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Sammanfattning 

 

Studien syftar till att undersöka hur professionella inom området familjehemsvård arbetar med 

rekrytering, utredning och utbildning av familjehem inför mottagandet av ensamkommande 

barn. Avsikten är att ta reda på i fall det finns särskilda behov som motiverar specifika tillvä-

gagångssätt för att säkerställa att barnets bästa blir vägledande och tillgodoses. Undersök-

ningen har genomförts utifrån en kvalitativ metod och empirin har inhämtats genom semi-

strukturerade intervjuer med familjehemssekreterare och socialsekreterare. En gemensam ef-

terfrågan visade sig vara anpassad utbildning för familjehem som tar emot ensamkommande 

barn. Det motiveras med de behov och förutsättningar som barnen ofta har gemensamt. Det 

mest utmärkande resultatet i denna studie är de brister professionella vittnar om då det kom-

mer till barn som placeras i sitt nätverk, vilka här benämns som nätverksfamiljer. Bristerna 

består i för lite resurser samt otillräckliga regelverk och rutiner runt utredningsprocessen. Det 

framkom också att nätverksfamiljer inte tar del av den utbildning som för andra familjehem är 

obligatorisk. Respondenterna menar att varken lagstiftning, utredningsförfarande eller grund-

krav är anpassade efter denna grupp. Det ställer höga krav på den enskilde respondenten då 

det är där de svåra besluten ofta hamnar. 

 

Nyckelord: ensamkommande barn, familjehem, familjehemsutredning, familjehemsutbild-

ning, nätverksfamilj 
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From the big world to the small family 
a qualitative study of recruitments, assessment and education of 

foster homes for unaccompanied children. 

 

 

 

Abstract 
 

This study aims to examine how professionals in the field of foster care works with recruit-

ments, assessment and education of family homes for unaccompanied children. The intention 

is to find out in case there are specific needs that justify specific approach to ensure that the 

child's best interests are indicative and satisfied. The survey was conducted based on a quali-

tative method and empirical data gathered through semi-structured interviews with employees 

in the social services. The result shows that there is a need for more and specific education for 

families receiving unaccompanied children. It is motivated by the needs and conditions that 

are often common for this group. Remarkable in this study is the situation that emerge around 

unaccompanied children placed in the network, which are described here as network families. 

Despite finding that they do not take part of the education for the second family is obligatory. 

The front will also need more and clearer guidelines about the investigation process in rela-

tion to network families, as the respondents believes that neither the law, assessment proce-

dure or basic demands tailored to this group. 

 

Keywords: unaccompanied children, fostercare, assessment of fostercare, education of fos-

tercare, network family 
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1 Inledning 
 

Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har tilltagit avsevärt de senaste åren. 

Mellan 2013 och 2014 var den sammanlagda ökningen 80 procent. Att förutse tillströmningen 

har visat sig vara svårt, 2014 anlände 7043 barn. Närmare 3000 fler barn än beräknat (Migrat-

ionsverket, 2015a). 

En konsekvens av svårigheten att förutse antalet ankommande barn är att kommunernas förut-

sättningar ständigt ändras. Enligt Backlund, Eriksson, Von Greiff och Åkerlund (2012:1) har 

det lett till att många kommuner har bristfälliga rutiner runt mottagandet. En svår balans som 

beskrivs av professionella är att arbeta upp rutiner och skapa mer kompetens å ena sidan och å 

andra sidan inte särbehandla ensamkommande barn. Det är viktigt att understryka att dessa 

barn inte är en homogen grupp (Abunimah & Blower, 2010). Trots det finns studier som visar 

att ensamkommande barn kan ses som en särskilt utsatt grupp. Backlund et al. (2012:1) kon-

staterar att många ensamkommande barn har gemensamma nämnare som skiljer sig från den 

generella gruppen barn som placeras i familjehem. Som att många bär på svåra erfarenheter 

av krig och förföljelse. Att som minderårig utan sina föräldrar anlända till ett okänt land i total 

beroendeställning till andra vuxna, är också en aspekt som särskiljer de ensamkommande bar-

nen som grupp (Socialstyrelsen, 2013a).  

Det är sedan 2006 socialtjänsten som ansvarar för att ensamkommande barn och ungdomar 

erbjuds ett tryggt och säkert boende. Barnen omfattas av socialtjänstlagen (SoL) som är en 

ramlag. Det innebär att varje socialnämnd har ett visst handlingsutrymme som gör att tillvä-

gagångssätt och rutiner kan skilja sig åt i olika kommuner (Brunnberg, Borg & Fridström, 

2011). I Sverige är den vanligaste placeringsformen generellt sett familjehem. För ensam-

kommande barn är Hem för vård och boende (HVB) den klart dominanta placeringsformen. 

Vad det beror på framkommer inte i studien. För både den generella gruppen och gruppen 

ensamkommande barn ses familjehem som det mest lämpliga alternativet (Socialstyrelsen, 

2013a). 

Det har visat sig svårt att finna familjehem till ensamkommande barn. Därför har en del 

kommuner valt att rekrytera värdfamiljer, vilket har visat sig vara fruktbart (Socialstyrelsen, 

2013a). Exakt vad detta innebär framgår inte av rapporten, men det indikerar på ett förändrat 

arbetssätt gällande rekrytering och utredning av familjehem för ensamkommande barn. Att 

kommuner väljer att hantera problemet på olika sätt kan tyda på att det finns delade uppfatt-

ningar om hur arbetet med familjehem för ensamkommande barn bör genomföras. 

 

Riktlinjer som finns uppsatta kring familjehemsutredningar är avsedda för barn generellt. För 

barnen kan det innebära att de pressas in i ett system som inte är utformat efter deras eventu-

ella särskilda behov. Ett resonemang som även lyfts av Eide (2005), då han menar att det 

finns en motsättning i asylprocessens regelverk och ensamkommande barns behov. Å andra 

sidan borde detta inte ha någon betydelse då varje familjehemsplacering ska anpassas indivi-

duellt oavsett vilket barn det gäller (Socialstyrelsen, 2013b). 
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Denna studie utgår från professionellas perspektiv. Yrkesverksamma familjehemssekreterare 

och socialsekreterare som i sitt arbete rekryterar och utreder familjehem och barn, samt mat-

char rätt barn till rätt familj. Att studera processen kring familjehem i förhållande till ensam-

kommande barn ur professionellas perspektiv är av intresse eftersom de i sitt dagliga arbete 

gör bedömningar utifrån barns bästa. De bör således ha en uppfattning om ensamkommande 

barns behov, samt ifall dessa särskilt bör uppmärksammas i samband med rekrytering, utred-

ning eller utbildning av familjehem. I den sammanlagda forskningen konstateras att familje-

hemsutredningar är ett nästan outforskat område (Rasmussen & Regnér, 2013). Här synlig-

görs en kunskapslucka. Samma författare menar också att det förs diskussioner för och emot 

mer strikta riktlinjer vid utredning av familjehem.  

