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En byråkrati i kris  

Författare: Anton Augustsson & Filiph Svensson 

Sammanfattning  
Antalet människor som flyr undan krig och konflikter i världen har under den senaste 
tiden ökat. Av dessa människor är en stor grupp ensamkommande barn, det vill säga 
barn som lämnat sitt hemland utan sina föräldrar eller signifikant annan. Under 2015 
anlände ca 35 000 ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl. Majoriteten av 
dessa anlände under de sista månaderna på året. Det medförde ett extremt högt tryck på 
landets kommuner för att lyckas motta samtliga ensamkommande barn och fullfölja sitt 
organisatoriska uppdrag enligt den svenska lagstiftningen. Förevarande studies syfte är 
därmed att få en fördjupad kunskap kring hur en socialförvaltning organisatoriskt har 
hanterat en ökning av antalet ensamkommande barn.  

En kvalitativ metod har använts, bestående av semistrukturerade intervjuer med nio 
respondenter från eller med anknytning till socialförvaltningen. Studiens data 
analyserades med hjälp av en tematisk analys, där mönster eftersöktes och teman och 
subteman skapades.  

Resultatet av studien visar att den stora ökningen av ensamkommande barn upplevdes 
och fick hanteras som en krissituation. Förvaltningens byråkratiska struktur blev 
problematisk och utgjorde ett hinder i arbetet med att motta de ensamkommande 
barnen. Bland annat kunde inte befintliga lagar och regler följas. För att lösa situationen 
fick förvaltningen vara flexibel och kreativ i sitt arbetssätt.  

En slutsats är att en byråkratisk organisation inte lämpar sig för en dynamisk omvärld, 
som ställer krav på snabba beslut och flexibilitet. Därtill framgår att personalens insats 
inom socialförvaltningen var avgörande för att lösa krissituationen.  

Nyckelord: Socialt arbete, Ensamkommande barn, Byråkrati, Mottagande, Kris, 
Omvärld, Socialförvaltning  

 

 



	

	

A bureaucracy during a crisis  

Writers: Anton Augustsson & Filiph Svensson 

Abstract  
Due to on going wars and conflicts in the world, the number of people seeking asylum in 
other countries has increased. Including a large group of unaccompanied minors which is 
described as ”children who left their country without their parents or a significant other”. 
In 2015, nearly 35,000 unaccompanied children arrived in Sweden seeking asylum, 
whereupon the majority arrived in the last months of the year. The large number resulted 
in an extreme pressure upon the Swedish municipalities, to successfully receive all 
unaccompanied children. And fulfill their organizational mission according to the 
Swedish legislation.  
 
Therefore the purpose of the study is to establish a deeper understanding of how a social 
service, organizationally handled an increase in the number of unaccompanied children. 
A qualitative method was used, consisting semi-structured interviews with nine 
respondents from or related to the social services. The data of the study were analyzed 
using a thematic analysis, meaning a search for patterns to create themes and subthemes. 
 
The results of the study show that the increase number of unaccompanied minors were 
experienced and had to be handled as a crisis. The bureaucratic structure of the social 
service became problematic and constituted an obstacle in the efforts to receive the 
unaccompanied children. Including a difficulty to follow existing laws and regulations. 
To resolve the situation the social service had to be flexible and creative in their 
approach to receive the children.  
 
One conclusion is that a bureaucratic structure is not suitable in a dynamic environment 
that demands quick decisions and flexibility. Another conclusion is that the effort of the 
staff has been crucial, resolving the crisis. 

 
Keywords: Social Work, unaccompanied asylum-seeking children, bureaucracy, 
reception, crisis, environment, Social Service Center 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

“What is written without effort, is in general read without pleasure”  

Samuel Johnson 

Förord 

Våra förhoppningar är att denna uppsats kan ge dig som läsare en nyanserad bild av hur 

en byråkrati fungerar i en krissituation, där du som läsare kan få en ökad förståelse för 

hur personalen från en socialförvaltning hanterat och upplevt arbetet med de 

ensamkommande barnen hösten 2015. Vi som uppsatsförfattare vill härmed passa på att 

tacka studiens deltagare för att ni tog er tid att sitta ned och bli intervjuade av oss. Vi vill 

också passa på att tacka Johannes Lunneblad för ditt deltagande och din konstruktiva 

kritik du bidrog med i pilotintervjun. Det har varit betydelsefullt. Ett sista tack vill vi 

också ge till vår handledare Helena Eriksson, som på ett pedagogiskt vis agerat bollplank 

och hjälpt oss i skrivandet. Upplägget för arbetet har uteslutande skett med båda 

uppsatsförfattarnas närvaro. Studiens olika delar har komponerats tillsammans, med 

undantag för inledningen, som är författad av Filiph Svensson, och bakgrunden, som är 

författad av Anton Augustsson. Det har varit en utmanande, lärorik resa som nu nått sin 

slutdestination och inom kort börjar nästa resa i livet.  

Filiph Svensson & Anton Augustsson 07/06-16  
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1. Inledning  

Antalet människor som flyr undan kring och konflikter i världen har under den senaste 
tiden ökat, vilket medfört att närmare 60 miljoner människor befinner sig på flykt från 
sina hem (Appelgren, 2015). Många av de människor som är på flykt och söker asyl i 
andra länder är barn som flytt utan sina föräldrar. Sverige är ett av de stora 
mottagarländerna för dessa barn (Brunnberg, Borg & Fridström 2011). År 2015 visade 
statistik från migrationsverket att strax över 70 000 barn ansökte om asyl i Sverige. Av 
dessa var ungefär hälften ensamkommande barn, det vill säga barn som inte anländer 
men någon anhörig (Migrationsverket 2016). Av figur 1 visas att gruppen 
ensamkommande barn har ökat sedan 2004. Gruppen nästintill tiodubblats sedan drygt 
10 år tillbaka, genom att över 35 000 barn ansökte om asyl år 2015 i jämförelse med de 
368 barn som ansökte om asyl år 2004 (Migrationsverket 2016a).  

 

Figur 1. Antal asylsökande ensamkommande barn från 2004-2015 (Migrationsverket 2016a) 

Av de 35 369 ensamkommande barn som ansökt om asyl år 2015 lämnade nära 26 000 
barn in sin asylansökan under årets fem sista månader, vilket framgår av figur 2 
(Migrationsverket 2016) 

 

Figur 2. Antal asylsökande ensamkommande barn per månad 2015 (Migrationsverket 2016) 
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Den stora ökningen av asylansökningar medförde att flera av landets kommuner utsattes 
för ett extremt högt tryck under en koncentrerad period (Migrationsverket 2015). 
Eftersom antalet barn som ensamma sökte asyl år 2015 ökade drastiskt, blev en del av de 
svenska kommunerna ansvariga för ett större antal barn än tidigare. Därtill ställdes såväl 
kommunerna som det sociala arbetet inom dessa på prov. Anledningen till detta var att 
de ensamkommande barnen ”befinner sig i en särskilt utsatt situation och enligt 
internationella konventioner och svensk lag därför har rätt till samhällets stöd” (Melander 
2015).  
 
Med ovan som utgångspunkt kan konstateras att det krävs ett omfattande arbete i 
mottagandet av och samverkan kring de ensamkommande barnen, för att deras behov 
och rättigheter ska tillgodoses på ett fördelaktigt sätt (Socialstyrelsen 2013). Därmed kan 
kommunernas ordinarie regler och rutiner ställas på prov, vilket medför en skapad 
problematik kring att bygga en stabil organisationsstruktur som svara upp mot det 
oförutsägbara inflödet av ensamkommande barn (Backlund m.fl 2014). Vi anser det 
därför vara intressant och viktigt att undersöka hur en radikal ökning av 
ensamkommande barn hanterades av en kommuns socialförvaltning, samt hur arbetet 
fortskred under den period då de ensamkommande barnen ökade i antal.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om hur en socialförvaltning 
organisatoriskt har hanterat en ökning av antalet ensamkommande barn. Följande 
frågeställningar ligger till grund för studien. 
 

• Vad innebar ökningen av ensamkommande barn för förvaltningens möjlighet att 
genomföra sitt uppdrag? 

• Vad innebar ökningen av ensamkommande barn för förvaltningens sätt att 
arbeta? 

1.2 Disposition 

Nedan presenteras studiens relevans för socialt arbete. Därefter följer ett 
bakgrundskapitel, efterföljt av en redogörelse för teori och tidigare forskning. Därefter 
presenteras studiens metod, resultat och analys. Studien avslutas med ett 
diskussionsavsnitt innehållande resultat- och metoddiskussion samt slutsatser och förslag 
till framtida forskning.  

1.3 Relevans för socialt arbete  

Brunnberg, Borg och Fridström (2011) förklarar att det finns en avsaknad av studier i 
mottagandet av ensamkommande barn. Vi ser därför ett behov av att utöka kunskapen 
och förståelsen inom detta område. Då det sociala arbetet enligt Phillips (2013) syftar till 
att förebygga och åtgärda sociala problem kan vår studie bidra med kunskap om hur en 
socialförvaltning skulle kunna arbeta annorlunda i framtiden. 
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Detta för att förebygga och åtgärda att de ensamkommande barnen blir ett socialt 
problem. I sammanhanget kan framhållas att det sociala arbetet är en ”organiserad 
verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra problemskapande 
sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer” (Ne.se).  

Föreliggande studie är av vikt och av relevans då den syftar till att undersöka hur en 
organiserad verksamhet, i form av en socialförvaltning, har mottagit och hanterat en 
samhällsgrupp som kan anses vara svag. Att gruppen av ensamkommande barn anses 
vara en svag samhällsgrupp beror dels på att de är frånskilda sina föräldrar (Wernesjö 
2011), men även för att barnen är en högriskgrupp att anamma någon form av psykisk 
ohälsa eller mental problematik (Johansson m.fl 2009). Till detta vill vi poängtera att 
föreliggande studie är av största vikt för att utöka kunskapen inom det sociala arbetet 
gällande mottagandet av ensamkommande barn. Dels för att motverka en social 
problematik, exempelvis i form av ett socialt utanförskap i framtiden, men även för att 
en svag samhällskategori behöver hjälp för att bli starkare.  

2. Bakgrund  

Studiens bakgrund avser att först klargöra begrepp som är centrala i studien. Vidare 
presenteras vad som kännetecknar de ensamkommande barnen, asylprocessen och 
aktuell lagstiftning. Bakgrunden avslutas med olika myndigheters arbete och ansvar i 
relation till de ensamkommande barnen.  

2.1 Centrala begrepp  

Nedan följer både beskrivningar och definitioner av centrala begrepp som är 
återkommande och behandlas i studiens olika delar. 
 
Flykting  
Enligt 4 Kap 1§ Utlänningslagen (2005:716) avses en utlänning som flykting om hen: 
“Befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför han eller hon 
känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller 
politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en 
viss samhällsgrupp, och inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av 
detta lands skydd”.   
 
Ensamkommande Barn  
Ett ensamkommande barn definieras som ett barn under 18 år som kommit till Sverige 
och sökt asyl, utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare (Migrationsverket, 
2015a). 
 
God man  
Det ensamkommande barnet tilldelas en god man som är en person som har rättighet 
och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör det ensamkommande barnets 
angelägenheter. Det gäller både personliga, ekonomiska samt rättsliga frågor.  
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Den gode mannen hjälper till med ansökningar och utredningar av olika slag och 
fungerar därutöver som en stödjande person i barnets liv (Migrationsverket 2015b). 
 
Boendeformer för ensamkommande barn  
Det finns fyra typer av boenden för ensamkommande barn: hem för vård och boende; 
stödboende; familjehem; och placering hos släkt eller anhörig. HVB är en verksamhet 
som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd och fostran. Stödboende är 
en verksamhet inom socialtjänsten som mottar ungdomar mellan 16-20 år i ett eget 
boende med individanpassat stöd. Med familjehem avses, enligt 3 kap. 2 § 
Socialtjänstförordningen (2001:937), ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden 
tar emot barn för stadigvarande vård och fostran vars verksamhet inte bedrivs 
yrkesmässigt. Slutligen kan ett ensamkommande barn även placeras hos släktingar eller 
någon anhörig till barnet (Socialstyrelsen 2016). 

2.2 Vilka är de ensamkommande barnen? 

De ensamkommande barnen beskrivs enligt Wernesjö (2011) som en utsatt och sårbar 
grupp. Detta eftersom de är frånskilda sina föräldrar och ofta har varit med om 
traumatiska upplevelser. I Sverige möter barnen en helt främmande kultur. Alla är 
underåriga, de har flytt sitt hemland, talar inte svenska och sällan engelska. De ställs 
därigenom inför en utmanande situation i det nya värdlandet (Fälldin & Strand, 2010). 
Hur många ensamkommande barn, och vilka länder dessa barn kommer ifrån, varierar en 
del över tid men hänger ofta samman med pågående krig och konflikter i andra länder.  
 
Majoriteten av barnen har i sina hemländer varit med om svåra upplevelser såsom 
förluster av anhöriga och varierande grad av hot och våld samt avsaknad av skolgång, 
vilket kan vara riskfaktorer för en ogynnsam utveckling (Socialstyrelsen 2013). Som 
tidigare beskrevs i inledningen, sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige år 
2015. Majoriteten av dessa barn flydde från Afghanistan, varifrån 23 480 barn kom.  
Från Syrien kom ca 3 800 barn och från Somalia och Eritrea ca 2 000 barn vardera 
(Migrationsverket 2015c). Av de ensamkommande barn som ansökte om asyl år 2015 var 
majoriteten pojkar. Endast 8 % av den totala andelen ensamkommande barn var flickor. 
De flesta barnen var i åldrarna 13-17 år, där den största andelen barn var 16 år när de 
anlände till Sverige år 2015 (Migrationsverket 2016b). 

