala vuxna ska i detta kunna bidra med en trygg relation vilket i sin tur ska gynna barnens 

psykosociala mognad. Genom detta förstärks också barnens tilltro och attityder till sin 

omgivning samtidigt som de påverkas av de positiva attityder mot samhället som de pro-

sociala vuxna bär med sig (Pratt et al., 1999; Greenberger & Sørensen, 1974; Steinberg et al., 

2004). Relationerna med de vuxna är dock inte de enda relationerna som är av betydelse för 

barnen. Av resultatet framgår att de ensamkommande barnen inte bara saknar relationer med 
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trygga vuxna, utan också längtar efter att få binda kontakter även med infödda svenskar – som 

en möjlighet att få lära sig språket och för att få känna sig som en del av en större gemenskap. 

Genom att binda dessa sociala relationer i form av sociala broar till andra kan de 

ensamkommande barnen få en ökad känsla av tillhörighet (se exempelvis Ager & Strang, 

2008; Wigg, 2008). 

 

En relevant fråga blir dock hur de ensamkommande barnen kan få möjlighet att utveckla sin 

psykosociala mognad i den kontexten de befinner sig i. Resultatet visar att flera av de 

ensamkommande barnen på många sätt är isolerade från den integrerade världen genom att de 

bor på boenden med personer av samma bakgrund, eller i familjehem via anknytning. Att få 

möjlighet att pröva på språket, knyta relationer med infödda svenskar och att få känna sig som 

en del av det svenska samhället förekommer inte mer än i skolan och via fritidsaktiviteter (se 

exempelvis Ager & Strang, 2008; Backlund et al., 2014). Resultatet visar vidare att många av 

de ensamkommande barnen inte trivs i sitt boende. Några av barnen uppger att de önskar byta 

boende dels på grund av det som beskrevs ovan, det vill säga att det förekommer våld och 

bråk i hemmen och dels på grund av att barnen helt enkelt inte tycker sig få den trygghet och 

närhet som de önskar ha till de vuxna som befinner sig i hemmet. Forskning visar på att det 

idag råder brist på boendealternativ för de ensamkommande barnen som kommer till Sverige 

och att det genom detta blir svårare att tillgodose barnens önskemål om att få byta boende. För 

att kunna främja de ensamkommande barnens hälsa och utveckling är det fördelaktigt att 

inkludera barnen i de beslut som rör deras egen livssituation – exempelvis deras boende. 

Genom detta har barnen en större chans att utveckla den psykosociala mognaden och genom 

den även ett moraliskt resonemang vilket ökar deras möjlighet att etableras in i det svenska 

samhället. När barn växer upp i en god social miljö bestående av ett tryggt hem och trygga 

relationer ökar möjligheten för att den psykosociala utvecklingen kan ske naturligt (Lundberg 

& Dahlquist, 2012; Pratt et al., 1999; Greenberger & Sørensen, 1974). 

 

Studiens praktiska implikationer och slutsatser  
Föreliggande studie visar att de ensamkommande barnen i större utsträckning behöver ses 

som enskilda individer för att planerade insatser ska främja barnens individuella behov och 

förutsättningar samt för att de ska kunna etableras in i det nya samhället. För att detta ska 

kunna ske behövs framförallt en större kunskap och en ökad förståelse från de 

yrkesverksamma kring de ensamkommande barnen – en förståelse inför den komplexitet som 

råder kring barnens nuvarande livssituation, men även kopplad till flykten och barnens 

tidigare liv i hemlandet (se exempelvis Karsbo, 2012). Trots att det är socialtjänsten som bär 

det huvudsakliga ansvaret för de ensamkommande barnen och deras nya liv i landet, spelar 

också den gode mannen en avgörande roll i barnens liv. Då det i studien framkommer att den 

gode mannens närvaro och engagemang i barnens liv varierar samt att det uppstår frågetecken 

kring den gode mannens ansvarsområden, behövs det tydligare riktlinjer kring dennes 

yrkesroll och en utbildning kring de ensamkommande barnens livsförhållanden och behov 

(Backlund et al., 2014; Lundberg & Dahlquist, 2012). Socialtjänsten skulle också kunna 

bedriva ett fördjupat samarbete med den gode mannen och på så vis stötta denne i sin 

yrkesroll, så att den gode mannen genom detta kan bli en mer aktiv aktör i de 

ensamkommande barnens liv. Vidare framkommer det i studien att den gode mannens roll 

inte enbart utgörs av att företräda barnen rättsligt. Den gode mannen kan också vara en viktig 

del i barnens integrationsprocess genom att denne stärker barnens sociala nätverk. I bästa fall 

kan denne då bli en trygg vuxen och någon som barnen kan se upp till och vända sig till vid 

behov, vilket även anses ha en positiv inverkan på de ensamkommande barnens hälsa och 

utveckling (se Duran, 2013; Karsbo, 2012; Greenberger & Sørensen, 1974). 
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För att de ensamkommande barnen ska få en god etablering krävs att alla tre grundfaktorerna 