 

Eftersom prognosen för fortsatt ankomst av ensamkommande barn inte tycks förändras, (Mi-

grationsverket, 2015b) är området angeläget då det är socialtjänstens ansvar att ge ensam-

kommande barn ett tryggt och säkert boende där barnets bästa ska vara avgörande. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella inom familjehemsvården arbetar 

med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem för ensamkommande barn. Vi vill 

undersöka i fall det finns särskilda behov som motiverar specifika tillvägagångssätt eller rikt-

linjer. I så fall är avsikten att ta reda på vilka de är och vad de grundar sig på.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

 På vilket sätt anser professionella att det skulle finnas anledning att anpassa rekryte-

ring, utredning och utbildning av familjehem för ensamkommande barn? 

 

 Är professionella av uppfattningen att det behövs tydligare regelverk och riktlinjer 

runt arbetsprocessen med familjehem för denna grupp, vad grundar sig i så fall den 

uppfattningen på?   
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2 Bakgrund 
 

I följande avsnitt redogörs för den bakgrundsinformation som är av vikt för denna undersök-

ning. Grundläggande för att förstå studiens sammanhang är att veta vem som är ett ensam-

kommande barn. Vilka som räknas till denna kategori framkommer av Lagen om mottagande 

av asylsökande (LMA) (SFS 1994:137) och definieras där som:  

 

Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar el-

ler från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller 

som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (LMA 1§). 

 

Även definitionen ensamkommande flyktingbarn förekommer som begrepp för att benämna 

denna grupp. Att använda ordet flykting i sammanhanget kan enligt Backlund (2014:4) pro-

blematiseras. Eftersom barnet juridiskt sett endast anses vara flykting då det föreligger flyk-

tingskäl. Detta innebär att barnet har rätt till asyl utifrån redan förutbestämda kriterier. Då 

långt ifrån alla barn har rätt till asyl blir ensamkommande flyktingbarn en juridiskt felaktig 

benämning. I denna studie kommer begreppet ensamkommande barn att användas.  

 

Ett annat grundläggande begrepp som används är familjehem. Det definieras i Socialtjänstför-

ordningen (2001:937) på detta vis:  

 

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot 

barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars 

verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt (SoF 3 kap. 2§).  

När det gäller placering av barn i ett familjehem säger SoL (2001:453) följande:  

 

Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhål-

landena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av 

socialnämnd (SoL 6 kap. 6 §). 

. 

2.1 Historisk kontext 

 

För att förstå dagens situation och de lagar som finns för familjehemsplaceringar, är det värt 

att lyfta en del av det förflutna tillsammans med utvecklingen fram till idag. Här redogörs kort 

för de ensamkommande barnens historia, mottagandet idag och säkerheten för placerade barn 

i Sverige.  
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2.1.1  Ensamkommande barn 

 

Att barn flyr ensamma utan sina föräldrar är inget nytt fenomen. Under de senaste hundra åren 

har barn av olika anledningar lämnat sina hem för ett liv i ett annat land. I det historiska per-

spektivet går att se liknande skäl som idag kan urskiljas. Barn flyr och har flytt med anledning 

av väpnande konflikter, fattigdom, folkmord och förföljelse på grund av etnicitet och religion 

(Hessle, 2009). Under vissa tidsperioder har förflyttningen av ensamma barn skett i större 

utsträckning. Under krigsåren 1939-1945 förflyttades 70 000 finska barn till grannlandet Sve-

rige för skydd (Lagnebro, 1994). Även 12 000 judiska barn flydde dåtidens Nazityskland till 

olika länder i Europa, däribland Sverige (Lomfors, 1996). Enligt Hessle (2009) saknas det 

statistik över ensamkommande barn från efterkrigstiden fram till 1980-talet i Sverige. Vad 

som därefter säkert är tillförlitlig statistik är att det under åren 1996 fram till 2008 kommit 

barn från 98 olika länder till Sverige. År 1996 kom 140 barn och 2006 kom 820. Framförallt 

pojkar i tonårsåldern. Sedan 2006 har ökningen av ensamkommande barn stigit oavbrutet till 

de avsevärda antal som anländer till Sverige idag. 7049 barn registrerades under 2014 (Mi-

grationsverket, 2015a).  

 

 

2.1.2  Mottagandet av ensamkommande barn idag 

 

År 2006 infördes en så kallad Ensamkommande barn-reform i Sverige. Reformen innebar att 

det enligt, SoL 6 kap. 6§, blev kommunernas ansvar att tillhandahålla boende för ensamkom-

mande barn.  Tidigare var detta Migrationsverkets uppgift (Socialstyrelsen, 2012b). Numera 

är det framförallt asylprocessen samt anvisning, det vill säga beslut om vilken kommun som 

ska ta emot barnet, som utgör den myndighetens ansvar. (Socialstyrelsen, 2013a).   

Den 1 januari 2014 ändrades lagen ytterligare. Enligt LMA 3§ har Migrationsverket numera 

möjlighet att anvisa ensamkommande barn till kommuner utöver avtal. Detta innebär att Mi-

grationsverket kan anvisa fler barn än vad som är avtalat att kommunen ska ta emot (Migrat-

ionsverket, 2014).  

När ett barn har anvisats till en kommun ska socialtjänsten utreda och besluta om ett lämpligt 

boende för det barnet. De placeringsalternativ som nu finns är HVB, familjehem eller jourfa-

milj. Så kallad nätverksplacering är ytterligare ett alternativ och innebär att barnet placeras 

hos en släkting eller annan närstående (Socialstyrelsen, 2013a). Vid beslut om vilken place-

ring som anses mest lämplig ska barnets bästa vara avgörande enligt SoL 1 kap. 2§.  