2.3 Asylprocessen  

Inledningsvis, när det ensamkommande barnet anländer till Sverige, ska det erbjudas 
boende i den kommun där barnet först ger sig till känna (ankomstkommunen), i avvaktan 
på ett placeringsbeslut som innebär att annan kommun (anvisningskommunen) tar över 
ansvaret för barnet. Migrationsverket ska därför hantera ärendet skyndsamt 
(Migrationverket 2013). Nästa steg innefattar ett utredningssamtal med barnet, som syftar 
till att klargöra information om barnets identitet, familj samt bakgrund. Här ges tillfälle 
för barnet att ställa frågor och få information.  
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En asylutredning startas och barnet får med stöd av ett offentligt biträde och tilldelad 
god man förklara varför hen söker asyl i Sverige. Därefter fattas ett beslut om barnet får 
stanna i Sverige eller inte. Blir beslutet JA får barnet bosätta sig i den anvisningskommun 
som hen tilldelats. Blir beslutet NEJ kan det överklagas med hjälp av det offentliga 
biträdet och den gode mannen. Utredningen kommer därmed fortsätta och kompletteras 
med eventuell ny information. Blir det NEJ efter den kompletterade utredningen ska 
barnet återvända till hemlandet, varpå ett återvändandesamtal hålls tillsammans med 
barnet och den gode mannen (Migrationsverket, 2016c). Socialstyrelsen (2013) förklarar 
även att man bör följa barnet efter asylprocessen, till dess att barnet hunnit bygga ett 
socialt nätverk och fått hjälp med att återknyta relationer med familj, släkt och andra 
betydelsefulla personer. 

2.4 Lagstiftning kopplat till de ensamkommande barnen  

Det finns en rad lagar kopplat till mottagandet av ensamkommande barn. Nedan följer 
en kort sammanfattning av de lagar som är relevanta för studien. Barnet kan söka asyl i 
Sverige på någon av de grunder som går att utläsa i 4 & 5 kap. utlänningslagen 
(2005:716). Efter att barnet sökt asyl i Sverige har barnet rätt till sysselsättning och 
bistånd, exempelvis boende i enlighet med lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. Då barnen anländer utan föräldrar eller någon annan som trätt i deras 
ställe har barnet rätt till en god man enligt lag (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn. Väl på plats i den kommun som barnet blivit anvisad gäller 
samma lagstiftning som för alla andra barn i kommunen. Barnet har rätt till insatser och 
stöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och skulle barnet behöva uppsöka sjukvård träder 
lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande in. Denna lag täcker de 
omständigheter som hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) inte gör. Precis som alla andra 
barn i kommunen har barnet rätt till skolgång, enligt skollagen (2010:800). Socialtjänsten 
ska också arbeta utifrån BBIC (Barns behov i centrum), vilket syftar till att skapa en 
enhetlig struktur för exempelvis handläggning och genomförande i den sociala barn- och 
ungdomsvården. BBIC är i sig inte lagstiftat utan tar sin utgångspunkt ifrån 
socialtjänstlagen (2001:453) och FN:s barnkonvention där det framgår att ”vid alla åtgärder 
som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet” (Socialstyrelsen 2015). 

2.5 Involverade myndigheter   

Det konkreta mottagandet av ensamkommande barn i respektive kommun ska ske inom 
ramen för socialtjänsten. Socialtjänstens ansvar är att erbjuda ett tryggt och säkert boende 
av god kvalitet med möjligheter till individuellt stöd och utveckling. Socialtjänsten 
ansvarar även för att göra utredningar av barnets behov av stöd, tillsättande av god man 
samt ge barnet den hälso- och sjukvård och tandvård som behövs (Socialstyrelsen, 
2013a). 
 
Socialtjänstens uppdrag rör även samverkan då denna är nödvändig för att åstadkomma 
samordnade insatser från olika myndigheter. Samverkan behöver organiseras såväl på ett 
övergripande som på ett individuellt plan, runt barnet.  
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Socialtjänsten ska också se till att det finns en mångfald vad gäller utbildad personal, 
såsom exempelvis socionomer och beteendevetare (Socialstyrelsen, 2013a).  

Utöver socialtjänsten, som vi valt att studera, finns andra myndigheter som är väsentliga 
att lyfta fram. Migrationsverket (MIG) har det övergripande ansvaret för mottagandet av 
ensamkommande barn. MIG ansvarar även för handläggning av asylprocessen, att göra 
prognoser och beräkna behoven av platser i kommunerna. Dessutom ansvarar MIG för 
de barn som inte får uppehållstillstånd och därigenom behöver återvända till sitt hemland 
(Socialstyrelsen, 2013a). Under Migrationsverkets ledning förhandlar länsstyrelsen med 
kommunerna om mottagandet av de ensamkommande barnen. Det är även länsstyrelsens 
uppgift att se till och verka för att det finns tillräckligt med platser runt om i 
kommunerna för de ensamkommande barnen.  

Socialstyrelsen ansvarar för att ta fram föreskrifter och allmänna råd till socialtjänstens 
arbete med de ensamkommande barnen. Vad gäller sjukvård, barnpsykiatrisk vård samt 
tandvård är det landstinget som har det övergripande ansvaret. Slutligen ansvarar IVO 
(inspektionen för vård och omsorg) för att bevilja och ge tillstånd till nya privata HVB 
hem samt granska socialnämndens utredningar och insatser (IVO 2016).  

3. Teori och tidigare forskning  

De perspektiv som lyfts fram i avsnittet kring teori och tidigare forskning kan delas in i 
två huvudsakliga delar. Den första delen består av ett organisatoriskt perspektiv, vilket 
omfattar Webers teoretiska perspektiv på byråkrati samt forskning i relation till ett 
organisatoriskt perspektiv på risk och krishantering. Den andra delen omfattar tidigare 
forskning kring kommuners mottagande av och arbete med ensamkommande barn.  

3.1 Organisatoriskt perspektiv  

Då vår studie syftar till att undersöka hanteringen av mottagandet ur ett organisatoriskt 
perspektiv anser vi det lämpligt att utgå ifrån Webers (1987) perspektiv på byråkrati, då 
socialförvaltningen är en traditionellt byråkratisk organisation. Arbetet med 
ensamkommande barn är dessutom styrt av strukturer, regler och rutiner, i enlighet med 
Webers byråkratimodell (1987). Teorivalet baseras även på studiens resultat som visar att 
socialförvaltningens byråkratiska uppbyggnad haft stora svårigheter under krisen.  
Vi har även valt att lyfta fram forskning kring och perspektiv på hur organisationer 
hanterar kriser och förändringar i omvärlden, eftersom hanteringen av mottagandet av de 
ensamkommande barnen upplevts som en kris. Nedan presenteras därför Webers (1987) 
perspektiv på byråkrati följt av forskning kring omvärldsförändringar och krishantering. 
 
Webers perspektiv på byråkrati  

Sthyre (2009) menar att det finns få begrepp som är så negativt associerat som byråkrati, 
då begreppet kan ge en bild av en grå person som ägnar dagarna åt att vända papper i en 
stor anonym byggnad.  
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Men ändå är nästan samtliga kommunala, regionala och statliga förvaltningar 
organiserade i enlighet med en byråkratisk organisationsmodell (a.a.). Nedan följer en 
redogörelse för Webers byråkratiska modell. Redogörelsen kommer att ta sin 
utgångspunkt ur Weber (1987). Därtill har vi valt att beskriva Weber (1987) utifrån två 
andra forskare, Styre (2009) och Maltén (2000), för att på så sätt skapa en för läsaren mer 
nyanserad bild av Webers byråkratiska modell.  
 
Weber (1987) förklarar att den moderna byråkratin ska styras av lagar och regler och 
innehålla fasta kompetensområden. Strukturen av lagar och regler är avsedd att förenkla 
förvaltningsproceduren och att skapa förutsättningar för effektivitet, stabilitet och 
kontroll (Maltén 2000). Inom de fasta kompetensområdena ska speciellt kunnig personal 
återfinnas med kunskaper inom t.ex. juridik, administration och förvaltning. Denna 
personal är även starkt reglerad av de lagar, regler och mekanismer som finns inom 
organisationen (Sthyre, 2009). För att upprätthålla en god kunskap och kompetensnivå 
ska det alltid anställas personal med rätt kvalifikationer vilket sedan ska omslutas av en 
tydlig och fast tjänstehierarkisk instansordning. De anställda ska sedan fortlöpande 
utbildas inom deras specifika områden för att behålla och uppdatera kompetensen, där 
ledarna ska vara de som har högst kompetens. Detta medför även en tydlig hierarki inom 
organisationen som ska belysa vem som bestämmer över vem (Weber 1987).  
 
Dokument och akter utgör grunden i den moderna ämbetsutövningen och är det som de 
lägre tjänstemännen ska utgå ifrån. Tjänstemännen ska även utgå ifrån “sine ira et studio”, 
vilket innebär att arbeta utan vare sig motiv eller intressen på ett emotionellt distanserat 
sätt (Sthyre, 2009). Maltén (2000) förklarar, utifrån Weber, att detta kan ses som en 
avhumaniserad organisationsform, vilken är bra för att uppnå en effektiv och 
idealbyråkratisk organisation som kan agera opartiskt och objektivt och därmed garantera 
kontroll och förutsägbarhet. Skulle svårigheter och konflikter uppstå vid handläggningen 
återförs dessa till gällande regler och procedurer för tillrättaläggande (Maltén 2000). Den 
moderna myndighetsutövningen är så djupt bunden av lagar och regler att den 
befogenhet som en specifik myndighet tillskrivs genom förordningar enbart blir i 
abstrakta termer. Istället är myndigheten låst och kan inte agera genom konkreta beslut 
(Weber 1987).  
 
Omvärldsförändringar och organisationers behov av anpassning och flexibilitet 

Organisationer är beroende av sin omvärld för att överleva och för att göra detta måste 
organisationens mål, strategier och strukturer vara anpassade till omvärlden och om 
denna är dynamisk eller stabil. Det är härigenom intressant att ställa Webers perspektiv 
på byråkrati (1987) mot en omvärld som ställer stora krav på flexibilitet och 
improvisation snarare än regler och rutiner (Demarin m.fl 2010, Jacobsen och Thorsvik 
2008), vilket de ensamkommande barnen har visat sig göra vår studie.  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är en stor utmaning för en organisation att finna en 
balans i sin struktur och sina strategier som svarar mot de krav och utmaningar 
omvärlden ställer. I en stabil omvärld är det lätt för organisationen att förutsäga 
förändringar då omvärldens påverkan är liten.  
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Mer problematiskt är det i en dynamisk omvärld där saker och ting snabbt förändras 
såsom politiska förhållanden, krig och miljökatastrofer. Det blir således svårt att 
förutsäga vilka förändringar som kommer ske härnäst. Jacobsen och Thorsvik (2008) 
förklarar att organisationer därför måste utveckla en flexibel struktur, för att på så sätt 
kunna stärka sin förmåga och minska osäkerheten i hur man ska agera när omvärlden 
förändras. Författarna klargör att det kan bli svårt att styra en organisation genom 
befintliga regler i en omvärld som snabbt förändras och att man därför kan behöva 
decentralisera besluten till personalen som jobbar nära förändringarna (Jacobsen och 
Thorsvik 2008).  

Många gånger har organisationer svårt att förutse problem eller nya risker i omvärlden då 
denna ofta är stabil. Organisationen arbetar därför sällan proaktivt med sin 
organisationsstruktur. Detta medför i sin tur, när omfattande problem uppstår i 
omvärlden, att man istället får agera reaktivt, finna lösningar för stunden och åsidosätta 
vanliga rutiner. Beroende på hur man uppfattar en kris hanteras den olika, men överlag 
krävs improvisation och kreativitet snarare än planering och struktur (Demarin m.fl 
2010). Jakobsen och Thorsvik (2008) förklarar utöver detta, att organisationer således 
snabbt måste ställa om sin verksamhet för att hantera de krav omvärlden ställer och kan 
inte hålla fast vid de gamla strukturerna om det inte fungerar.  

Att den byråkratiska modellen, som kännetecknas av lagar regler och rutiner, får problem 
vid katastrofer visas i en studie av Helms och Takeda (2006). Där den byråkratiska 
modellen hade stora utmaningar för att hantera stormen Katrina. Det var dels den 
långsamma beslutsfattningen, dels oförmågan att hantera utomstående information och 
göra något konkret av denna. Därtill framkom att medarbetarna var så starkt 
sammansvetsade med organisationens regler och beslutsfattande att det medförde en 
oförmåga att handla i krissituationen. Det rådde en stark lojalitet till tankesättet “det är så 
saker alltid har gjorts” och man agerade utifrån de rutiner och regler man hade, vilket är 
vad en byråkratisk modell förespråkar (Weber 1987).  
 
I likhet med Helms och Takeda (2006) förklarar Backlund m.fl. (2012) att en byråkratisk 
organisation som socialtjänsten sätts på prov vid ett oförutsägbart inflöde av 
ensamkommande barn, där deras rutiner, regler och metoder blir problematiska.  
Även att interagera med andra aktörer i kommunen, såsom andra förvaltningar, kan 
härmed bli problematiskt då kommunerna ofta utgörs av ett ramverk av mer eller mindre 
fristående organisationer med egna regler och rutiner som ska följas.   

3.2 Kommuners mottagande av och arbete med ensamkommande barn  

Forskning om det praktiska arbetet med mottagande av ensamkommande barn är 
begränsat, både internationellt och nationellt. Det finns dessutom en avsaknad av 
svenska studier i socialt arbete med ensamkommande barn (Brunnberg, Borg, Fridström 
2011, Kohli 2006). Nedan följer en redogörelse för både forskning kring samverkan i 
mottagandet men även mer specifikt socialtjänstens arbete och dilemman med barnen, 
som vi fann relevant.   
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Dilemman kopplade till de ensamkommande barnen  

Det finns flera dilemman kopplade till de ensamkommande barnen och socialtjänstens 
arbete med denna grupp. Ensamkommande barn beskrivs tillexempel som en utsatt 
grupp, med omfattade risk att anamma någon form av psykisk ohälsa eller mental 
problematik. Denna är ofta knuten till tidigare delar av livet, till levnadsförhållanden, 
asylprocessen eller flykten i sig (Wernesjö 2011 & Sandahl m.fl 2013) och kan utmana 
socialtjänstens arbete. Barnen behöver därför, då den psykiska ohälsan kan variera i grad, 
mötas med olika typ av individanpassning (Abunimah & Blower, 2010). Backlund m.fl. 
(2014) förklarar att ju större heterogenitet de ensamkommande barnen som grupp har, ju 
större krav ställs på organisationens utbud av insatser. 