(hälsa, boende och skola) kring de ensamkommande barnen är välfungerande och att 

socialtjänsten sätter in stärkta insatser kring de faktorer som inte är det. I studien framkommer 

att många av de ensamkommande barnen mår mycket dåligt, dock vill de till en början i regel 

inte tala om sitt psykiska mående och tackar oftast nej till de insatser som erbjuds riktade mot 

deras psykiska ohälsa. Socialtjänsten behöver därför, så tidigt som möjligt, försöka synliggöra 

och motverka psykisk ohälsa bland de ensamkommande barnen samt finna grundorsaken till 

denna. Detta då hälsan är en grundläggande del i de ensamkommande barnens etablering som 

även tenderar att påverka andra viktiga delar av barnens liv så som exempelvis barnens 

skolgång (Derluyn & Broekaert, 2007; Ager & Strang, 2008). I studien framkommer även att 

de ensamkommande barnens boende och de relationer som skapas där är mycket viktiga för 

barnens mående och framtida utveckling. Till följd av att många kommuner idag har svårt att 

erbjuda barnen ett lämpligt boende kan det på längre sikt även försämra barnens 

etableringsmöjligheter. Det verkar dock inte som att en viss typ av placeringsform skulle vara 

bättre än någon annan, utan snarare om vad som är bäst för varje enskilt barn och individ. 

Därför behöver socialtjänsten se till att det finns lämpliga resurser och fler boendealternativ – 

exempelvis för dem barnen som inte önskar bo i HVB-hem. I detta är det också viktigt att de 

ensamkommande barnen får vara med och bestämma kring deras boendesituation (Lundberg 

& Dahlquist, 2012; Backlund et al., 2014). Föreliggande studie visar att de ensamkommande 

barnens hälsa och boendesituation även kan påverka barnens närvaro i skolan, vilket i sin tur 

bland annat påverkar barnens möjlighet att lära sig språket. För de barn som inte orkar ta sig 

iväg till skolan tenderar bristen på struktur i vardagen göra att barnen mår ännu sämre än 

innan. För att förhindra detta behövs samverkan förstärkas mellan socialtjänst och skola. 

Tillsammans kan de minska antalet hemmasittare och se till att fler ensamkommande barn 

motiveras till att fullfölja sin skolgång och genom detta etableras in i det svenska samhället 

(se exempelvis Backlund et al., 2012; Wigg, 2008). 

 

Utöver grundfaktorerna hälsa, boende och skola vilka i föreliggande studie visat sig vara 

viktiga för de ensamkommande barnens etablering finns där ytterligare två faktorer vilka båda 

genomsyrar de ovanstående grundfaktorerna. Dessa två utgörs av de ensamkommande 

barnens sociala nätverk samt deras psykosociala mognad och utveckling (se exempelvis 

Greenberger & Sørensen, 1974; Steinberg et al., 2004). De ensamkommande barnen i studien 

träffar under sin första tid i Sverige en rad olika nya människor. Bestående av alltifrån 

utredande socialsekreterare, god man, personal och inhysta på HVB-hem, personer i 

familjehemmet samt lärare och elever i skolan till övriga myndighetskontakter. Trots alla 

dessa människor som är verksamma kring de ensamkommande barnen saknas det oftast rätt 

stöd på både en individuell och strukturell nivå (Backlund et al., 2012). En slutsats av dessa 

resultat är att de ensamkommande barnen är i behov av stärkta insatser inom specifika 

områden. Även barnens sociala nätverk behöver stärkas och bli ett större fokusområde hos 

socialtjänsten och i deras planering kring barnens insatser. Genom att barnen får tillgång till 

ett nätverk av trygga pro-sociala vuxna kan deras hälsa och psykosociala mognad utvecklas åt 

rätt håll. Något som också gör att de ensamkommande barnen i större utsträckning motiveras 

till att delta och etableras in i samhället fullt ut (Greenberger & Sørensen, 1974; Steinberg et 

al., 2004; Ager & Strang, 2008). 