 

 

2.1.3  Säkerheten för placerade barn och unga i Sverige 

 

Det finns ett mörkt avsnitt i den svenska historien som berör placerade barn. 2011 kom en 

slutrapport efter en utredning av den svenska barnvården på regeringens uppdrag. I utredning-
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en intervjuades 866 personer som hade erfarenheter av vanvård, efter placering av de sociala 

myndigheterna under åren 1922 till 2003. Slutrapporten omfattade även barn som placerats i 

familjehem. Berättelser om våld, sexuella övergrepp och kränkningar framkom i stor omfatt-

ning av utredningen (SOU, 2011:61). Varken sociala myndigheter eller andra vuxna hade trott 

på barnens berättelser när det hände. Att detta kunde ske berodde förmodligen bland annat på 

bristande tillsyn, närvaro och avsaknaden av tillitsfulla relationer från myndigheternas sida. 

Till följd av det fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram ett åtgärdsprogram för 

att öka säkerheten för placerade barn och unga (SOSFS, 2012:11). Åtgärdsprogrammet fast-

slogs 2012 och innehåller bland annat åtgärder som att alla placerade barn, ska ha en egen 

socialsekreterare som ansvarar för att utreda och följa upp deras placering (SOU, 2011:6; 

SOSFS, 2012:11). Sedan 2013 har en förbättrad och mer utökad tillsyn av familjehem också 

införts som innefattar bedömningsverktyget BRA-fam och utbildningsmaterialet ”Ett hem att 

växa i” (SOSFS, 2012:11). 

 

2.2 Riktlinjer 

 

Med riktlinjer i denna uppsats avses de mer eller mindre styrande regler som kommunen har 

att förhålla sig till. Vid utredning och beslut om familjehem har familjehemsekreteraren vissa 

ramar att röra sig inom. Lagar som framförallt SoL utgör en av dessa. Den är utredaren och 

beslutsfattaren skyldig att hålla sig inom. De riktlinjer som finns för ensamkommande barn 

och familjehemsplaceringar, utgår från att dem har rätt till samma chanser i livet som andra 

barn i Sverige (Socialstyrelsen, 2013b). Beslut som rör de ensamkommande barnen ska därför 

fattas enligt SoL (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011).   

För att utredningarna ska ske på ett så likartat sätt som möjligt i olika kommuner, finns även 

ett antal föreskrifter och allmänna råd (Socialstyrelsen, 2012a). Nedan förklaras mer ingående 

hur riktlinjerna för rekrytering, utredning och utbildning för familjehem bör se ut. 

 

2.3 Rekrytering och utredning med BRA-fam 

 

Att rekrytera familjehem är ett arbete som kommunen behöver genomföra kontinuerligt. Det 

handlar dels om att ta väl vara på de familjehem som finns, för att öka chanserna att de för-

medlar en positiv bild av sitt uppdrag. Dels handlar det om att annonsera och synliggöra be-

hovet. Det sker vanligtvis på kommunens hemsida eller i lokala tidskrifter (Socialstyrelsen, 

2012a). Vad som gäller för utredning av familjehem framgår av SOSFS (2012:11) och är föl-

jande: 

 

Vid socialnämndens utredning av huruvida ett hem är lämpligt som familjehem ska en 

bedömning göras av hemmets allmänna förutsättningar för att erbjuda barn och unga 

vård som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet. Om ett visst barn 

eller ung person finns i åtanke för placering, ska nämnden dessutom bedöma om 
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hemmet har förutsättningar att tillgodose hans eller hennes specifika behov (SOFS 4 

kap. 1§). 

Vid rekrytering och utredning av familjehem används bedömningsmaterialet BRA-fam, fram-

taget av socialstyrelsen. Det utgörs av en intervjumanual bestående av en rad frågor inom 

olika områden som familjen får svara på (Socialstyrelsen, 2012b). Svaren som ges utvärderas 

utifrån risk- och skyddsfaktorer. Dessa indikerar på vilka förutsättningar en familj har att fun-

gera som familjehem. Utifrån svaren bedöms ifall en familjehemsutredning ska inledas eller 

ej.  

 

2.4 Utbildning av familjehem 

 

Kommunen är sedan 2013 skyldig att ge familjehem den utbildning som krävs för uppdraget 

enligt SoL:  

Socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som nämnden 

avser att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem (SoL 6 kap. 6 c§). 

”Ett hem att växa i” (Socialstyrelsen, 2013c) är namnet på det utbildningsmaterial Socialsty-

relsen tagit fram som ett led i kvalitetssäkringen runt familjehemsplaceringar. Det riktar sig 

till alla jourhem som tar emot barn akut för en kortare tid och enskilda hem som tar emot barn 

för stadigvarande vård och fostran. I den senare kategorin ingår även nätverkshem. Materialet 

bygger på barnkonventionen, lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst och 

familjehem. Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper om rollen som 

familjehem. 

 

3 Tidigare forskning 
 

Följande avsnitt inleds med en presentation av det allmänna forskningsläget om ensamkom-

mande barn idag. Detta görs utifrån tre tidigare utvecklade kategorier (Eide, 2005). För att ge 

en vidare uppfattning redogörs därefter för relevant forskning med fokus på kvalitativa studier 

i en nordisk kontext. Inledningsvis presenteras den utsatta situation som ett ensamkommande 

barn befinner sig i. Därefter redogörs för studier som sammantaget ger en bild av profession-

ellas perspektiv samt vilka behov barnen själva uttrycker. Detta görs genom en sammanfatt-

ning av resultaten från större svenska, kvalitativa studier.  

För att ringa in forskningen närmare det aktuella området, beskrivs sedan resultat från studier 

kring ensamkommande barn i familjehem. Detta görs både utifrån en nordisk och en internat-

ionell kontext. Avslutningsvis följer en presentation av den svenska forskningen kring famil-

jehemsutredningar.  
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3.1 Det allmänna forskningsläget om ensamkommande barn 

 

Den forskning som tidigare gjorts inom området ensamkommande barn kan enligt Eide 

(2005) delas upp i tre kategorier. Den första kategorin har en psykosocial inriktning, där fokus 

ligger på att undersöka ensamkommande barns livssituation och hur de handskas med psy-

kiska påfrestningar. Ett exempel på det är Hodes, Jagdev, Chandra och Cunniff (2008) som i 

sin studie intresserat sig för risk- och skyddsfaktorer kopplat till posttraumatisk stress och 

depression hos ensamkommande barn. Andra studier inom samma område har Groark, Sclare 

och Rawal (2010) samt Seglem, Oppedal och Raeder (2011) stått för. Inom nästa forsknings-

inriktning läggs fokus på principen om barns bästa utifrån gällande riktlinjer och lagar. En 

sådan studie står Engebrigtsen (2003) för, där syftet var att titta på hur norska tjänstemän till-

lämpar principen om barnets bästa för ensamkommande barn, i förhållande till återförening 

med sin biologfamilj. Ett annat exempel är Bhabha (1999). Det tredje området är organisat-

ionsstudier.  De är inriktade mot praxis och frågor av politisk karaktär, såsom riktlinjer runt 

mottagandet av ensamkommande barn. En engelsk sådan är Kohli (2007). Det finns också ett 

flertal nordiska studier där en del av det som belyses rör frågor som skulle kunna förankras till 

ett organisationsperspektiv. Exempel på sådana är Backlund et al (2012:1; 2014:3) och Soci-

alstyrelsen (2013b). Här skulle även Stretmo och Melander (2013) kunna positioneras då de 

har ett mycket brett perspektiv i sin rapport. Det möjliggör även att dem skulle passa in i fler 

kategorier.  