Detta kan bli problematiskt för socialtjänsten, då utbudet av insatser är ganska litet.  
De ensamkommande barnen behöver tryggas med boende, sjukvård, jurister och 
psykologer samt få hjälp med ekonomi och skolgång för att underlätta den mentala 
problematiken. De behöver också bli igenkända som barn och inte som okända individer 
på flykt (Hopkins & Hill 2010). Sandahl m.fl. (2013) tillägger även att barnets bästa alltid 
måste vara i fokus för att arbetet med de ensamkommande barnen ska ske framgångsrikt. 
Kohli (2006) förklarar därigenom att samspelet mellan ensamkommande barn och 
socialarbetare måste bygga på en känslomässigt robust relation, då avsaknaden av denna 
ökar risken för att det ensamkommande barnet blir allt mer tillbakadraget. 
Socialarbetarna måste vara ärliga, realistiska och precisa i sitt arbete med det 
ensamkommande barnet och överföra kontinuerlig information för att trygga barnets 
tillvaro.  

Att arbeta med ensamkommande barn har visat sig mödosamt då Sundqvist m.fl. (2015) 
förklarar att socialarbetarens psykiska hälsa kan påverkas. Detta av att behöva agera inom 
organisatoriska och lagsatta regler, riktlinjer och rutiner samtidigt som man vill tillgodose 
”barnets bästa”. Detta styrks även av Eastmond m.fl. (2012) där dilemmat mellan att 
säkerställa ”barnets bästa” och att tillgodose organisationens intressen och begränsningar 
varit problematiskt för socialarbetarna och påverkat deras välbefinnande. I en studie av 
Eriksson m.fl. (2013) förklaras att mottagningssystemet i kommunen utgjorde ett hinder 
för att följa riktlinjer och rutiner i arbetet med de ensamkommande barnen.  
Ett exempel på denna problematik är att en utredning görs efter placeringen istället för 
innan och att det inte finns så många alternativ att välja gällande boendeplatser. 
Ytterligare ett tänkbart problem i arbetet med de ensamkommande förklarar Blom (2008) 
är att ha en stor personalomsättning. Detta eftersom det blir svårt att säkerställa en god 
kunskaps- och kompetensnivå när personal kommer och går.   

I sin tur lyfter Hedlund (2012) att handläggningstiderna för socialsekreterarna är ett 
dilemma. Detta då arbetet kontinuerligt ska effektiviseras och socialsekreterarna måste 
fatta snabba “korrekta” beslut på kort tid, vilket även kan påverka de ensamkommande 
barnens ”bästa”. Slutligen har det visat sig att personal som arbetar med 
ensamkommande barn reagerar ganska olika beroende på vilka beslut som fattas runt 
barnet.  
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Oberoende av beslut tar vissa ett kliv fram och löser sina arbetsuppgifter medan andra är 
mer passiva, tar ett kliv tillbaka och nästan isolerar sig i arbetet med de ensamkommande 
barnen (Sundqvist m.fl 2015).  

Samverkan i mottagandet av ensamkommande barn  

Återkommande teman i forskning kring mottagande av ensamkommande barn handlar 
om samverkan och betydelsen av kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att känna till 
varandras roller, ansvarsområden och arbetsuppgifter (Blom 2008, Aarts & Holm 2010, 
Sundqvist m.fl. 2015). Sundqvist m.fl. (2015) tillägger även att om ovan nämnda områden 
återfinns på ett bra sätt i arbetet, kan de minimera missuppfattningar och underlätta för 
de parter som ska samverka med varandra. I en rapport från Socialstyrelsen (2013) 
beskrivs att de ensamkommande barnen är i behov av insatser från flera olika håll.  
Ett omfattande kommunalt samarbete i mottagandet av barnen behövs för att det 
ensamkommande barnets behov och rättigheter ska tillgodoses på ett fördelaktigt sätt. 
Backlund m.fl. (2012) styrker detta och beskriver att det krävs ett samarbete med flera 
viktiga aktörer runt barnen såsom skolan, BUP (barn och ungdomspsykiatrin) och god 
man, för att mottagandet av de ensamkommande barnen ska fungera på ett 
tillfredställande sätt.  

I en studie av Blom (2008) ansågs ett hinder i samverkansarbetet vara lagar och regler 
som försvårade för mottagandet, men även avsaknad av lagar i vissa avseenden. Ett 
liknande resultat återfanns i en studie av Aarts och Holm (2010), där det även framgick 
att en god kännedom om varandras regelverk var avgörande för en god samverkan. Detta 
för att minimera missuppfattningar i arbetet, där en god och öppen dialog mellan aktörer 
kunde underlätta i samverkansarbetet. Detta styrks av Blom (2008), där vikten av att 
finna mötesplatser för att samverka runt de ensamkommande barnen var avgörande i 
arbetet. I en studie av (Westwood 2012) återfanns stora samarbetssvårigheter mellan 
polis och socialarbetare i mottagandet av ensamkommande barn. När parterna 
samarbetade gjordes detta svepande och snabbt och var mer beroende av den personliga 
relationen mellan individer inom enheterna istället för mellan yrkesrollerna i sig. 

4. Metod  

I detta avsnitt presenteras vilket perspektiv som ligger till grund för studiens metod, hur 
vi utformat vår undersökning samt hur vi genomfört studien.  

4.1 Hermeneutisk inriktning och ett induktivt arbetssätt  

För att undersöka hur en socialförvaltning hanterat en ökning av ensamkommande barn 
har föreliggande studie utgått ifrån en hermeneutisk inriktning samt använt en induktiv 
ansats. Sistnämnda innebär att vi utifrån insamlad data valt teoretiska perspektiv och 
tidigare forskning och utifrån det analyserar och förstår vårt material (Watt Boolsen 
2007). Hermeneutiken innebär strikt tolkning av texter, där tolkningen sedan är ämnad 
att undersöka skillnader och likheter mellan olika ting (Sohlberg & Sohlberg, 2014).  
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Den hermeneutiska inriktningen är således för oss fördelaktig att använda för att tolka 
vårt resultat som ett visst fall eller en specifik situation, där insamlad data kan ställas mot 
varandra och jämföras. Förståelse är därigenom ett centralt begrepp som är starkt 
kopplat till hermeneutiken (Blom & Nygren 2009). Vår utgångspunkt, via ett 
hermeneutiskt synsätt, är att tolka och skapa en förståelse för våra deltagares syn på 
socialförvaltningens hantering av mottagandet av ensamkommande barn. Vid tolkningen 
av ett fenomen ska forskarens egna intentioner och förförståelse frångås i största möjliga 
mån där det är textens innehåll som ska framhävas och inte forskarens egna ståndpunkter 
(Sohlberg & Sohlberg, 2014). Förförståelsen bygger på en viss referensram genom vilken 
vi betraktar nya ting (Widerberg 2002). Människan gör alltså ständigt bedömningar av ett 
fenomen där vi förstår det nya utifrån det gamla, och vi närmar oss allting på detta sätt, 
oavsett om vi är forskare eller inte (Gillham 2008).  
 
Oavsett vilken erfarenhet man bär med sig kan det vara fördelaktigt att lyfta fram de 
föreställningar man som individ har, för att på så sätt bli medveten om det som finns 
med i “bagaget” (Widerberg 2002). Förförståelsens påverkan är något vi som 
uppsatsförfattare försökt ta i beaktning varpå nedan en kortare beskrivning om våra 
kunskaper om ensamkommande barn kommer göras. En av uppsatsförfattarna har ett 
uppdrag inom barn och ungdomsnämnden som delvis hanterar frågor om 
ensamkommande barn kopplat till deras skolgång. Den andra uppsatsförfattaren har 
medverkat i ett ideellt projekt för ensamkommande barn och varit mentor för två 
ensamkommande ungdomar. Utöver detta har mottagandet av ensamkommande barn i 
Sverige ständigt varit närvarande i nyhetssammanhang det senaste året och även varit 
vida diskuterat i den vardagliga samhällsdebatten. Detta kan på så sätt ha bidragit till att 
vi som uppsatsförfattare haft en relativt god kännedom kring det aktuella läget gällande 
ensamkommande barn.   

4.2 Kvalitativ metod  

Det är med hjälp utav en kvalitativ metod möjligt att förstå eller hitta mönster hos sina 
deltagare (Ahrne & Svensson 2013), då ordet kvalitativ, enligt Watt Boolsen (2009) 
vanligen avser egenskaper om det studerade. Begrepp som beskrivningar, bedömningar 
och kunskaper är centrala (Larsson 2005) och metoden beskrivs som tolkningsinriktad. 
Användandet av ett hermeneutiskt perspektiv blir därför även användbart då 
hermeneutiken i sig betyder tolkning (Sohlberg & Sohlberg, 2014).  Förståelse av hur 
deltagarna uppfattar sin verklighet, i viss kontext, är kännetecknande för användandet av 
en kvalitativ metod (Bryman 2015, Justesen & Mik-Meyer 2011). Man kan genom en 
kvalitativ ansats dessutom komma nära de miljöer och människor som forskningen 
handlar om (Ahrne & Svensson, 2013). Metodvalet blir därför fördelaktigt då vi vill 
komma nära socialförvaltningens arbete och undersöka deltagarnas uppfattning och 
beskrivningar kring hanteringen av den omfattande ökningen av ensamkommande barn. 
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4.3 Kvalitativ intervju  

Metoden som låg till grund för insamlandet av data är kvalitativa intervjuer, vilka är 
lämpliga för att undersöka ståndpunkter, upplevelser och detaljer av ett fenomen 
(Bryman 2015). Det ges möjlighet till utsvävningar med olika riktning och fokus kan 
anpassas efter de viktiga frågor som visar sig under intervjuernas gång (Bryman 2015). 
Det gäller därför att vara flexibel vad gäller ämnenas ordningsföljd (Denscombe 2009).  
 
Intervjuerna har ägt rum under våren 2016, efter det att krisen var slut. Intervjuerna kan 
därmed ses som retrospektiva. Det vill säga intervjuerna är till viss del tillbakablickande. 
Retrospektiva frågor ”svarar inte på hur det var vid den tidpunkt som frågan skenbart 
handlar om”. De retrospektiva frågorna ger svar på hur den intervjuade nu ser på hur det 
var då. Detta har att göra med att människor glömmer, omtolkar och förenklar det som 
hänt (Trost 2005). 

För att bedriva de kvalitativa intervjuerna skapade vi en egenutformad intervjuguide som 
tog sitt ursprung i de områden vi ansåg relevanta att undersöka kring hanteringen av det 
organisatoriska mottagandet av ensamkommande barn. Intervjuguidens form var 
semistrukturerad, vilket innebär att man har en lista med färdiga ämnen som ska 
behandlas och frågor som ska besvaras. Frågorna intog även en öppen karaktär, då en 
mer specifikt ställd fråga kan hindra alternativa idéer och synsätt (Bryman 2015). 
Intervjuguiden bestod av tre teman med fastslagna frågor och eventuella 
uppföljningsfrågor. De tre teman som växte fram och låg till grund för intervjuguiden var 
”Hanteringen av arbetet”, ”Samverkan i arbetet” och ” Kvalité och utvecklingsarbete” 
(se bilaga B). 

4.4 Pilotintervju   

För att i högre grad säkerställa att intervjuguiden som användes var passande, 
genomfördes en pilotintervju. I en pilotintervju väljs ett antal deltagare ut för att få 
konstruktiv kritik, kommentarer och feedback. Detta samtidigt som man kan reflektera 
kring och observera hur individerna svarar och hur man själv hanterar intervjuguiden.  
En god möjlighet ges härigenom till att göra justeringar av behov för framtida intervjuer 
(Gillham 2008).  

Respondenten för pilotintervjun var Johannes Lunneblad som är universitetslektor vid 
Göteborgs universitet. Johannes disputerade 2006 med avhandlingen ”Förskolan och 
mångfalden - en etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område". Johannes 
har därefter deltagit i både internationella och nationella forskningsprojekt kring 
lärandeprocesser och ungdomskulturer. Vi ansåg att Johannes var relevant som 
pilotdeltagare eftersom att hans kommande forskning ligger i linje med det 
forskningsområde och de frågeställningar vår studie ställer. Johannes kunskap om ämnet 
samt feedback medförde att vissa frågor i intervjuguiden ändrades och andra 
finjusterades för att lättare komma åt och besvara studiens frågeställningar. 
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4.5 Urval och deltagare  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar undersöktes inledningsvis möjliga 
organisationer och respondenter genom att utforska aktörer som arbetar med 
ensamkommande barn. Utifrån undersökningen framkom socialförvaltningen vara den 
enhet som bäst lämpade sig att vända sig till i studien. Valet av socialförvaltning gjordes 
baserat på statistik om hur många ensamkommande barn vald kommun tog emot i 
jämfört med tidigare år. Detta då vi ville undersöka en socialförvaltning som tagit emot 
ett stort antal ensamkommande barn och på så sätt troligtvis påverkats av detta.  
Valet av socialförvaltning samt majoriteten av intervjupersonerna gjordes via det som 
benämns ett målinriktat eller målstyrt urval. Sådana urval innefattar i huvudsak att välja ut 
enheter (individer, organisationer, dokument, avdelningar och så vidare) med direkt 
hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats (Bryman 2015). Utöver det har 
ett snöbollsurval använts för att få åtkomst till ytterligare respondenter. Urvalet är enligt 
Bryman (2015) användbart när du har identifierat och valt ut respondenter som anses 
relevanta, för att i sin tur använda dessa för att komma i kontakt med nya respondenter. 
Sju av studiens respondenter valdes subjektivt och målinriktat medan resterande två 
valdes ut genom rekommendation från redan utvalda deltagare.  