 

Metoddiskussion och förslag på vidare forskning  
Studiens resultat kan ha påverkats av en mängd olika faktorer där användningen av akter som 

empiri samt materialets utformning utgör en viktig del. Fördelen med att arbeta med akter är 

att materialet är fast och att det på så vis inte i efterhand kan bli påverkat eller förvrängt av 

handläggarnas personliga minnen eller av den tid som passerat. I akter är det dessutom enkelt 
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att följa en tidslinje där specifika mönster går att utläsa kring hela processen. Akter är 

lättillgängliga och sparar på så vis tid från att söka intervjupersoner och genomföra intervjuer 

samtidigt som det minskar risken för etiska dilemman som kan uppstå vid exempelvis 

intervjuer av barn. Det finns också vissa begränsningar med att använda akter som empiri. 

Trots att materialet oftast utgår ifrån en manual med tydliga teman och riktlinjer kan det 

ibland vara slarvigt skrivet och risken finns även att materialet blivit påverkat av 

handläggarens egna personliga känslor och värderingar av vad som är viktigt nog att 

dokumentera (Billquist & Johnsson, 2007; Edvardsson, 2003). Akternas tydliga utformning 

med hänsyn till specifika dokument och teman var till stor hjälp under bearbetning och analys 

av materialet. Författarna av föreliggande studie är medvetna om att akter aldrig kan bli helt 

objektiva men att de i huvudsak framställer säkrare uppgifter än vid intervjuer. Till skillnad 

från intervjuer riskerar akterna i forskningssyfte aldrig att påverkas av socialsekreterarnas 

personliga minnen av de som hänt. Författarna till föreliggande studie hade dock kunnat få in 

ytterligare en dimension genom att komplettera aktstudien med intervjuer. Genom att till 

exempel intervjua utredande socialsekreterare hade bakgrunden till valet av insatser kunnat 

framgå än tydligare – vilket hade varit studien till fördel då beslutsmotiveringarna tenderade 

att se likadana ut.  Detta hade bidragit till en förståelse för bakgrunden till besluten och gett 

studien ytterligare ett perspektiv, men valdes bort på grund av tidsaspekten och att intresset 

för studien framförallt låg i den information som kunde inhämtas med hjälp av akterna. 

 

Ytterligare begränsningar i användandet av akter i forskningssammanhang är att 

socialkontorens arbetssätt kan skilja sig åt sinsemellan samt förändras över tid. Men har ändå 

sitt största värde i att de kan användas för att urskilja viktiga mönster inom det sociala arbetet, 

exempelvis hur de ensamkommande barnen och deras etablering framställs. Trots att det i den 

föreliggande studien endast används åtta akter inhämtade ifrån en kommun, anses detta som 

mer än tillräckligt material för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta då 

det som framkommer i materialet visar ansatser till att innehålla likvärdig information 

gällande de ensamkommande barnens livssituation och insatser. Enligt Bryman (2011) 

handlar generaliseringsanspråket om att kunna skapa en kontextuell förståelse grundat på 

teoretiska slutsatser. Det handlar således om att hitta en bredare uppsättning mönster, vilka 

sedan kan jämföras och kopplas samman med andra kontexter (a.a.). I föreliggande studie har 

det med hjälp av teori och tidigare forskning (vilka tillsammans utgör det aktuella 

kunskapsläget), ställt mot det insamlade materialet, skapats en fördjupad bild av situationen 

kring de ensamkommande barnen och deras möjlighet till etablering. En bild som inte bara 

beskriver situationen i Mellanstad kommun, utan som går att generalisera även till andra 

socialkontor och kommuner i landet. Oavsett vilken kommun det handlar om och vilka 

ensamkommande barn som berörs – kvarstår det faktum att ensamkommande barn är en 

mycket utsatt grupp som är i behov av specifika insatser från socialtjänstens sida. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kring hur studiens tillvägagångssätt kan ha påverkat 

resultatet har författarna till föreliggande studie kommit fram till följande rekommendationer 

för framtida forskning. En longitudinell studie skulle i framtiden kunna vara aktuell, då det 

där skulle kunna undersökas hur socialtjänstens insatser påverkar de ensamkommande 

barnens möjlighet till etablering även på längre sikt. Med bärande tanken om att följa barnen 

från ankomsten till Sverige fram tills vuxen ålder. I föreliggande studie framgick det att 

många av de ensamkommande barnen lider av en nedsatt psykisk hälsa och saknar de sociala 

nätverk som erfordras för en god utveckling och etablering. Det finns därför anledning att i 

framtida forskning även vidare undersöka vilka insatser som kan bidra till att just dessa 

områden stärks kring barnen. De planerade insatserna från socialtjänstens sida räcker idag inte 

till för att främja barnens möjlighet till etablering. Det behövs därför en ökad kunskap och 
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specifikt inriktade arbetsmetoder samt en medvetenhet om hur de olika beståndsdelarna kan 

gynna de ensamkommande barnens etablering in i det svenska samhället – och mot ett nytt 

liv.  
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BILAGA 1.  