Kategorierna som nu radats upp ska inte ses som fyrkantiga fack med skarpa gränser sinse-

mellan. De går många gånger in i varandra vilket kan göra det svårt att finna en given plats. 

Denna studie gränsar mellan kategorin organisationsstudie och den som rör barnets bästa. 

Valet motiveras med att huvudfokus är att undersöka hur organisationen runt familjehem ska 

förhålla sig till ensamkommande barn. Arbetet utförs av kommunanställda familjehemssekre-

terare och socialsekreterare. Utgångspunkten är rådande lagstiftning, riktlinjer och allmänna 

råd utformade av stat och kommun där barnets bästa ska vara vägledande. 

 

3.1.1  En utsatt grupp 

                                                               

En rad forskningsrapporter har visat att ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp då 

det kommer till psykisk ohälsa se, Eide och Broch (2010), Wernesjö (2012), Backlund et al. 

(2012:1) och Socialstyrelsen (2012:1). Wernesjö (2012) förklarar det med barnens tidigare 

erfarenheter och den utsatta position de befinner sig i som asylsökande och ensamma. An-

dersson, Björnberg och Eastmond (2010) har genom att titta på den sammanlagda forskningen 

av ensamkommande barn dragit slutsatsen att den psykiska hälsan och barnens mående på-

verkas av komponenter på olika nivåer. Det handlar om händelser före flykten, under flykten 

och ankomsten till det “nya landet”. För att ensamkommande barns psykiska mående och 

hälsa ska vara och förbli välfungerande har Eide och Brock (2010) i sina studier konstaterat 
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att ett bra mottagande och stöd i ankomstlandet är avgörande faktorer.  Detta utgörs av såväl 

professionella inom socialtjänsten som familjehem eller HVB-personal. 

Att barnen har ett tungt bagage gör dock inte ensamkommande barn hjälplösa och svaga, det 

menar Hessle (2009) Stretmo (2014) och Wernesjö (2014). De riktar kritik mot den bild som 

ofta framställs av ensamkommande barn. Hessle (2009) har i sin longitudinella studie fokuse-

rat på de ensamkommande barnens perspektiv kring sina livsvillkor och erfarenheter som 

unga vuxna i Sverige. Hon framhåller de vuxna barnens förmåga att skapa sig ett välfunge-

rade liv med vidareutbildning, anställning och socialt nätverk. Detta trots de svåra upplevelser 

som ofta tillskrivs ensamkommande barn. 

 

3.1.2  Professionellas perspektiv 

 

Även bland professionella finns olika uppfattningar om ensamkommande barns mående och 

utveckling konstaterar Backlund et al. (2012:1) i sin första rapport. Där framkom att social-

sekreterares bild sällan är förankrad i någon praktisk erfarenhet utan bygger på egna föreställ-

ningar. I motsats till ovanstående kritiserade synsätt, hade socialsekreterare uppfattningen att 

ensamkommande barn är “starka individer”, “att familjerna skickat, det starkaste barnet” 

och “att de flesta ensamkommande barnen kom från en bra och kärleksfull familj”. Detta ger 

en tro på att ”barnen mår bra och därför inte har något större vårdbehov” (Backlund et al. 

2012:1, s.67). 

 

Här kan diskussionen ifall ensamkommande barn bör ses som en grupp med särskilda behov 

eller inte vara på sin plats. Denna har tidigare tagits upp av Backlund et al. (2012:1, 

2014:3).  Rapporterna visar att en del socialsekreterare framhåller att barnen är att likna vid 

den generella gruppen barn i Sverige. Det visade sig ändå vara vanligt förekommande att so-

cialsekreterare i samtal skiljde ut barnen som en grupp med särskilda behov. Något som också 

blev tydligt var hur socialsekreterarna “buntade ihop” ensamkommande barn som en homo-

gen grupp vid ankomsten till Sverige. Brister på individanpassning framkom i både Backlund 

et al. (2012:1, 2014:3). En viktig aspekt som synliggörs i den senare är ett tydligare mönster 

gällande ensamkommande barns behov. Socialsekreterare framhåller i större utsträckning 

olikheten mellan ensamkommande barn och den generella gruppen barn de arbetar med. De 

menar att kriterierna för de förstnämnda ser helt annorlunda ut. Det kräver nya tankesätt och 

mer kreativa lösningar. Då det kommer till riktlinjer och rutiner som professionella har att 

förhålla sig till konstaterar Backlund et al. (2012:1) att många kommuner har bristfälliga ruti-

ner runt mottagandet. En av anledningarna till det är att antalet barn som kommer varierar 

oerhört över tid. Det gör att förutsättningarna hela tiden ändras vilket försvårar arbetet med att 

skapa fungerande rutiner. En viktig slutsats i Backlund et al. (2012:1) studie är att det finns 

många vuxna runt barnen. Ansvarsfördelningen är dock ofta oklar vilket gör att barnen riske-

rar att bli ensamma och utlämnade då det saknas någon med övergripande ansvar. En svår 

balans som beskrivs är att arbeta upp rutiner och skapa mer kompetens å ena sidan och å 

andra sidan inte särbehandla de ensamkommande barnen (Backlund et al. 2012:1).  
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3.2 Tidigare forskning om ensamkommande barn i familjehem 

 

I denna del presenteras forskning om ensamkommande barn i familjehem.  Det inleds med två 

större internationella studier. Därefter presenteras resultat från den nordiska forskningen.  