I genomförd studie deltog nio personer som arbetar på eller har anknytning till en 
socialförvaltning i Sverige. Deltagarna återfinns inom förvaltningen som socialsekreterare 
som arbetar med ensamkommande barn och enhetschefer för HVB-hem samt kvalité- 
och utvecklingsansvariga. Med anknytning till förvaltningen återfanns politiker från 
kommunens socialnämnd från såväl opposition som majoritet. Flertalet deltagare har en 
central roll inom kommunen varpå en begränsad beskrivning av dessa deltagare medvetet 
gjorts, för att säkerställa en hög grad av anonymitet. I studien deltog sex kvinnor och tre 
män med en ålder som spänner mellan ca 25 år upp till ca 60 år. 

4.6 Genomförande och procedur  

Primärt kontaktades samtliga respondenter via telefon för att undersöka intresse och 
möjlighet till deltagande. Alla visade intresse och vilja att delta i studien och inget bortfall 
har således påträffats. Sekundärt skickades ett informationsbrev (se bilaga A) ut via mail, 
innehållande mer detaljerad information om studiens syfte, oss som studenter samt etiska 
överväganden. I detta mail fanns även en förfrågan om inbokning av tid och plats för 
intervjun.  

Då miljön vid ett intervjutillfälle är avgörande för såväl samtalets genomförande som 
respondentens känsla av trygghet (Trost 2010), fick respondenten på egen hand utse 
intervjuplats. Varje plats har sina för och nackdelar, där en så ostörd miljö som möjligt 
kan anses ultimat (Trost 2010). Sju av intervjuerna ägde rum i respondenternas egna 
lokaler medan resterande två hölls i bokad lokal på kommunens stadsbibliotek. Vid 
samtliga intervjutillfällen presenterades på enhetligt sätt valt etiskt förhållningssätt samt 
de teman som ligger till grund för intervjun. Det enda som skiljde intervjuerna åt var 
möjliga följdfrågor.  
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Trost (2010) förklarar att de inledande frågorna kan påverka kommande flyt i intervjun 
varpå det kan vara av vikt att inleda intervjutillfället med att respondenten på egen hand 
får berätta om sin anknytning till ämnesområdet. Varje intervjutillfälle inleddes därför 
med en fråga kring deltagarens bakgrund. Detta följdes sedan upp med valt frågebatteri 
för att avslutas med utrymme för reflektion, övrigt delgivande och förslag på 
komplement till intervjuguiden. Alla intervjuer spelades in via mobiltelefon för att 
underlätta för en framtida analys, då fördelarna med att spela in materialet är många. Man 
kan lyssna till tonfall och formuleringar, man kan skriva ut intervjun ordagrant efteråt, 
man undviker slarviga anteckningar och man kan koncentrera sig på frågorna och svaren 
i större utsträckning (Trost 2010). Vid alla utom ett intervjutillfälle deltog båda 
uppsatsförfattarna. En förde intervjun och ställde frågor och den andra antecknade och 
kompletterade vid behov med eventuella följdfrågor. Genomförda intervjuer varade 
mellan 28 och 61 minuter.  

4.7 Databearbetning  

För att bearbeta vår data och få en överblick av materialet har vi först transkriberat 
samtliga intervjuer, varpå 95 sidor text genererades. Därefter bekantade vi oss med vårt 
material för att lättare kunna leta efter likheter och skillnader. Det viktiga i en kvalitativ 
studie är inte mängden data utan variationen och innebörden av den och vi ansåg därför 
en tematisk analys vara fördelaktig (Rennstam & Wästerfors 2011). 

Analysformen innebär att forskaren identifierar, analyserar och hittar mönster i insamlad 
data för att sedan organisera och beskriva dessa i detaljerade teman och subteman.  
Ett tema är närmare bestämt någonting som fångar något viktigt i det insamlade 
materialet och representerar ett visst mönster som kan sättas i relation till 
forskningsfrågan. När forskaren funnit de teman som är av störst intresse ska dessa först 
omprövas, för att se om de är relevanta eller kan brytas ner i subteman. Forskaren ska 
sedan definiera sina teman och presentera dessa för läsaren (Braun & Clarke 2006).  
För oss innebar den tematiska analysen att bearbetningen av materialet resulterade i att 
mönster återfanns. Teman samt subteman skapades därefter som i sin tur definierades 
och presenterades i löpande text med inslag av direkta citat från deltagarna.  

4.8 Etiska överväganden  

Att presentera sig som forskare är en etisk fråga och kommer i någon form förändra den 
bild någon utomstående har av en. Presentationen kan leda till både försiktighet men 
även till en större del av hjälpsamhet. Att inte förklara sin forskarroll är att ägna sig åt 
förtäckt forskning varigenom den säkraste hållningen är att vara öppen angående sin roll 
och sina syften med studien (Gillham 2008). Alla etiska överväganden har därför 
presenterats i ett informationsbrev (se bilaga A) som skickades ut till deltagarna innan 
intervjuerna genomfördes. En återupprepning av detta brev har även gjorts vid varje 
intervjutillfälle, för att säkerställa att intervjupersonen var införstådd med vad deltagandet 
innebar. En kortare presentation av oss som uppsatsförfattare har därmed gjorts, och 
studiens syfte har återgetts.  
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Vidare har vid varje intervjutillfälle presenterats att deltagandet varit frivilligt och att ett 
avhopp är legitimerat när helst respondenten vill, utan att behöva ange orsak (Bryman, 
2015). En beskrivning av att respondentens medverkan kommer behandlas konfidentiellt 
har även presenterats, genom att fiktiva namn kommer användas (Vetenskapsrådet 2011). 
Det ska dock poängteras att, då deltagarna återfinns inom samma verksamhet, det finns 
en överhängande risk att de talar med varandra och således vet vem som deltagit i 
studien. I och med att fyra av deltagarna är ensamma på sin position finns också en risk 
att deltagarna kan härleda svaren till dessa deltagare. Vidare har delgivits att nyttjandet av 
data endast kommer användas till studiens syfte och forskningsändamål (Bryman 2015), 
men det har även presenterats vem som är ansvarig för studien och vem som kommer att 
ha tillgång till information och resultat.  

En förfrågan om intervjun är möjlig att spelas in har gjorts vid varje intervjutillfälle, för 
att i högre grad kunna fokusera på samtalet och inte antecknandet. Samtliga deltagare gav 
sitt samtycke till att intervjuerna spelades in. Slutligen har frågan om respondenten med 
utgångspunkt från delgiven information samtycker till att delta i studien ställts (Bryman, 
2015). Dahlgren och Sauer (2009) förklarar att vad gäller barn och unga går det inte att 
utgå från att dessa kan ta ett självständigt beslut om att delta i en studie, varpå de 
ensamkommande barnen som respondenter, utifrån etiska aspekter, blir en känslig grupp 
för deltagande. Detta med utgångspunkt att det som nyanländ kan vara svårt att förstå 
det svenska språket, vad studien syftar till och vad en medverkan skulle innebära. 
Gruppen har därför valts bort. 

5. Resultat 

Studiens resultat presenteras i löpande text med inslag av citat från deltagarna. 
Resultatet består utav tre huvudteman med tillhörande subteman. Det första huvudtemat 
som presenteras är “En oförutsägbar krissituation” vilket följs av nästa huvudtema “Att 
arbeta i en krissituation”. Resultatdelen avslutas med det tredje huvudtemat benämnt 
“Kvarvarande utmaningar ”. Nedan följer en beskrivning av studiens respondenter: 

Eva Fast - Ordförande i socialnämnden. Eva har flera uppdrag i kommunen däribland 
ordförande i socialnämnden och överlag en god erfarenhet av politik. 
Thomas Björk - Vice Ordförande i socialnämnden. Thomas har lång erfarenhet av det 
politiska arbetet i kommunen, dels ifrån andra nämnder men även från fullmäktige. 
Erika Hedlund - Socialsekreterare för ensamkommande barn. Erika har jobbat över 1 
år med ensamkommande barn och arbetar specifikt som barnsekreterare. 
Sabina Karlsson - Socialsekreterare för ensamkommande barn. Har tidigare arbetat med 
barn och ungdomsutredningar men på senare tid gått över till att jobba med 
ensamkommande barn.  
Amanda Haak - Enhetschef HVB- ensamkommande barn. Lång erfarenhet inom 
socialt arbete men relativt ny som enhetschef för ensamkommande barn 
Talla Svärd - Enhetschef HVB- ensamkommande barn. Erfarenhet från äldreomsorg 
och LSS samt beteendeproblematik. Relativt ny enhetschef för ensamkommande barn. 
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Mohammed Lahiri - Enhetschef HVB- Ensamkommande barn. Lång erfarenhet inom 
socialt arbete och har arbetat länge som enhetschef för ensamkommande barn. 
Amalia Stensson - Utvecklingsansvarig socialförvaltningen. Amalia har en gedigen 
erfarenhet som verksamhetsutvecklare inom förvaltningen och är relativt nytillsatt som 
utvecklingsansvarig. 
Emre Bohlin - Kvalitéansvarig socialförvaltningen. Lång erfarenhet inom 
socialförvaltningen, varit med och byggt upp kommunens organisation för mottagande. 

5.1 En oförutsägbar krissituation  

Situationen med ett ökat antal ensamkommande barn har under intervjutillfällena 
genomsyrats av begrepp som kaos, hysteri och frustration och förklarats som en 
krissituation. Deltagarna är överens om att man inte varit organisatoriskt förberedda 
eftersom det varit en situation som inte gått att förutspå. Förvaltningen blev “tagen på 
sängen” vilket har medfört att förberedelserna har varit minimala.  
 

“Vi hade inte förberedelser över huvud taget, vi fick försöka hitta lösningar under tiden hur vi skulle 
hantera detta, det var liksom, det fanns inget över huvud taget” (Vice ordförande Thomas). 

 
Studiens deltagare förklarar att socialförvaltningen inte själv arbetar med att försöka 
förutse hur många ensamkommande barn som ska anlända till kommunen, även om 
vissa försök sporadiskt har gjorts. Deltagarna är eniga om att Migrationsverkets 
prognoser är det som styrt förberedelserna eftersom det är dessa prognoser man utgått 
ifrån. Kvalitétschef Emre förklarar att rapporterna ständigt ändrades kring hur många 
barn som skulle anlända, varpå siffrorna så ofta som från dag till dag kunde skifta. Man 
kunde därför inte veta vad man skulle rusta sig för menar flera av deltagarna.  
Man har ständigt fått arbeta reaktivt eftersom så fort man vidtagit åtgärder och trott att 
det räckt, har kraven flyttats fram och barnen istället fortsatt öka i antal.  
Kommunen fick ständigt teckna nya avtal med länsstyrelsen varpå avtal först skrevs för 
ca tio barn och slutligen landade på över 300 barn, nämner flertalet deltagare. 
Kvalitétschef Emre förklarar att hela situationen nästintill upplevdes som omöjlig: 

“Vissa dagar kom det sju barn om dagen vilket betydde att vi skulle behöva bygga två HVB-hem i 
veckan minst hela hösten och det var ju jättestora problem eftersom det råder ju lokalbrist i kommunen” 

En annan problematik i förberedelserna för mottagandet av de ensamkommande barnen 
har varit att man behövt göra en avvägning med hur många platser som ska finnas till 
förfogande inom kommunen. Man har behövt beakta och vara införstådd med att 
prognoserna kan ändra riktning, varpå ordförande Eva förklarar att för många platser 
som inte kan användas kan generera stora kostnader för kommunen.   
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5.2 Att arbeta i en krissituation  

Att arbeta med de ensamkommande barnen under krisen har inneburit att 
socialförvaltningens arbete varit omfattande. Nedan presenteras följande subteman: 
prioriteringar; lagar och regler; kreativt, flexibelt och lösningsorienterat arbete samt 
behovet av personal. Även subteman som samverkan; en ny avdelning; personalens 
arbetssituation samt ledarskap presenteras.  
 
Prioriteringar 
Arbetet med de ensamkommande barnen har under krisen bedrivits genom snabba 
beslut, man har agerat här och nu och man har hela tiden fått prioritera mellan saker och 
ting, berättar deltagarna. Utvecklingschef Amalia förklarar att det inte funnits utrymme 
att planera arbetet, utan att det har varit mycket ad hoc och hitta lösningar för stunden.  
 
Beroende på vilken roll man har i organisationen har prioriteringarna sett olika ut. 
Kvalitétschef Emre menar att han tidigt under krisen prioriterade två saker för 
organisationen, nämligen att alla barn skulle få en sängplats samt att ingen personal skulle 
bli utbränd av krisen. För att lyckas med detta såg kvalitétschef Emre ett behov av att 
prioriteringar bland de formella kravpunkterna där handläggningstider och rutiner i 
uppföljningsarbetet fick stå åt sidan. Socialsekreterarnas arbete har därför till uteslutande 
del innefattat att placera barn i antingen HVB- eller familjehem. Enhetschefernas arbete 
har i sin tur till stor del handlat om att söka nya boendemöjligheter av olika karaktär samt 
nyanställa personal. I och med att en prioritering var att ge barnen en sängplats har man 
ibland fått placera barn i andra kommuner, även fast det resulterade i höga kostnader. 
Det största fokuset låg på att lyckas placera alla barn i någon av de boendeformer som 
finns vilket respondenterna också upplevde att de lyckades med. Amanda säger: 

 “Vi lyckades ju faktiskt se till att varje individ som kom till [kommunens namn] faktiskt 
fick en säng och någon som såg till dem” 

Lagar och regler 
Den svenska lagstiftningen har under krissituationen upplevts som något problematisk 
och har många gånger satt gränser i krisarbetet, förklarar deltagarna. Dessa lagar och 
regler har inte alltid kunnat följas under krisen vilket även påverkade kvalitén i arbetet 
negativt. Detta för att prioritera barnens grundläggande behov. Socialsekreterare Sabina 
delger hur det har påverkat handläggningen: 

“Alltså vi gjorde ju avsteg från många regler och lagar, gjorde inga ordentliga behovsbedömningar, ingen 
vårdplan som man ska skriva och lagstadgad dokumentation, hann man med att skriva en journal och 

en anteckning så blev man ju glad över det” 

Kvalitén gällande boendeplaceringar påverkades också negativt där man exempelvis inte 
hann utreda alla familjehem, såväl inom kommunen som utanför och insynen till barnen 
blev därmed sämre. De bristande utredningarna medförde även att vissa boenden, där 
barnen placerades, inte uppfyllde socialförvaltningens ordinarie krav. Det har man i 
efterhand insett och ser allvarligt på.  
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Åsidosättandet av lagar och regler var dock ett medvetet val från ledningshåll och gjordes 
med öppna ögon för att hantera situationen, förklarar kvalitétschef Emre. 