Tematiseringsguide  
 

Nedanstående frågor har i föreliggande studie använts som bevekelsegrund. 

Tematiseringsguiden innehåller på så vis de frågor som ställts till akterna.  

 

Allmänt om de ensamkommande barnen 
Hur gamla är barnen? 

Har barnen ännu fått permanent uppehållstillstånd (PUT)? 

 

 

HÄLSA 
De ensamkommande barnens kontakt med hälso- och sjukvård 

 Hur ser kontakten ut med diverse myndigheter inom hälso- och sjukvård? 

 Hur kommer det ensamkommande barnet i kontakt med sjukvården? 

 Vems ansvar är det att se till att barnets behov av hälso- och sjukvård blir uppfyllda? 

 Vad gör Socialtjänsten och övriga parter (god man, hem mm) för att se till att barnet 

får komma i kontakt med hälso- och sjukvård?  

 Vilka undersökningar görs för att ta reda på hur barnens hälsa ser ut? 

 

Socialtjänstens beaktande och planering av insatser 

 Vad finns det för typiska kännetecken i akterna? 

 Vad är det socialsekreterarna väljer att fokusera på i utredningarna? 

 Finns det speciella områden inom BBIC som inriktar sig mot området hälsa? 

 Hur ser proceduren ut kring barnets hälsa? 

 Vilka olika insatser finns för barnens hälsa? 

 Vad utmärker sig i akterna gällande främjandet av barnens hälsa?  

 Vilka delar kring hälsa uppmärksammas särskilt i akterna? 

 Vad är den generella upplevelsen av barnens hälsotillstånd i akterna? 

 

De ensamkommande barnens etablering 

 Hur tas det reda på vilka behov kring barnets hälsa som finns och hur de mår?  

 Vad framkommer i akterna om barnens mående? 

 På vilket sätt påverkar barnets hälsotillstånd dennes förmåga till etablering?  

 På vilket sätt går det att se att barnets hälsa har påverkat dennes etablering? 

 

 

BOENDE 
Om de ensamkommande barnens placering 

 Vilka typer av boende finns det för barnen? 

 Vad finns det för möjligheter i närområdet? (Fritidsaktiviteter osv) 

 Trygghet på boendet? 

 Hur framkommer det att anknytning beaktas? 

 Finns någon trygg vuxen i hemmet som barnet kan anförtro sig åt?  

 Vilken betydelse har relationer till andra människor i avgörandet om barnets boende? 

 Hur ser barnens relationer ut till dem de bor med? 

 Vilka delar kring boendet uppmärksammas särskilt i akterna?  

 

Socialtjänstens beaktande och planering av insatser  

 Hur tar socialtjänsten reda på vilket typ av boende som passar barnet bäst? 
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 Hur motiverar utredande socialsekreterare beslut om placering? 

 Tas barnets intresse i beaktning vid val av boende?  

 På vilket sätt tas barnens hälsa i beaktning vid planeringen av boendet? 

 

De ensamkommande barnens möjlighet till etablering 

 Vilken information fick barnet om boendet och på vilket sätt levererades den? 

 Vad kan boendet bidra med för att barnet ska kunna etableras in samhället? 

 Hur utvecklas barnets färdigheter på boendet? (Såsom städ tvätt osv)  

 

 

SKOLA 
Om de ensamkommande barnens skolgång 

 Hur ser proceduren ut kring barnens skolgång? 

 Hur länge dröjer det innan barnen får börja skolan? 

 Hur ser barnens skolgång ut? Slussas de in i vanlig skola genom SFI?  

 På vilket sätt framställs språket som en viktig del tillhörande skolan? 

 Vad utmärker sig kring området skola i akterna?  

 Påverkar barnets hälsa insatserna kring skolsituationen?  

 

Socialtjänstens beaktande och planering av insatser  

 Vilka delar kring skolan uppmärksammas särskilt i akterna? 

 Vem ansvarar för att se till att barnet får börja skolan?  

 Hur avgörs det vilken kunskapsnivå barnet befinner sig på?   

 Vilka insatser utförs i samband med barnens skolgång?  

 Vilken hjälp får barnet i hemmet med läxor och dyl.? 

 Vilket övrigt stöd får barnet för att klara av sin skolgång? 

 

De ensamkommande barnens möjlighet till etablering 

 Vilken information fick barnen om skolan? 

 På vilket sätt går det att se att barnets skolgång har påverkat dennes etablering? 

 Hur ser barnets sociala relationer ut i skolan? 

 Vad kan skolan bidra med för att barnet ska etableras in i samhället?  