 

3.2.1  Internationella studier 

 

Wade, Mitchell och Bayles (2005) genomförde en omfattande studie med en jämförelse mel-

lan familjehemsplacerade och institutionsplacerade ensamkommande barn.  En slutsats som 

drogs var att barnens psykiska mående kunde kopplas till att omsorgen de fick var stabil och 

kändes trygg. Det visade sig familjehemmen i större utsträckning kunna representera än in-

stitutioner. Det vanligaste bland de familjehemsplacerade barnen som ingick i studien var att 

de bodde i en familj utan kulturell eller språklig anknytning. Det fanns även de barn som pla-

cerats i en familj med samma kulturella bakgrund eller genom familjens nätverk. I studien 

framkom att den första tiden för barn som placeras i en familj där ingen hänsyn tagits till kul-

turell matchning medförde en svår anpassningsperiod. Det fanns även en risk för social isole-

ring. Ett annat problem visade sig vara att familjehemmen inte uppmuntrade kontakt med bar-

nets ursprungliga kultur. Hade det gjorts i större utsträckning menar forskarna att starten på 

placeringen hade blivit lättare. Bland både barn och ungdomar i studien framhölls kulturen 

som en viktig aspekt vid val av placeringar. Det poängterades dock att placeringar i familje-

hem över lag slog väl ut och var hållbara över tid. Familjhem konstateras i denna studie vara 

det bästa alternativet - framförallt för yngre barn men också för vissa äldre flickor (Wade, 

Mitchell &Bayles, 2005). Kolhi (2007) genomförde en engelsk kvalitativ studie som bland 

annat synliggjorde de professionellas erfarenheter av familjehemsplacerade ensamkommande 

barn. En parallell som kunde dras var att de sammanbrott som skedde i familjehemmen dels 

berodde på naturliga problem som alla ungdomar brottas med. Samtidigt förekom det en 

kombination med de omständigheter som barnen befann sig i under asylprocessen. Kohli 

(2010) studerade även familjehemsplaceringar och mat. Han kunde då bekräfta familjehem-

mets makt att förmedla omtanke till de barn som står i total beroendeställning till vuxna. Mat 

som barnet kände igen från sitt ursprungliga hem var en viktig del av denna omtanke i famil-

jehemmen.  

 

 

3.2.2  Nordiska studier 

 

Då det saknas nordiska undersökningar som helt riktat in sig på ensamkommande barn i fa-

miljehem (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011) kommer de få studier som på något sätt har 

inkluderat ämnet att presenteras här.  

 



15 

Hessle (2009) kunde konstatera att en majoritet av de barn som kommit till Sverige hade släk-

tingar att bo hos. Antingen var släktingarna redan bosatta i landet eller kom tillsammans med 

barnen. För många av de barn som bodde tillsammans med släktingar upplevdes den första 

tiden i Sverige som en trygg tid. Viktiga slutsatser från Hessle (2009) studie var att de flesta 

av barnen hade kontakt med sin familj, släkt och vänner över nationsgränserna. Detta upp-

märksammas vara en styrka för barnens positiva utveckling (Hessle 2009; Backlund et al. 

2014:4). Samtidigt konstateras i den senare studien att många barn bär på ett tungt ansvar för 

sina familjer. Det ansvaret kan verka både positivt och negativt beroende på barnets känslo-

mässiga stöd. Dock kände flera av barnen en stor ensamhet och längtan efter sin familj men 

också efter trygga familjelika relationer i Sverige (Backlund et al. 2012:1; Socialstyrelsen, 

2013b).  

 

Stretmo och Melander (2013) undersökte vilka utmaningar anställda på HVB samt familje-

hem tyckte sig möta i relation till ensamkommande barn. De frågade också vad de ansåg vara 

av vikt för att främja barnens utveckling. Den viktigaste funktionen som framhölls var att lära 

barnen hur saker fungerar i Sverige. Exempelvis hur en bankomat används, hur man simmar 

eller cyklar. Vidare konstateras att barnens behov av att praktisera religion och äta religiöst 

förankrad mat ser väldigt olika ut från barn till barn. Studien fastslog även vikten av att an-

passa sig till varandras vanor för att vardagen ska fungera. Stretmo och Melander (2013) fo-

kuserade vidare på olika strategier som är användbara för barnens positiva utveckling. Vikten 

av religion lyfts på flera ställen. Samtidigt som religionen visades som gynnsam framhöll för-

fattarna även att den kan utgöra en svårighet för barnen. Svårt i den bemärkelse att förhålla sig 

till sin religion i ett sekulariserat samhälle som Sverige. 

 

På frågan vilken typ av familjehem socialsekreterare ansåg vara bäst för barnen, kopplades 

svaren till barnets bästa. Argumenten för vad som är barnens bästa ser dock olika ut. Vissa 

anser att nätverksplaceringar är att föredra, då de kan se en vinst i att barnen finner likheter 

gällande kultur och språk Backlund et al. (2012:1).  Andra förordar svenska och för barnet 

okända familjer då de menar att ett familjehem ska stå för “det svenska”. (Backlund et al. 

2012:1; Socialstyrelsen, 2013,b). 

 

3.3 Familjehemsutredningar i Sverige 

 

Rasmussen och Regnér (2013) står för den första forskningsstudien om familjehemsutred-

ningar i Sverige. Studien behandlar familjhemsutredningar generellt vilket innebär att det 

saknas koppling till någon specifik grupp av barn. Resultat från denna studie kommer här att 

presenteras.  

 

Det finns framförallt två utredningsmodeller som används i Sverige, dessa är Parent Resour-

ces for Information and Education (PRIDE) och Kälvesten. Rasmussen och Regnér (2013) 

konstaterar att ingen av metoderna har utvärderats. PRIDE är ett amerikanskt utbildningspro-

gram som förbereder, utreder, utvecklar och stödjer familjehem. Den vilar på viss forskning 

men inte någon som är dokumenterad på ett forskningsinriktat sätt. Det har enligt Rasmussen 
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och Regnér (2013) gjort det svårt att utvärdera metoden. Kälvestensmodellen är en svensk 

manualstyrd intervjumetod som innehåller relationsbaserade djupintervjuer i tregenerations-

perspektiv. Enligt författarna vilar det på en bättre dokumenterad och forskningsinriktad 

grund. Vidare konstateras att det inte finns någon studie som visat i fall den ena eller andra är 

mer gynnsam för barn som placerats. 

 

Rasmussen och Regnér (2013) konstaterar att variationen i utredningsprocess och tillväga-

gångssätt är mycket stor mellan olika kommuner och privata företag. Det är vanligt förekom-

mande att metoderna som används benämns Pride eller Kälvesten. Formen har dock modifie-

rats så gravt i många fall att det kan vara svårt att urskilja dess ursprung. Likväl som det finns 

kommuner och företag som använder sig av mycket avancerade och genomtänkta metoder, 

finns det andra som använder enkla och till synes ogenomtänkta metoder och bedömnings-

verktyg.  