Det gick dock till slut så långt att man tänjde för mycket på regelverken och valde att Lex 
Sarahanmäla1 sig själv som förvaltning, för att synliggöra hur allvarlig situationen var. 
Flera deltagare berättar att de gärna såg att andra förvaltningar i kommunen kunnat agera 
snabbare och att de borde ha insett att de inte kunde följa sina vanliga rutiner och regler 
under rådande krissituation. Andra förvaltningar borde likt socialförvaltningen göra 
avsteg från sina regler och rutiner för att hantera krisen. Deltagarna upplevde även att 
processen att få fram lokaler var onödigt långsam, där det ska kostnadsberäknas, 
brandskyddas och ältas. Enhetschef Amanda säger exempelvis att: 

“Man kan ju inte sitta och vända papper 100 gånger och vänta med ärendet när det är kris” 

En av respondenterna hade ett önskemål om en alternativ lagstiftning, som via en kort 
process kan tas fram och användas i liknande situationer framöver. Den alternativa 
lagstiftningen ska innebära att vissa kvalitetskrav sänks. Det kan exempelvis handla om 
att slopa krav på högskoleutbildad personal eller förenklingar i bygglovsprocessen, men 
ändå behålla en grundkvalitet där de mest väsentliga behoven tillgodoses. 

Kreativt, flexibelt och lösningsorienterat arbete  
En viktig faktor för att lösa krissituationen har enligt studiens deltagare varit den 
kreativa- och lösningsorienterade inställningen.  Enhetschef Mohammed menar att hans 
kreativa sida fått visa sig mer under krisen än i det dagliga arbetet och att detta har varit 
utvecklande. Andra deltagare förklarar att man varit tvungen att vara kreativ och flexibel 
för att hantera krissituationen eftersom förutsättningarna krävde det. Enhetschef 
Amanda ringde exempelvis runt till hotell i kommunen för att fråga om de kunde bidra 
med sängar, som i sin tur skulle placeras i en stor industrilokal vid behov.  

“Så vi har ju fått gjort massa sådana speciallösningar löpande hela tiden och vi har varit extremt 
flexibla” (Kvalitétschef Emre). 

Det har även ställts högre krav på flexibilitet för socialsekreterarna, som menar att den 
ena dagen inte varit den andra lik. Exempelvis har nya chefer kommit och gått, med nya 
idéer och infallsvinklar och socialsekreterarna fick därigenom prova många nya saker i 
arbetet och arbeta utifrån olika filosofier.  

Behovet av personal  
I och med att det stundtals anlände flertalet ensamkommande barn per dag, medförde 
det att socialförvaltningen var i stort behov av att utöka sin personalstyrka då den 
ordinarie inte räckte till. Socialsekreterare Erika förklarar att man redan innan krisen var 
underbemannade och när tillströmningen ökade skapade det stora problem i arbetet.  
För att hantera detta var socialförvaltningen tvungen att rekrytera många under en kort 
tid.  

																																																								
1	Lex Sarah innebär en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden 
till den som bedriver verksamheten (Socialstyrelsen 2016). 	
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En stor utmaning låg i att anställa personal, men kanske främst i att lyckas anställa 
personal med rätt kompetens. Enhetschef Amanda förklarar detta med: 

“Vi fattade snabba ogenomtänkta beslut. Ofta gällande rekrytering av personal där man ser att vissa 
som anställts kanske inte passar in där den ska. Det var ju inte så att vi sprang ut på gatan och ropade 
att vill du jobba på HVB-hem men det var nästan att man kände att man gjorde det, man han knappt 

ut med annonser” 

Den omfattande rekryteringsprocessen medförde att den redan pressade personalen fick 
ägna tid åt att handleda den nya personalen, för att denna i sin tur ska komma upp i rätt 
tempo och lära sig arbetet, menar Sabina. Utöver rekryteringsprocessen fick avdelningen 
för ensamkommande barn dessutom låna in tre tjänster vardera från de andra 
avdelningarna inom förvaltningen. Detta innebar exempelvis att en alkoholhandläggare 
som annars arbetar med serveringstillstånd fick handlägga ensamkommande barn. 
Ordförande Eva förklarar att detta i sin tur skapade “undanträngningseffekter” där redan 
pressade avdelningar fick bistå med hjälp till arbetet med ensamkommande barn. 
Kvalitétschef Emre lyfter följande fundering under intervjun: 

“Med facit i hand borde vi naturligtvis ha anställt ett par extra personalmänniskor som bara hade 
jobbat heltid med att ragga folk, för att avlasta våra boendechefer, men vi visste som sagt, vi visste inte i 

förväg hur det här skulle bli” 

Samverkan  
En viktig del i hanteringen av de ensamkommande barnen har enligt deltagarna varit 
samarbetet med andra aktörer, såväl inom som utanför socialförvaltningen. Deltagarna 
har under intervjuerna både pratat om vikten av intern och extern samverkan i arbetet 
samt nämnt flertalet viktiga samarbetspartners. Den interna samverkan sågs som viktig 
då den måste fungera innan annan samverkan kan äga rum, men den har inte alltid 
fungerat som man tänkt sig under krissituationen. Alla respondenter lyfter att avsaknaden 
av en avdelningschef för ensamkommande barn är det som skapar problem för den 
interna samverkan, då socialsekreterarna inte haft någon att vända sig till. Enhetscheferna 
för boendena upplever även samma sak och tillägger att det saknats en länk mellan dem 
och socialsekreterarna som de kunde samverka med, istället för att kommunicera direkt 
med socialsekreterarna på egen hand. Detta samarbete har i och för sig fungerat väldigt 
bra under krisen, förklarar enhetschef Amanda.  

Några deltagare vittnar om en bristande förståelse från andra avdelningar gällande hur 
allvarlig situationen var. Det har därför varit svårt att skapa en gemensam uppfattning 
om det akuta läget och att jobba tillsammans. Flera respondenter lyfter därför vikten av 
att förstå och ha respekt för varandras yrkesroller där en okunskap och en bristande 
förståelse för andras arbetsuppgifter lätt kan skapa frustration personer mellan. I den 
externa samverkan lyfter deltagarna flertalet aktörer och verksamheter som viktiga för att 
motta de ensamkommande barnen, såsom att man haft ett bra samarbete med polisen 
som varit och informerat de ensamkommande barnen om deras rättigheter ute på skolor 
och fritidsgårdar. Därtill nämns frivilligorganisationer i form av fotbollsklubbar som 
startat integrationsidrott, där barnen fått spela fotboll tillsammans med svenska 
ungdomar. Kyrkor som skänkt kläder lyfts också fram.  
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Man har även med en rad förvaltningar och nämnder inom kommunen, såsom barn- och 
ungdomsnämnden och fastighetsförvaltningen, samverkat för att lösa situationen. 
Samverkan med fastighetsförvaltningen upplevdes dock som bristfällig enligt alla 
deltagarna då de inte insåg vikten av att boenden behövdes omgående och att de därför 
inte delade uppfattningen av en kris. Förvaltningen har enligt deltagarna agerat långsamt 
och har inte uppfyllt kraven på den flexibilitet eller lösningsorienterade inställning som 
behövdes för att lösa krisen.  

Det finns två aktörer som är återkommande i intervjuerna och som deltagarna nämner 
som viktiga att samverka med i mottagandet av de ensamkommande barnen, nämligen 
skolan och barn- och ungdomspsykiatrin. Flertalet deltagare förklarar att samverkan med 
skolan är central i mottagandet då den kan hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för 
barnen inför framtiden, samt lära barnen svenska och hur samhället i Sverige fungerar. 
Det är även en bra miljö att fånga upp barn som kan antas ha någon form av problematik 
genom att kunna arbeta förebyggande i större utsträckning.  

Enhetschef Mohammed förklarar att det på varje boende finns en skolansvarig som ska 
utbyta information mellan skolan och boendet för att få en god insyn i barnets liv och 
kunna arbeta just förebyggande. Enhetschef Talla förklarar dock att samverkan mellan 
lärare och socialpedagoger måste bli bättre för att skapa en gemensam syn på vad barnet 
behöver hjälp med. Vice ordförande Thomas förklarar i sin tur samverkan med skolan på 
följande sätt: 

“Det krävs ett jävla samarbete mellan skolan och soc, för lyckas vi där, lyckas vi förebyggande och 
lyckas vi i skolan då har vi jävligt bra förutsättningar”  

Behovet av en ökad samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) visade sig även 
i intervjuerna då denna inte fanns etablerad i den mån man önskat. Flera deltagare 
beskriver att det tog allt för långt tid att koppla in BUP när barnen ansågs behöva hjälp. 
Enligt flera av respondenterna finns det en problematik kopplat till psykisk ohälsa och 
drogproblematik hos många av de ensamkommande barnen. BUP måste därför kopplas 
in tidigare för att avhjälpa detta. Socialsekreterare Erika beskriver de ensamkommande 
barnens situation med:   

“Alltså många ensamkommande barn och unga mår ju väldigt dåligt, för allt som har hänt och hela 
situationen här i Sverige där allt är nytt och då att vara ensam här är tufft” 

För att underlätta för samverkan inom kommunen förklarar deltagarna att det under 
krisen funnits olika samverkansforum på olika instanser i kommunen, både internt och 
externt. Inom avdelningen för ensamkommande har man arbetat med en styrgrupp som 
ska hantera de övergripande samverkansfrågorna och externt har det funnits en 
samverkansgrupp på kommunal ledningsnivå. I denna förväntade man sig att beslut 
skulle fattas. Gruppen har dock snarare kommit att handla om informationsutbyte då den 
inte getts tillräckligt med tid, utrymme eller mandat. För att få fram ett beslut har man 
således fått försöka finna andra alternativa vägar, förklarar kvalitétschef Emre.  
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Studiens politiker ser att det funnits ett gott samtal mellan de politiska partierna, där man 
åsidosatt politiska ideologier för att istället samarbeta över partigränserna och därmed 
hantera situationen bättre. Ordförande Eva menar att det är viktigt att det finns en 
samverkan mellan kommunens nämnder för att undvika ett ”vi och dem” tänk, 
exempelvis beträffande budgetarbete. Det är viktigt att förstå att alla nämnder tillhör 
samma kommun och jobbar för samma sak, fortsätter hon.  

Flera av respondenterna är hoppfulla och tror att samverkansarbetet med ovan nämnda 
aktörer kommer att fortsätta efter krisen eller falla på plats med de enheter som ansetts 
bristfälliga. Detta efter att en grundstruktur är på plats inom avdelningen för 
ensamkommande barn. Några deltagare lyfter därför även vikten av att det måste finnas 
en klarlagd samverkansstruktur mellan olika aktörer i kommunen, och att denna struktur 
ska fungera oberoende av vem som arbetar på respektive enhet. Ordförande Eva 
förklarar: 

“Det gäller att hitta en god samverkansstruktur oberoende av den som sitter på vilken stol” 

En ny avdelning  
Utifrån krisen har det växt fram en ny avdelning inom förvaltningen som endast arbetar 
med ensamkommande barn, eftersom det kom väldigt många barn på kort tid. Man 
kunde inte hantera de ensamkommande barnen i den ordinarie barn- och 
ungdomsavdelningen längre, förklarar deltagarna, och fick lyfta ut en egen verksamhet. 
Deltagarna ser den nya avdelningen som en omfattande verksamhetsförändring och 
sammanfattar krisens omfattning, då en liknande förändring senast inträffade 1994. 

Framväxten av en ny avdelning har ansetts som både positiv och negativ. Enhetscheferna 
förklarar att en problematik varit den ständiga avsaknaden av strukturer och riktlinjer och 
att detta knappt gått att skapa under krisen. Det har istället fått vänta till ett senare skede. 
Sabina menar att det inte ens fanns en grundstruktur i verksamheten, vilket skapade en 
stor oreda i hur man skulle arbeta med de ensamkommande barnen. Avsaknaden av en 
avdelningschef lyfts även här som en negativ aspekt som i sin tur skulle vara den som 
skapade struktur åt personalen. Positivt enligt utvecklingschef Amalia är dock att 
avdelningens personal kunde bli specialister på området ensamkommande barn och 
slippa handlägga andra ärenden. Hon förklarar också att en viss ”vi och dem” känsla har 
infunnit sig, då en gränsdragning skapats i relation till den nya avdelningen. Studiens 
politiker anser däremot att avdelningen har skapat en klarare avgränsning i kommunens 
budget och man inte längre behöver fördela medlen inom barn- och 
ungdomsavdelningen längre. Det medför i sin tur att alla vet vilken budget som gäller för 
vad.  