 

 

4 Teoretiska perspektiv 
 

Val av teorier för denna studie har vuxit fram successivt i takt med att kunskap och kännedom 

om området ensamkommande barn och familjehemsutredningar ökat. Inledningsvis var tan-

ken att anta ett relativt neutralt förhållningssätt för att i ett senare skede finna relevanta teorier 

att koppla till den insamlade empirin. Detta tillvägagångssätt är vanligt förekommande i kvali-

tativa studier (Backman, 2011). Dock uppdagades snart att det fanns återkommande teorier 

inom både forskning, handböcker och riktlinjer som upplevdes intressanta och relevanta för 

studien. Det transnationella perspektivet sätter bland annat ord på de strukturer som möjliggör 

världsomfattande förflyttningar för människor (Gustavsson, 2007). På så vis kan det på god 

grund relateras till en studie om ensamkommande barn. Teorin om resilience med betoning på 

risk- och skyddsfaktorer används både i utredningsskedet med nya familjehem och vid en 

aktuell placering (Borge, 2005). Resilience kan därför ses som ett bra komplement till det 

transnationella perspektivet.  Till skillnad från de två förstnämnda teorierna uppkom en tredje 

mot slutet av studien. Människobehandlande organisationer (Hasenfeld, 1983, 2010) blev den 

teori som ligger till övergripande grund för tolkningsram och analys.  

Valet av teorier ska således ses i ljuset av de riktlinjer och tidigare forskning som kommit 

fram under skrivandets gång, i kombination med de reflektioner och tankar empirin resulterat 

i.   

 

4.1 Människobehandlande organisationer (MBO) 

 

Samtliga respondenter i denna studie arbetar inom socialtjänsten, deras arbetsuppgifter varie-

rar, gemensamt är dock att de arbetar med och för människor. 



17 

Byråkratier utgör den klassiska bilden av hur en idealisk organisation ska fungera. En hierar-

kisk struktur med kontroll i kombination med givna och styrande regler har av många setts 

som svaret på en effektiv organisation (Johansson, 2011). Hasenfeld (1983)  menade dock att 

MBO är mer komplexa än så då råvaran utgörs av människor. Därav kräver organisationerna 

en hög grad av variation. Med den utgångspunkten har Hasenfeld (1983) kommit att bli en av 

de mest framstående teoretikerna inom området. Det är också från honom begreppet human 

service organizations kommer. På svenska översatt till människobehandlande organisationer 

(MBO). 

Att som organisation arbeta med individer som huvudråvara är utmärkande för flera organi-

sationer inom välfärdssektorn. Målet för dessa utgörs av en förväntan att kunna stödja männi-

skors välbefinnande. För att arbetet ska vara ändamålsenligt menar Hasenfeld (2010) att det är 

av stor vikt att organisationer av detta slag följer med i pågående samhällförändringar och 

anpassar arbetet därefter. Det till trots menar Laanemets, Johnsson och Svensson (2014) att 

det i byråkratiska organisationer som MBO finns en inneboende tröghet. Det kan på papper 

eller under möten te sig enkelt att göra förändringar i arbetsgrupper eller rutiner. Då det ska 

ske rent praktiskt blir det dock svårare. Författarna förklarar detta med att individer har ett 

behov av att känna trygghet, en slags inre strävan efter att bibehålla rutiner som de är. Det kan 

ta sig i uttryck i en svårighet att ändra invanda arbetssätt. I en byråkrati krävs ofta förändring i 

flera led. Detta kan ge anställda en upplevelse av  att tryggheten hotas vilket kan göra att ett 

visst motstånd skapas. Det kan leda till en trög och relativt långsam process. 

Ett av de mest utmärkande dragen hos MBO är svårigheten att finna givna svar på hur arbetet 

ska bedrivas generellt sett då de ärenden som behandlas innefattar individer som alla är 

olika.  Att uppdraget för dessa organisationer å ena sidan innebär en hög grad av kontroll av 

individer och å andra sidan har till uppgift att se till individers rättigheter innebär en form av 

“dubbelt uppdrag”. Det gör att uppsatta mål kan ses som tvetydiga och luddiga och försvåra 

arbetsprocessen (Hasenfeld, 2010). 

Hasenfeld (1983) menar att det finns olika kategorier inom MBO. En av dessa nämner han 

som People changing technologies. Här ligger fokus på förändring. Det kan handla om att 

ändra individers beteende eller sätt att leva. Exempelvis genom behandling på HVB eller 

missbruksvård. Det kan också vara att förbättra individers förutsättningar att få en bra tillvaro 

på ett till synes mer vardagligt vis, som att gå i skolan.   

.   

4.1.1  Gräsrotsbyråkrat 

 

De som står i direkt kontakt med klienten och således ska utföra de uppgifter inom ovan 

nämnda kategori är exempelvis anställda inom socialtjänsten. Dessa har fått benämningen 

street-levelbureaucrats, på svenska översatt till gräsrotsbyråkrater (Lipsky refererad i Johans-

son, 2007).  Rollen som gräsrotsbyråkrat innebär att det finns ett inbyggt dilemma. Det hand-

lar dels om mötet med en individ och att skapa en relation och å andra sidan ha sitt handlings-

utrymme begränsat till de ramar och lagar organisationen satt upp. Storleken på handlingsut-
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rymmet varierar beroende på hur detaljerad ramen ter sig. Inom handlingsutrymmet gör gräs-

rotsbyråkraten bedömningar och fattar beslut vilka i hög grad består av överväganden med 

moraliska inslag (Johansson, 2011).   

Hasenfeld (2010) menar att klienten inom dessa organisationer står i beroendeställning till 

både organisationen och tjänstemannen som ska fatta beslut då den till viss del subjektiva 

bedömningen gör klientens position sårbar. Det som enligt Hasenfeld (2010) utgör den grund-

läggande plattformen är att ha en god relation till klienten. Den ska bygga på tillit, med fokus 

på att förminska den inbyggda maktobalans som finns. Författaren menar dock att det kan 

skapa en form av ond cirkel där den goda kontakten blir allt mer personlig vilket i sin tur kan 

leda till en ojämlik behandling av klienter. För att undvika dessa problem skapas olika kon-

trollfunktioner i organisationen exempelvis olika former av standardiseringsinstrument eller 

dokumentationsplikt - vilket i sin tur ökar risken att klienten distanserar sig och omöjliggör en 

god relation. 