Personalens arbetssituation  
Då de ensamkommande barnen snabbt växte i antal blev det en enorm arbetsbelastning 
på personalen som inte ansågs hållbar. Vice ordförande Thomas upplevde att 
socialsekreterarna var väldigt frustrerade och inte mådde bra. De tyckte inte att de gjort 
ett bra jobb med de ensamkommande barnen då förvaltningens regler och 
tillvägagångssätt inte kunde följas. Exempelvis fanns en frustration i att inte kunna träffa 
barnen och göra uppföljningar i den mån de ville.  
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Krisen har enligt flera deltagare skapat en stor organisatorisk oreda där man inte visste 
när dagen skulle ta slut, vilket i sin tur har tärt på personalens krafter. Socialsekreterare 
Erika säger: 

“Jag kan säga såhär att det händer nya saker hela tiden, vad vi ska göra, och vad vi inte ska göra, så 
det påverkar mig hela tiden att jag ibland inte ens vet vad jag ska göra” 

Arbetsinsatsen har varit utöver det vanliga för personalen och man har kontinuerligt fått 
jobba över. En deltagare har till och med fått ställa in sin egen semester för att lösa 
situationen. Flertalet deltagare upplever även att det har påverkat dem rent privat, där de 
upplever en känsla av utmattning. Vice ordförande Thomas säger vid ett tillfälle att: 

“Det handlade bara om att lösa det. Sen hade alla väldigt, väldigt mycket att göra och var väldigt trötta 
men det var bara att lösa det” 

Det har dock varit personalens förtjänst att man lyckades motta alla barn och ge dem en 
sängplats. Personalen har gjort ett “hästarbete” samt stängt av alla känslor av stress och 
omöjlighet, förklarar ordförande Eva. I sin roll som utvecklingschef berättar Amalia att 
det aldrig hade fungerat om personalen inte gjort ett så bra jobb som de gjorde. 
Kvalitétschef Emre instämmer med att personalen varit avgörande men tillägger även:  

“Jag är besviken på vissa funktioner och vissa enstaka medarbetare som jag tycker har gömt sig i den 
här krisen, det tror jag inte heller är ovanligt i en sån här stor situation att folk hanterar kriser på olika 

sätt, en del vill inte vara inblandade och vill inte ta ett större ansvar medan andra kliver fram och 
faktiskt tar ett ansvar som är större än man kan förvänta” 

Ledarskap  
Ledarskapet har under krisen ställts på prov där tiden till förfogande för att leda har varit 
knapp. Enhetschefernas arbete har exempelvis påverkats i form av att de inte kunnat vara 
ute hos sin personal lika mycket som de vanligen är. Enhetschef Mohammed berättar att 
han, när han började arbeta som enhetschef, i princip satt på boendet vilket kan jämföras 
med att han knappt hann åka ut till boendena längre. Krisen har dock enligt enhetschef 
Talla medfört att hon fått utveckla sitt ledarskap och bli allt kortare i dialogen mellan 
personal och chef, där hon mer på distans fått motivera sin personal. Även hon har 
utvecklat sitt ledarskap under krisen och säger att det är okej att inte alltid ha full kontroll 
vilket man gärna vill, samt att det går att leda i kaos så länge man tänker efter och tar det 
lugnt. Hon förklarar slutligen sitt sätt att leda under krisen med: 

“Man har inte haft tid att diskutera utan jag har fått peka med hela handen och säga, dit ska vi, här 
finns inte utrymme för diskussioner, ta er dit” 

Det tydliga ledarskapet har utöver personalens arbete också varit en bidragande faktor till 
att man lyckats ge samtliga barn en sängplats trots att man saknat en avdelningschef, 
förklarar studiens deltagare. Att cheferna fokuserat på rätt saker och motiverar 
medarbetarna har understrukits som mycket uppskattade egenskaper hos organisationens 
ledare under krisen. Detta på samtliga nivåer. Vice ordförande Thomas berättar att man 
lyckas om man har ett bra ledarskap i en grupp, vilket man också gjorde.  
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En av socialsekreterarna berättar att hon vill hylla kvalitétschef Emre, som lyckades 
förena förvaltningen så att ingen socialsekreterare kände sig ensam. Hon menar att Emre 
lyckades förflytta ansvaret från enskild socialsekreterare till förvaltningen som helhet. 
Emre i sin tur säger: 

“Jag har väl också insett att är det kris så är det a och o att personalen också känner sig trygg men att 
ledningen vet hur de har det och att vi kan förmedla en trygghet till dem i att det vi säger är allvar” 

5.3 Kvarvarande utmaningar  

Bara för att krissituationen hanterats innebär inte det att socialförvaltningens arbete 
upphör med de ensamkommande barnen. Det kvarstår fortfarande en del saker som 
måste ses över, varpå att ha individen i fokus är en av dem. 
 
Individen i fokus  
En utmaning som lyfts fram är behovet av att ta fram en mer individanpassad 
verksamhet där insatserna och boenden är mer anpassade efter barnens olika behov.  
En deltagare klargör de skiftande behoven med att några behöver lite stöd i skolan och 
en förklaring av hur det svenska samhället fungerar, medan andra barn kan behöva 
betydligt mer stöd kopplat till exempelvis drogproblematik. Samma respondent säger att 
socialförvaltningens organisation därför måste svara upp mot detta och “bredda sin 
verktygslåda”, med flera insatser riktat mot olika individer. En annan kvarstående 
utmaning handlar om vad som händer efter ungdomarna lämnat sina boenden, där några 
av deltagarna pratar om och ställer sig frågande till vad som händer efter det att 
ungdomarna fyllt 21 år.  
 
Här lyfter framförallt enhetscheferna problematiken med en utslussningsprocess, det vill 
säga då barnet inte längre benämns som ett ensamkommande barn utan ska klara sig själv 
i samhället. Enhetscheferna pratar därigenom vidare om att det finns en önskan om att ta 
fram ett koncept och en modell där andra avdelningar inom förvaltningen kan ta vid om 
så behövs, exempelvis vuxenavdelningen som handlägger boendestöd och socialbidrag. 
 
Nya utmaningar  
Utvecklingschefen Amalia menar att med den stora ökningen av ensamkommande barn 
följer en ny problematik. Hon förklarar, likt ovan, att många barn har problem kopplat 
till exempelvis droger, vilket kan skapa en stor belastning på andra avdelningar inom 
förvaltningen i framtiden, exempelvis vuxenavdelningen. Kvalitétschef Emre tillägger att 
det utöver en ökad problematik kopplat till missbruk även finns andra utmaningar. 
Utmaningar som organisationen inte är van vid att hantera, såsom barnäktenskap och 
hedersvåld är något organisationen måste ta på stort allvar inför framtiden. Han berättar: 

 
“Vi ser också en ny typ av ärenden, som väl är okej om det kommer ett par tre stycken om året men det 

kommer jättemånga såna nu, vilket kan bli problematiskt” 
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Att skapa struktur  
Alla deltagare förklarar att det kvarstår en stor utmaning för organisationen att skapa en 
god, långsiktig samt tydlig struktur på avdelningen för ensamkommande barn inför 
framtiden, vilket socialsekreterarna mest av alla instämmer med. Erika förklarar: 

“Jag önskar att jag fick en tydlighet i mina arbetsuppgifter, i min roll här, att vi får struktur och 
ordning och rutiner, basic, det är det som jag önskar, basic” 

Man vet fortfarande inte hur framtiden kommer te sig med de ensamkommande barnen 
även fast antalet barn har minskat den senaste tiden. En utmaning med antalet 
boendeplatser som ska finnas till förfogande och hur mycket personal som ska arbeta 
kvarstår därför än, då man varken får ha för många boenden eller för mycket personal. 
Flera deltagare lyfter som ett långsiktigt mål att man så småningom vill integrera 
avdelningen för ensamkommande med barn- och ungdomsavdelningen igen, där den 
ursprungligen ingick. Flertalet enhetschefer säger också att det är nu det tunga arbetet 
börjar; att få till ordning och reda på det som krisen medfört och att börja arbeta efter 
rutiner och strukturer igen, så att det blir en bättre tydlighet i organisationen och för 
medarbetarna. Enhetschef Amanda förklarar att: 

“Man fattade ju nog ganska så många snabba beslut där man inte hann tänka efter och det blir ju så 
att man får rätta upp det lite igen, reda i oredan så att säga” 

6. Analys  

Nedan följer en analys som är indelad i fem delar. Analysen inleds med omvärlden och 
dess påverkan. Därefter följer: att styras av lagar och regler; att arbeta under kris i en 
byråkrati; och samverkan. Analysen avslutas med reflektioner kring vad som komma skall 
för socialförvaltningen under rubriken ”Ja, och nu då?”.  

6.1 Omvärlden och dess påverkan på byråkratin  

För att skapa en förståelse för hur socialförvaltningen hanterade ökningen av de 
ensamkommande barnen hösten 2015 är det betydelsefullt att förstå ökningen som något 
som ligger utanför socialförvaltningens egen kontroll. Det vill säga, vad som inom 
organisationsteori beskrivs som organisationens omvärld. Omvärlden måste här förstås 
som starkt dynamisk och inte stabil (Jacobsen & Thorsvik 2008), vilket bland annat tog 
sig till uttryck i att man inom förvaltningen inte visste från dag till dag hur många barn 
som skulle komma till kommunen. Omvärlden för socialförvaltningen är därför påverkad 
av de konflikter som finns runt om i världen (Appelgren 2015) och som även påverkar 
flyktingströmmarna.  

Genom Migrationsverkets prognoser har socialförvaltningen försökt skapa en kontroll 
över omvärlden. Prognoserna har dock sällan stämt vilket kan tolkas som att den 
dynamiska omvärlden ständigt är i rörelse (Jacobsen & Thorsvik 2008), vilket gjort det 
svårt för Migrationsverket i sitt arbete med prognoserna.  
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Det innebar att, när socialförvaltningen vidtog åtgärder för att hantera en viss mängd 
ensamkommande barn, förflyttades kraven hela tiden och de förväntades ta emot fler 
barn. Man har därigenom ständigt fått agera reaktivt (jämför Demarin m.fl 2010), vilket i 
sin tur skapat svårigheter för att bygga en stabil organisation (jämför Backlund m.fl 2012) 
då man inte visste vad man skulle rusta sig för i framtiden. Exempel på oklarheter var 
bland annat dilemman kring hur många boendeplatser som ska finnas och hur mycket 
personal som ska anställas för att möta de ensamkommande barnen.  

6.2 Att styras av lagar och regler i kris 

Den dynamiska omvärlden har satt socialförvaltningens byråkratiska uppbyggnad på 
prov, då man haft svårt att skapa strukturer och följa lagar och regler, vilket annars 
kännetecknar en byråkratisk verksamhet (Weber 1987) som socialförvaltningen.  
Detta har bland annat inneburit att organisationen istället fått agera flexibelt och 
lösningsorienterat vilket även enligt Demarin m.fl (2012) är det som krävs för att lösa en 
krissituation. Det har medfört att man inte kunnat följa de regelverk och den struktur 
man annars gör under den ordinarie verksamheten. Socialsekreterarna har därför varken 
kunnat dokumentera eller följa upp barnen. Därtill har barn placerats i hem som inte är 
utredda. En liknande problematik som denna finns i en studie av Eriksson m.fl (2013), i 
vilken det framgår att utredningar skedde efter placering av de ensamkommande barnen 
istället för innan.  

Att inte kunna följa alla regelverk sågs dock enligt deltagarna som nödvändigt för att lösa 
krissituationen, men det flexibla arbetssättet ställer sig i kontrast mot Webers (1987) 
perspektiv på byråkratin. Han menar att man ska lösa en problematik med de lagar och 
regler som finns för tillrättaläggande och inte frångå dessa med flexibla lösningar.  

Samtliga deltagare har brottats med att lagar och regler har stjälpt istället för hjälpt i 
arbetet. Lagarna har många gånger satt gränser för krisarbetet där socialsekreterarna 
bland annat inte kunnat utreda och träffa alla nyanlända ensamkommande barn. Detta 
innebär i sin tur att Webers (1987) perspektiv på byråkrati inte skapar de förutsättningar 
för stabilitet, effektivitet och kontroll som kan behövas i en krissituation där en annan 
organisationsstruktur kan behövas.  

Samtidigt som deltagarna i studien talar om behovet av att arbeta flexibelt och 
lösningsorienterat finns också inslag av en byråkratisk rationalitet närvarande. Detta visar 
sig bland annat i att socialförvaltningen valde att Lex sarahanmäla sig själv som 
organisation, då regelverken inte längre gick att följa och kvalitén i arbetet blev bristfällig. 
Lex sarahanmäla kan då ses som en byråkratisk åtgärd för att söka tillrättavisade av en 
annan myndighet, för att sedan kunna återupprätta de regler och strukturer man tidigare 
hade i verksamheten.  

Att få fram lokaler har varit ett stort problem under krisen och sängplatser har behövts 
omgående för att kunna motta alla ensamkommande barn, förklarar samtliga deltagare. 
Att alla barn skulle få en sängplats var en prioriterad fråga för socialförvaltningen under 
krisen, men boenden var svåra att få fram.  
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Detta resulterade i sin tur till att socialsekreterarna fick placera barn i andra kommuner 
där platserna varit tillgängliga men väldigt dyra. Enligt deltagarna har processen att få 
fram boenden därför varit för långsam och onödigt byråkratisk där allting ska ”ältas”. 
Detta innebär att en byråkratis lagar och regler samt hierarkiska uppbyggnad, där många 
steg behöver passeras för att ett beslut ska fattas (Weber 1987), försvårat för 
socialförvaltningens arbete att få fram boenden. Detta kan i sin tur ha varit en 
bidragandet faktor till hur väl man kunnat vara rustade för det oförutsägbara inflödet av 
ensamkommande barn. 

De problem som framkommer i studien kring att som byråkrati hantera och arbeta i en 
kris har även framkommit i forskning kring andra krissituationer. Helms och Takeda 
(2006) visar i sin studie hur stormen Katrina hanterades. Den byråkratiska modellen hade 
flera stora utmaningar, bland annat långsam beslutsfattning. I likhet med detta förklarar 
vår studies deltagare att fastighetsförvaltningen inte delade synen av en krissituation. Det 
kan bero på att denna enhet inte uppfattade situationen som en kris (jämför Demarin 
m.fl 2010) och behövde därför inte frångå sina regelverk eller arbeta annorlunda för att få 
fram boenden skyndsamt, vilket studiens deltagare anser att fastighetsförvaltningen skulle 
ha gjort för att hantera boendefrågan under krisen.  

Utifrån att kriser kan ställa andra krav på organisationen än de man annars är van vid 
efterfrågade en av vår studies deltagare en alternativ lagstiftning där vissa kvalitetskrav 
sänks, exempelvis för att underlätta för bygglovsprocessen men ändå behålla en 
grundkvalitet. På så sätt underlättar det även för att hantera liknande situationer i 
framtiden, för att vara bättre organisatoriskt rustade. Detta motsäger sig tvärt Webers 
(1987) perspektiv på byråkrati, som ska vara som mest effektiv då den är stram och 
tydliga regler och rutiner föreligger. Inte sänkta kvalifikationer och tidsbegränsade regler, 
som vår deltagare menar behövs.  