 

4.2 Resilience, risk- och skyddsfaktorer 

 

Resilience, och risk- och skyddsfaktorer är vanligt förekommande begrepp i forskningssam-

manhang som rör ensamkommande barn (Eide, 2012; Hessle, 2009). Det är en relativt ny te-

oribildning. Fram till 2000-talet var forskning runt utsatta barn framför allt fokuserad på de 

riskfaktorer och problem som kunde kopplas till barns utveckling, exempelvis en negativ 

uppväxtmiljö. I början på 2000-talet började forskare flytta fokus och intressera sig för vad 

det är som gör att vissa barn, mot alla odds ändå kan utvecklas gynnsamt (Lagerberg & Sun-

delin, 2003). 

 

Begreppet resilience används ofta även på svenska då det inte finns något uttryck som helt 

motsvarar den engelska betydelsen. Ett svenskt ord som ibland används är motståndskraft. 

Det har dock riktats kritik mot användandet av ordet då det i stor utsträckning anses syfta till 

barnets inre och för lite till miljön (Borge, 2005). Den mest vedertagna definitionen av be-

greppet står Michael Rutters, professor i barn- och ungdomspsykiatri för, han definierar resili-

ence enligt följande: 

 

Resilience är processer som gör att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat, 

trots att barnet har haft erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk 

att utveckla problem eller avvikelser (Borge, 2005, s.12). 

 

Essensen i teorin om skydds- och riskfaktorer är att resultatet utgörs av en balans mellan de 

sammanlagda faktorerna. Det är omöjligt att peka på enstaka faktorer som avgörande för hur 

väl ett barn ska utvecklas och klara sig i livet (Borge, 2005). Enligt Lagerberg och Sundelin 

(2000) kan skyddsfaktorer mildra och till viss del motverka eller neutralisera risken att ut-

veckla ett negativt utvecklingsmönster. 
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I utbildningsmaterialet för familjehemsföräldrar nämns bland annat faktorer som, “förmåga att 

förstå och komma överens med andra”, “humor”, “nyfikenhet” och “framgång i skolan” som 

viktiga skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2013c s.17). Dessa är kopplade till den egna perso-

nen. Werner och Smith (2000) kom genom longitudinella studier fram till att skyddsfaktorer 

verkar på olika nivåer. De kunde genom sin forskning urskilja följande tre: 

 

1. Individens förmåga, hit hör förmågor som ses som ärftliga eller betingade 

såsom språklig förmåga, intelligens, god fysisk hälsa. Här inkluderas också en inre 

locus of control, vilket innebär en inneboende tro på att man själv kan påverka situat-

ioner man är inblandad i. 

2. Det nära nätverket, här lyfts vikten av att ha någon i sin närhet att lita på, någon som 

man kan prata med. Att ha någonstans att ta vägen där man känner sig trygg samt att 

ha möjlighet att ge utlopp för det man känner är två andra viktiga delar. 

3. Det externa stödsystemet, hit räknas personer i det yttre nätverket, exempelvis social-

sekreterare, ungdomsledare och närpolis. Hit hör också ett fungerande stöd i förskola 

och skola. Werner och Smith (2000) poängterar att faktorer inom den tredje nivån, 

såsom närpolis och socialsekreterare har visat sig vara av större vikt som skyddsfaktor 

än vad man vanligtvis räknat med. 

 

Även riskfaktorer verkar på olika nivåer (Borge, 2005; Lagerberg & Sundelin, 2003). Det 

finns dels de som har koppling till barnet själv exempelvis kön, ålder, personliga egenskaper, 

psykosocial problematik eller låg självkänsla. Det kan också handla om faktorer inom famil-

jen, då oftast föräldrarna. Exempel på det är psykisk sjukdom, missbruk eller psykisk eller 

fysisk misshandel riktat mot barnet. Till sist finns det faktorer som kan kopplas till områden 

utanför familjen. Det kan vara utanförskap i kompisgänget, låg social/ekonomisk status eller 

barnfattigdom (Borge, 2005; Lagerberg & Sundelin, 2003). 

 

En annan riskfaktor som Borge (2005), Lagerberg och Sundelin (2003) talar om är erfarenhet 

av svåra livshändelser. Två exempel på dessa är flykt från hemlandet och placering utanför 

familjen. De poängterar dock skillnaden mellan kortvariga och långvariga eller ständigt åter-

kommande riskfyllda situationer. Där långvarig flyktingstatus får statuera exempel för vad en 

allvarlig riskfaktor kan utgöras av. 

 

4.3 Transnationalism 

 

Transnationalism är ett perspektiv som de senaste tjugo åren kommit att spela en viktig roll 

inom forskning om internationell migration (Backlund et al. 2012:1). Perspektivet ligger till 

grund för denna studie då den kan ge en förklaring till den speciella situation ensamkom-

mande barn befinner sig i. Tillexempel då de utan sin ursprungsfamilj anländer till Sve-

rige.  Inom transnationalism sätts fokus på förståelsen av migration ur ett globalt perspektiv. 

Teorin beskriver förändringar av strukturer på ett internationellt plan. Detta möjliggör bland 

annat migranters förmåga att bevara relationer över nationsgränser, samtidigt som de också 
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utvecklar nya band i mottagarlandet (Gustavsson, 2007). Begreppet transnationalism har defi-

nierats av Bashm.fl på följande sätt: 

 

The processes by which immigrants forge and sustain multi-stranded social relations 

that link together their societies of origin and settlements (Gustavsson, 2007, s.7). 

 

Transnationalismen framhåller migration som en process. Rörligheten mellan olika hemlän-

der, tillfälliga besök och flyttningar upprepas hela tiden. Flytten till ett mottagarland från ett 

sändarland blir således ingen engångshändelse (Olsson refererad i Gustavsson, 2007). Denna 

process påverkar inte bara de som migrerar utan även de anhöriga som stannar kvar i sändar-

landet (Faist, Fauser & Reisenauer, 2014). 

 

Transnationella familjer är ett begrepp som omfattas av denna teori. Av olika skäl splittras 

familjer över nationsgränser. Det resulterar inte att relationen och ansvaret för varandra upp-

hör. Tvärtom innebär det att det privata familjelivet får ske i en ny kontext med andra villkor. 

Familjen fortsätter således att hjälpas åt för att uppfylla materiella krav som ekonomiska re-

surser, men också känslomässiga behov (Faist, Fauser och Reisenauer, 2014). 