6.3 Att arbeta under kris i en byråkrati  

Personalens insats har på alla nivåer varit en bidragande faktor till att socialförvaltningen 
kunde motta alla ensamkommande barn. Från ledningsnivå identifierades tidigt ett behov 
om att prioritera för att lösa situationen. Stora delar av beslutsfattningen delegerades 
därför ner från ledning till socialsekreterare, då dessa arbetar närmre barnen. Detta då ett 
delegerat ledarskap (jämför Jacobsen & Thorsvik 2008) var det som behövdes för att 
hantera en omvärld som krävde snabba beslut. Den byråkratiska organisationen plattades 
genom detta ut för att vara mer effektiv och för att undvika långsamt beslutsfattande, i 
direkt kontrast mot den hierarkiska struktur Weber (1987) menar kännetecknar en 
byråkrati. 

Med tanke på att ledarna delegerat ner ansvaret har även ledarskapet i vissa fall 
förändrats under krisen, i form av att cheferna beskriver att de har fått motivera sin 
personal på distans och stundtals fått peka med hela handen och visar var man ska.  
Men också en insikt att man som chef inte kan ha full kontroll över vad som sker, och att 
detta är tillåtet, förklarar en deltagare har varit en aspekt som förändrats i ledarskapet.  
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Denna form av ledarskap motsätter sig också Webers syn på byråkratin (1987), där den 
tydliga hierarkin ska belysa vem som bestämmer över vem och personalen ska således 
inte få ett så stort ansvar att fatta egna beslut.  

Det har visat sig under intervjutillfällena att flera deltagare, till och med under krisen, 
efterfrågat strukturer och regler i hur arbetet med de ensamkommande barnen ska 
bedrivas. Detta även fast att det var strukturerna och reglerna som försvårade för 
mottagandet. Detta skulle, i likhet med Helms och Takeda (2006) kunna liknas vid att 
studiens deltagare är så starkt sammansvetsade med organisationens lagar och regler att 
man söker sina svar i dessa även fast andra krav ställs. Att deltagarna söker 
tillrättavisande i de regler som finns är inte förvånande då Weber (1987) ser att man ska 
hantera en problematik genom ett tillrättavisande i befintlig lagstiftning. Detta kan i sin 
tur förklara varför personalen mått dåligt i arbetet, då man hamnat i kläm mellan 
socialförvaltningens begränsningar och att tillgodose ”barnets bästa” (jämför Sundquist 
m.fl 2015, Eastmond m.fl 2012). Varken lagsstiftning eller ”barnets bästa” har kunnat 
tillgodoses i den mån socialsekreterarna önskat och en känsla av otillräcklighet har därför 
skapats.  

Socialsekreterarna har dessutom mått dåligt över att man inte kunnat träffa de 
ensamkommande barnen och att kunna ge dem svar på eventuella frågor, då man inte 
haft möjlighet att handlägga varje barn i den mån man önskat. Det kan förstås som 
problematiskt då socialförvaltningen redan tidigare präglats av effektivisering gällande 
handläggningstider (Jämför Hedlund 2012). En distans har därmed skapats mellan 
socialsekreterare och ensamkommande barn, då man inte kunnat utbyta information med 
de ensamkommande barnen. Kohli (2006) förklarar att det är vad som behövs för att 
trygga barnets tillvaro, där socialsekreteraren måste vara precis i sitt arbete för att barnet 
inte ska bli tillbakadraget.  

Det omgående behovet av personal har under krisen varit stort. Socialförvaltningen fick 
därigenom anställa ett hundratal nya medarbetare där den snabba rekryteringsprocessen 
medförde en problematik i att viss personal inte alltid uppfyllde kriterierna för arbetet. 
Det blir än mer problematiskt, då en grundbult i Webers byråkratimodell (1987) 
innefattar att personal med rätt kvalifikationer ska anställas för att den byråkratiska 
organisationen ska fungera som bäst. 

Anställningsproblematiken för socialförvaltningen styrks även av Blom (2008), som 
beskriver att en stor personalomsättning kan ses som ett hinder för att säkerställa en hög 
kunskaps- och kompetensnivå kring de ensamkommande barnen. Socialförvaltningens 
skapande av en ny avdelning skulle härigenom kunna ses som en byråkratisk åtgärd för 
att hantera krisen och personalens arbetssituation. En form av återbyråkratisering för att 
skapa effektivitet, stabilitet och kontroll i likhet med ordinarie verksamhet (jämför 
Maltén 2000). Genom att bryta ut avdelningen skulle personalen enbart kunna arbeta 
med ensamkommande barn och slippa handlägga andra ärenden, vilket skulle göra dem 
till specialister på området. Det kan enligt Webers (1987) perspektiv på byråkrati ses som 
fördelaktigt, då fasta kompetensområden ska återfinnas med specialisering som en effekt.  
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Att åter lyfta tillbaka avdelningen för ensamkommande barn i den ordinarie 
verksamheten för barn och ungdom, vilket är ett långsiktigt mål, skulle därför kunna ses 
som avbyråkratisering där personalen som tidigare varit specialister fråntas sin 
specialisering (Jämför Weber 1987). Då mottagandet av de ensamkommande barnen 
uppfattats som en kris förklarar en av studiens deltagare att personalen agerat ganska 
olika i arbetet. Detta har synts i form av att viss personal har tagit ett större ansvar än vad 
man egentligen kunnat förväntas, samtidigt som andra nästan agerat som att de inte vill 
vara inblandade i krissituationen. Liknande reaktioner återfanns av Sundquist m.fl (2015), 
där personal som arbetade med ensamkommande barn såväl klev fram och tog plats, 
oberoende av vad saken gällde, som isolerade sig, var passiva och tog ett steg tillbaka. Att 
personalen inom socialförvaltningen uppfattade situationen som en kris kan härigenom 
ha medfört att stora delar av personalen axlade ett större ansvar än vanligt, vilket även är 
det som medfört att man lyckades hantera krissituationen och placera alla barn. 

6.4 Att ha förståelse för varandras arbetssituation   

Att samarbeta med andra aktörer har under krisen varit av vikt, såväl internt inom som 
externt utanför socialförvaltningen. Samarbetet har över lag fungerat bra. Några deltagare 
vittnar dock om en bristande förståelse från andra avdelningar gällande hur allvarlig 
situationen var. Detta har sin tur påverkat den gemensamma uppfattningen om att det 
var en krissituation, menar studiens deltagare. Deltagarnas situation kan därigenom 
utifrån Aarts & Holm (2010) förklaras med att samverkan påverkas av den kunskap man 
har om andras arbetsuppgifter, att ha gemensamma mål och förståelse för varandras 
arbete. Den bristande förståelsen kan i sin tur vara det som skapat missuppfattningar i 
samverkansarbetet mellan enheterna inom socialförvaltningen, där exempelvis 
handläggare från andra avdelningar inom förvaltningen inte förstod vilken omfattande 
arbetsbelastning handläggarna för ensamkommande barn hade. Även samverkan med 
fastighetsförvaltningen kan ses utifrån ovan synsätt där varken socialförvaltningen eller 
fastighetsförvaltningen haft förståelse för varandras regelverk, rutiner eller begränsningar. 
Problematiken kan dock förklaras med att kommuner enligt Backlund (2012) är 
uppbyggda av ett ramverk av mer eller mindre fristående organisationer med egna regler 
och rutiner, vilket innebär att man som organisation kan ha svårt att frångå sitt eget 
arbete för att möta andra organisationers behov.  

När man väl har en god förståelse för varandras arbetsuppgifter lyfter flertalet deltagare 
att det måste finnas en klarlagd samverkansstuktur mellan olika aktörer i kommunen i 
framtiden och att denna struktur ska fungera oberoende vem som arbetar på respektive 
enhet och sitter på stolen. Det kan skapa goda förutsättningar för samverkan där 
samarbetet med andra inte är beroende av individen själv.  

Vår studies resultat stämmer därigenom väl överens med Sundqvist m.fl (2015) och Blom 
(2008), som förklarar att en avsaknad av regler och rutiner i hur man ska samverka kan 
medföra att man istället får agera utifrån egna preferenser och kunskaper. Westwood 
(2012) förklarar i sin tur att samverkan således är beroende av individerna själva för att 
fungera.  
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Det visar sig i detta fall att det inte är de befintliga reglerna och strukturerna som skapar 
problem utan istället en avsaknad av dem, vilket stärker effektiviteten av en byråkratisk 
uppbyggd organisation där strukturer är det väsentliga (Weber 1987). 

6.5 Ja, och nu då?   

Det krisläge som rådde inom socialförvaltningen under hösten 2015 förstås utifrån 
intervjuerna som avslutat och inom socialförvaltningen har man nu börjat hämta sig från 
krisen. Nedan presenteras därför socialförvaltningens framtida arbete. 

Att de ensamkommande barnen är en utsatt grupp med risk för psykisk ohälsa (Wernesjö 
2011 & Sandahl m.fl 2013) förklaras bland annat av studiens deltagare genom att en stor 
mängd ensamkommande barn har drogproblem. Flera deltagare lyfter därför att 
socialförvaltningen måste möta barnens psykiska problematik bättre än man gör idag, 
med fler individanpassade insatser (jämför Abunimah & Blower 2010). Detta eftersom de 
ensamkommande barnen enligt en deltagare är en heterogen grupp och 
socialförvaltningens nuvarande insatser därför inte räcker till. Detta styrks i sin tur av 
Backlund m.fl (2014) som förklarar att ju större heterogenitet de ensamkommade barnen 
som grupp har, ju större krav ställs på en socialtjänstens utbud av insatser. Det kommer i 
sin tur medföra att de barn som endast behöver lite hjälp med det svenska språket inte 
kan få en liknande insats eller bo på samma boende som ett ensamkommande barn med 
drogproblematik. Om man inte möter de ensamkommande barnen med 
individanpassade insatser kan det i sin tur skapa ett stort tryck på socialförvaltningens 
andra avdelningar i framtiden, där framför allt vuxenavdelningen kan få känna ett utökat 
tryck, förklarar en deltagare. Det har härigenom även identifierats att ett ökat behov av 
samarbete med BUP behövs. Därutöver finns det behov av en god samverkan med 
skolan, där man kan fånga upp barnen i ett tidigare skede och jobba mer förebyggande 
för att motverka problem (jämför Backlund 2012).  

Detta styrks i sin tur av Socialstyrelsen (2013) som menar att mottagandet av de 
ensamkommande barnen måste ske med insatser från flera håll inom kommunen, för att 
mottagandet ska ske framgångsrikt. Ett sådant resonemang kan förklara några deltagares 
syn på ett ”utsluss-system”, inom vilket socialförvaltningen genom samordnade och 
individanpassade insatser vill trygga barnet från att falla mellan stolarna i samhället och 
fortsätta beskrivas som en utsatt grupp (Wernesjö 2011 & Sandahl m.fl 2013). Istället ska 
det ges möjlighet till en individuell utveckling för att i sin tur hjälpa barnet inför 
framtiden (jämför Socialstyrelsen 2013).   

7. Diskussion  

Nedan följer en metoddiskussion innehållande studiens styrkor och svagheter samt 
vilken inverkan dessa kan ha haft på studiens resultat. Därefter följer en 
resultatdiskussion innehållande reflektion kring studiens slutsatser med förslag till 
framtida forskning.  
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7.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik presenteras studiens styrkor och svagheter, samt koppling till 
begreppen trovärdighet, konfirmering, överförbarhet och pålitlighet.  
 
Vi som författare har reflekterat över vår egen förförståelse (Widerberg 2002) och haft 
denna i beaktning under studiens genomförande. Konfirmeringen påverkas därigenom 
positivt, då konfirmering innebär att man ska agera i god tro då en fullständig objektivitet 
kan vara svår att nå. Detta då teoretisk inriktning eller värderingar kan påverka studiens 
genomförande (Bryman 2015).  
 
En styrka med en kvalitativ design är att man kan komma nära de miljöer som studeras 
(Ahrne & Svensson 2013) och att man på så sätt får en förståelse för deltagarnas 
verklighet i en viss kontext (Bryman 2015). Vald design har därför varit fördelaktig för att 
komma nära arbetet och hanteringen av de ensamkommande barnen inom 
socialförvaltningen och få en fördjupad kunskap kring det organisatoriska arbetet.  
 
En nackdel med den valda metoden skulle dock kunna vara att vi enbart utgått ifrån en 
socialförvaltning. Andra perspektiv kan därför gå förlorade. Det hade därigenom varit av 
intresse att utvidga antalet enheter och respondenter för att få en total uppfattning om 
mottagandet av de ensamkommande barnen hösten 2015. Å andra sidan, då vi studerat 
en mindre grupp, från en enhet, har vi fått flera beskrivningar på en och samma kontext 
vilket i sin tur skapat en ingående kunskap av studieområdet. Denna kunskap har sedan 
bidragit till att vi kunnat utveckla en utförlig beskrivning av hanteringen av de 
ensamkommande barnen. Överförbarheten har därmed påverkats positivt då denna 
handlar om ett djup och inte en bredd, där täta beskrivningar ska ge andra möjlighet att 
bedöma resultatets överförbarhet till andra miljöer (Bryman 2015). 
 
En styrka med studien är att vi genomförde en pilotintervju för att få konstruktiv kritik, 
kommentarer och feedback (Gillham 2008). Detta för att kunna ändra om, ta bort eller 
lägga till frågor eller ämnen, men även för att undersöka hur väl frågorna gick att besvara. 
Trots genomförandet av pilotintervjun var det svårt att skapa en intervjuguide som 
lämpade sig för alla deltagare, trots att förändringar i intervjuguiden gjordes. En nackdel 
med intervjuguiden har därför varit att vissa deltagare haft svårare att besvara delar av 
guiden än andra, där vissa svar kan ha blivit formulerade utifrån en fråga deltagaren 
möjligen inte förstått. Något som hade varit av vikt och som skulle kunna ha gjorts 
annorlunda är att utveckla pilotintervjun till en pilotstudie, som omfattar minst en 
representant från varje yrkesområde i föreliggande studie. På så sätt skulle en 
intervjuguide kunna utvecklas till att lämpa sig för samtliga deltagare, för att på ett än mer 
precist sätt undersöka studiens syfte och frågeställningar.  

Å andra sidan är en styrka med intervjuguiden att den intog en semistrukturerad form 
med öppna frågor där deltagarna gavs möjlighet att utveckla sina egna idéer och tankar 
under intervjun, vilket inte en strukturerad guide med slutna frågor skulle gjort 
(Denscombe 2009).  
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Pålitligheten innebär enligt Bryman (2015) att en fullständig redogörelse för 
forskningsprocessen ska göras, varpå vi anser att vårt metodavsnitt ger en klar bild av hur 
vi gått tillväga. Pålitligheten styrks därigenom i vår studie. Vidare har vi använt en 
tematisk analys (Braun & Clarke 2006), där vi lyft fram de teman vi fann mest relevanta 
och centrala utifrån vårt material. Vi anser att dessa teman överensstämmer väl med valt 
syfte och frågeställningar, vilket är en styrka i studiens resultat. Däremot är bedömningen 
av centrala teman och dess innehåll subjektiv. För att stärka studiens trovärdighet hade 
det varit fördelaktigt att genomföra en respondentvalidering på studiens deltagare under 
studiens pågående gång istället för efter studiens genomförande (Bryman, 2015).  

Då vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv innefattande tolkning och förståelse 
(Sohlberg & Sohlberg, 2014) kan resultatet påverkas av våra subjektiva tolkningar. En 
annan tolkning skulle därigenom kunna vara möjlig än den vi gjort. Dock bidrar vår 
tolkning till en ökad kunskap inom området mottagande av ensamkommande barn. 
Eftersom vi intervjuat deltagare som arbetat nära och som haft en samstämmig 
uppfattning om krissituationen, borde studiens resultat spegla verkligheten i stor grad, 
samtidigt som trovärdigheten i studien påverkas positivt. Studiens trovärdighet är inte 
upp till oss som uppsatsförfattare att bekräfta utan till de personer som är en del av den 
sociala verkligheten som studerats, socialförvaltningen som vi utgått ifrån eller andra 
liknande aktörer. Utöver detta har vi följt forskningsetiska regler, vilka inte frångåtts i 
något avseende, som i sin tur ökar studien trovärdighet (Bryman 2015). 

I studiens resultat framkom att socialförvaltningens byråkratiska uppbyggnad haft stora 
problem i mottagandet av de ensamkommande barnen. Då vi använt en induktiv 
slutledning (Watt Boolsen 2007) valdes Webers (1987) perspektiv på byråkrati, då teorin 
förklarar hur den moderna byråkratin ska fungera. Vi anser att valet av teori är väl 
förankrat då vi ur ett organisatoriskt perspektiv har undersökt en byråkratisk 
organisation. Vi anser även att tidigare forskning gällande omvärldsförändringar och 
organisationers behov av anpassning och flexibilitet överensstämmer väl med valt 
studieområde, då hanteringen av mottagandet upplevts som en krissituation.  
Det har däremot visat sig finnas en avsaknad av studier i mottagandet av 
ensamkommande barn (Brunnberg, Borg, Fridström 2011) där majoriteten av 
forskningen handlar om barnens psykiska ohälsa (Wernesjö 2011). Vi har därigenom haft 
svårt att finna tidigare forskning som knyter an till det organisatoriska arbetet. Vi har 
därför fått använda studier som angränsar till mottagandet, vilket kan vara en nackdel. 
Avsaknaden av tidigare forskning bekräftar däremot behovet av studier i socialt arbete 
med mottagandet av ensamkommande barn, vilket också ökar relevansen för vår studie. 

7.2 Resultatdiskussion  

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap kring hur en socialförvaltning organisatoriskt 
har hanterat en ökning av antalet ensamkommande barn. Studiens resultat visar att 
socialförvaltningens byråkratiska uppbyggnad och reglementen behövts frångås för att 
lösa krissituationen. Istället behövde man agera flexibelt och lösningsorienterat samt 
platta ut sin annars hierarkiska beslutsordning.  
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Detta innebär att det kan ifrågasättas om en byråkratisk organisationsstruktur lämpar sig 
vid en dynamisk omvärld som ställer krav på flexibilitet i relation till strukturer, lagar och 
regler (jämför Jacobsen & Thorsvik 2008). Webers (1987) perspektiv på byråkrati är 
möjligen som mest effektiv i en stabil omvärld där lagar och regler kan följas.  
Det finns därför ett behov av att byråkratin förändras för att bli mer funktionell, för att 
klara av att hantera kriser såsom mottagandet av ensamkommande barn. Men även att bli 
mer funktionell vad gäller en dynamisk omvärld över lag. Studiens resultat skulle härmed 
kunna vara av intresse för andra aktörer med en liknande organisatorisk uppbyggnad som 
socialförvaltningen, för att man genom studiens resultat ska kunna få en inblick i vad en 
dynamisk omvärld kan kräva av en organisation. Även fast studiens resultat inte bidrar 
med några konkreta lösningar kan det användas i syfte att utveckla den byråkratiska 
modellen till det bättre för verksamheten, såväl för förvaltningen som andra liknande 
aktörer i samhället.  

Det har i studiens resultat, utöver en byråkratisk problematik, visat sig nödvändigt att 
sätta individen i fokus, då barnens behov varierar i stor grad. Individanpassade insatser 
och att följa upp de ensamkommande barnen efter de fyllt 21 år, är därför en 
angelägenhet för socialförvaltningen. Detta då de ensamkommande barnens psykiska 
ohälsa och drogproblematik påverkar barnens välbefinnande, vilket i sin tur kan påverka 
andra avdelningar inom eller aktörer utanför socialförvaltningen, exempelvis 
vuxenavdelningen (missbruksfrågor) eller arbetsförmedlingen.  

De ensamkommande barnen blir således inte längre enbart en förvaltningsfråga utan 
andra samhällsaktörer kan bli av stor betydelse i barnens liv. Det är därmed intressant att 
det i studiens resultat poängteras att ett utökat samarbete med BUP är avgörande för att 
hantera den psykiska ohälsan bland gruppen ensamkommande barn, då ett gott 
välbefinnande kan vara en bidragande faktor till en bättre integrering i det svenska 
samhället. 

I studiens resultat lyfts även skolan fram som en viktig aktör i de ensamkommande 
barnens liv, där såväl det svenska språket som kunskap om det svenska samhället kan 
erhållas. Ur ett samhällsperspektiv blir därmed skolan betydelsefull och kan fungera som 
en integrationsportal in i det svenska samhället, för de ensamkommande barnen.  
Om skolgången brister kan det tänkas att det finns risk för att de ensamkommande 
barnen hamnar i ett socialt utanförskap då de inte har en fullgod utbildning, vilket i sin 
tur kan försvåra chanserna för framtida arbete och integrering. Det kan därtill medföra 
att segregeringen i samhället ökar och att klasskillnader blir än mer påtagliga än de redan 
är idag, samt att en redan utsatt grupp (Wernesjö 2011) får det än svårare i det svenska 
samhället! 

8. Slutsatser  

Ökningen av ensamkommande barn har minst sagt påverkat socialförvaltningens 
möjlighet att genomföra sitt uppdrag. Detta då socialförvaltningens byråkratiska 
uppbyggnad stjälpt istället för hjälpt i mottagandet och således visat sig vara en olämplig 
modell i en dynamisk omvärld.  
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Därtill har socialförvaltningen fått frångå sina ordinarie lagar och regler för att klara av 
sitt organisatoriska uppdrag att motta alla ensamkommande barn under krisen. Det har 
lämnats en stor organisatorisk oreda efter krisen, då den dynamiska omvärlden och 
ökningen av ensamkommande barn påverkade socialförvaltningens arbetssätt. Arbetet 
fick under krisen bedrivas med avsaknad av strukturer och riktlinjer och istället 
genomföras med snabba beslut, decentralisering av beslutsfattandet samt krav på 
flexibilitet och lösningsorientering hos samtlig personal. Resultatet av detta bestod av 
flertalet ting såsom bristfälliga anställningar och utredningar av boenden, samt låg grad av 
dokumentation och uppföljning av de ensamkommande barnen, vilket man istället fått 
hantera i efterhand. Det ska dock inte gå osagt förbi att dessa ting var nödvändiga att 
frångå för att lyckas motta alla ensamkommande barn, ge dem en sängplats, mat i magen 
och någon som tog hand om dem.   

8. Framtida forskning  

Det har varit väldigt intressant och lärorikt att undersöka en socialförvaltnings arbete 
med mottagandet av ensamkommande barn. Än mer intressant då området är så pass 
outforskat och är i behov av mer kunskap. Utifrån studiens resultat hade det varit 
intressant att genomföra en uppföljningsstudie efter att en längre period fortgått. Detta 
för att undersöka om socialförvaltningens arbete med ensamkommande barn ser likadant 
ut eller om arbetet förändrats. Vi anser det även av intresse för framtida forskning att 
undersöka hur den stora ökningen av ensamkommande barn påverkat kommunerna ur 
samhällsinriktat perspektiv, genom att bredda studiens involverade aktörer och få en mer 
omfattande bild av mottagandet. Där exempelvis skola, näringsliv och BUP kan vara 
representanter. Vad som också varit intressant för framtida forskning är att undersöka 
hur en byråkratisk organisation likt socialförvaltningen bättre kan anpassa sig till såväl en 
stabil som en dynamisk omvärld i framtiden. 
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Bilaga A: Informationsbrev  

Till dig som arbetar inom, eller har anknytning till socialförvaltningen  

Förfrågan om deltagande i ett examensarbete ”Hantering av mottagande av ensamkommande 
barn”  
Du får den här förfrågan att delta i en studie om hur en socialförvaltning hanterade situationen med 
ökningen av ensamkommande barn, sett ur ett organisatoriskt perspektiv.  
 
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad vid namn Filiph Svensson och Anton Augustsson 
studerande programmet organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete. Vi är inne 
på vår sista termin av utbildningen och är i intieringsfasen av vårt examensarbete. Av den anledningen har 
du blivit förfrågad att delta i kommande studie då dina kunskaper och erfarenheter är av vikt för oss. I 
studien planerar vi att intervjua 6-8 medarbetare som på olika sätt arbetar med eller har anknytning till 
ensamkommande barn inom förvaltningen.  

Tillvägagångssätt  
Intervjun kommer att ske enskilt med dig som intervjuperson, helst i en avskild lugn miljö, men även efter 
önskemål från dig. Vi har för önskan att spela in intervjun, detta då det underlättar för framtida analys, 
dock sker detta endast med ditt godkännande. Intervjuerna beräknas vara max 60 minuter. Vi värderar 
högt din tid och ditt deltagande och är glada att få ta del av dina erfarenheter och kunskaper.  

Etiskt förhållningssätt  
Vi vill försäkra oss om att du som intervjuperson är väl införstådd med studiens syfte och 
datainsamlingsmetod. Dels att du vet vilka vi som forskare är och hur du kan kontakta oss. Samt att 
deltagande i studien är frivilligt, och att du närhelst du vill, kan avbryta din medverkan utan att 
behöva ange orsak. Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att koppling 
mellan ditt deltagande och dina svar inte kan göras av någon annan än oss som forskare. Vid 
resultatpresentationen kommer det inte att framgå vem som deltagit i studien utan fiktiva namn kommer 
att användas. Inspelningar och intervjuer samt anteckningar kommer att förvaras så inga obehöriga kan ta 
del av dem utan endast vi som studenter och vår handledare. Nyttjandet av data som framkommer 
kommer endast att användas för studiens syfte och forskningsändamål. Du som respondent har även rätt 
att ta del av resultatet efter det publiceras. Vi gör bedömningen att det inte finns några fysiska risker för 
dig som respondent i och med ditt deltagande. Psykiskt risker kan dock förekomma då forskningsämnet 
kan ses som psykiskt påfrestande.   

Deltagande & samtycke  
Vår förhoppning är att ovanstående information kommer bidra till ökad förståelse och trygghet inför ditt 
deltagande. Tackar du JA samtycker du till ditt deltagande samt informationen du blivit delgiven 
ovan. Skulle det uppkomma frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.  

Filiph Svensson filsve12@student.hh.se Tel: 0709 – XX XX XX 
Anton Augustsson  antaug13@student.hh.se Tel: 0735 – XX XX XX 
Helena Eriksson (Handledare)  Helena.Eriksson@hh.se 

 
Tel: 035 – XX XX XX 
 

Halmstad 160406 



 

	

Bilaga B: Intervjuguide 

Bakgrund om intervjupersonen 

● Kan du berätta lite om dig själv, hur länge du varit verksam på din position samt dina 
arbetsuppgifter?  

 
● Kan du berätta om din uppfattning av ditt arbete med ensamkommande barn hösten 2015 och ditt 

arbete med barnen idag? 
 
Hantering av arbetet med ensamkommande barn 

● Hur ser du på era förberedelser i mottagandet av ensamkommande barn? 
- Hur ställer ni prognoser för hur många barn som ska komma och vilka har ni kontakt med 

vid dessa prognoser? 
 

● På vilket sätt påverkades organisationen av det som inträffade hösten 2015? 
 
Samverkan i arbetet med ensamkommande barn 

● Hur ser er samverkan ut för att hantera mottagandet av ensamkommande barn? 
- Vilken typ av samverkan ser du behövs i arbetet för att hantera denna typ av situation?  

 
- Vad fungerar bra och vad skulle kunna fungera bättre gällande samverkan? 

 
Kvalitets och utvecklingsarbete i arbetet med ensamkommande barn 

● Hur arbetar ni med att säkerställa en god kvalité i din organisation kring arbetet med 
ensamkommande barn? 
 

● Hur ser utvecklingsarbetet ut i organisationen?  
 

Avslutning 

● Vad anser du gjordes bra i hanteringen av arbetet kring de ensamkommande barnen hösten 2015? 
 

● Vilka anses vara de största kvarvarande problemen kring mottagande av ensamkommande barn 
och unga? 
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