 

Något som urskiljer den transnationella teorin är sättet att se på migranten. Tidigare forskning 

har tenderat att framhäva bilden av den hjälplösa, inaktiva flyktingen. Transnationalismen tar 

istället en utgångspunkt i att se migranten som en aktör, med förmåga och vilja att förbättra 

sin situation (Gustavsson, 2007). Samma författare uppmärksammar även den dubbla identite-

ten som vanligt förekommande. Han menar att identitet och lojalitet inte automatiskt övergår 

till det mottagande landet efter flytten. Istället blir upplevelsen av gemenskap och tillhörighet 

delad mellan hemlandet och mottagarlandet. Att höra hemma någonstans kan därför upplevas 

som en splittrad känsla.   

 

 

5 Metod 
 

I följande del redogörs för planering av studien och det tillvägagångssätt som har använts. 

Friberg (2006) menar att genomförandet av en studie måste värderas. Därför inkluderas 

en metoddiskussion i varje del. Metoddiskussionen omfattar reflektioner och motiv kring de 

beslut som tagits. Det förs även en diskussion om de svårigheter som uppkommit under studi-

ens gång.  

 

5.1 Förförståelse 

 

Larsson (2005) menar att det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse vid studerandet 

av ett område eller ämne då den kan vara av stor betydelse för studiens resultat. Vi är med-
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vetna om svårigheterna med att genomföra en studie förutsättningslöst och ser därför en vikt 

i att i egenskap av författare redovisar vår förförståelse här. 

 

Vi har båda arbetsrelaterad erfarenhet i från området som studeras. Under våra verksamhets-

förlagda studier inom socialtjänsten kom vi i nära kontakt med ärenden som rörde både en-

samkommande barn och familjehemsverksamhet. Därav finns en erfarenhet av hur bristande 

medel och resurser kan göra det svårt att uppfylla de krav som ställs. Det finns även en med-

vetenhet om att det ofta råder brist på både familjehem och andra boenden för ensamkom-

mande barn. Vi har varit närvarande då det förts diskussioner om detta, vilket skulle kunna 

styra vårt sätt att tänka och påverka vår tolkningsram. Dock är det viktigt att poängtera att det 

är förförståelsen som varit avgörande i valet av ämne inför denna uppsats. Det har gett insikt i 

att det finns en problematik kopplad till tillströmningen av ensamkommande barn, både i re-

lation till resurser och förhållningssätt. Förförståelsen är framförallt en tillgång då kunskap 

om ämnet som studeras är mycket värdefullt, framförallt i intervjuer med kunniga inom om-

rådet (Kvale& Brinkman, 2010). Det är dock viktigt att det finns en medvetenhet om detta och 

ett objektivt förhållningssätt. Framförallt under intervjutillfällena men också i resultat- och 

analysdel då objektivitet enligt May (2011) är att betrakta som ett av vetenskapens fundament. 

 

5.2 Den kvalitativa metoden   

 

Studien avser att skapa en förståelse för hur professionella inom familjehemsvården arbetar 

med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem för ensamkommande barn. Detta 

inkluderar en undersökning i fall det finns särskilda behov som motiverar specifika tillväga-

gångssätt eller riktlinjer och i så fall vad det grundar sig på.   

Med förståelse som utgångspunkt är den kvalitativa intervjustudien aktuell. Enligt Kvale och 

Brinkman (2010) är det genom detta tillvägagångssätt möjligt att få kunskap om människors 

erfarenheter, åsikter och arbetssituation. Delar som kan ses som nödvändiga för att möjliggöra 

en förståelse för detta ämne. Intervjuer är ett sätt att genomföra kvalitativ forskning. En fördel 

med ett kvalitativt tillvägagångssätt som exempelvis semistrukturerade intervjuer, är att inter-

vjupersonen friare tillåts utforma datan. En kvantitativ metod hade försvårat denna studie då 

den i större utsträckning styr respondenternas svar med färdigutformade svarsalternativ (May, 

2011). Den kvalitativa metoden har dock sina begränsningar.  Tillexempel då ledaren av in-

tervjuerna riskerar att påverka resultaten i form av bland annat intervjuareffekt (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009). 

 

5.3 Litteratursökning 

 

Eftersom studien avser att beskriva läget utifrån en svensk kontext, söktes till en början nor-

disk forskning. Sökord som användes var ensamkommande barn, ensamkommande flykting-

barn, familjehem och familjehemsutredning. För att ge en utvecklad bild av hur forskningslä-

get ser ut i stort för ensamkommande barn gjordes även en sökning efter internationella stu-
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dier. Här användes sökord som unnacompained children, refrugee children, foster care och 

foster care assessment. Vi har använt oss av databaserna Primo, Libris och Google schoolar. 

 

Genom en forskningsöversikt av Brunnberg, Borg och Fridström (2011) gavs en bild av hur 

forskningsläget såg ut vid den tidpunkten. Den kunde även härleda till större och mindre stu-

dier, nationella och internationella. Som komplement har även rekommenderad forskning 

samt hänvisningar från referenslistor i större studier använts. Resultatet av litteratursökningen 

speglas i forskningsöversikten. 

 

5.4 Kvalitetssäkring 

 

Att i kvalitativ forskning översätta kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet är nödvändigt 

(Guba & Lincon refererat i Bryman, 2013). De förstnämnda kriterierna utgår ifrån att det end-

ast är möjligt att komma fram till en bild av den sociala verkligheten. Författarna menar att 

möjligheten att hitta flera svar på detta är högst sannolikt då det handlar om människors upp-

levelser. Därför presenteras kvalitetssäkringen av studien genom tre andra rekommenderade 

begrepp: trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. 

 

För att garantera trovärdigheten användes respondentvalidering. Enligt Bryman (2013) är 

detta en populär kvalitetssäkring inom kvalitativa studier. För att säkerställa att den insamlade 

datan stämde överens med respondenternas uppfattning kontrollerades datan i efterhand. Detta 

gjordes genom utskick av de utskrivna intervjuerna för att få dem bekräftade av intervjuper-

sonerna. Det var i detta fall gynnsamt då exempelvis viss information blev otydligt i inspelat 

skick. 

 

Överförbarheten begreppsliggör möjligheten att resultatet även ska vara applicerbart i lik-

nande eller andra sammanhang vid en annan tidpunkt. Denna studie omfattas av sex olika 

respondenter. Detta är en liten grupp att studera men då syftet är att snarare skapa ett djup än 

en bredd, var detta i enlighet med den kvalitativa forskningen (Bryman, 2013).  Det blir såle-

des upp till andra att avgöra ifall resultatet är överförbart eller ej. För att möjliggöra detta be-

höver en detaljerad beskrivning av den kontext som studerats anges (Guba& Lincoln refererat 

i Bryman, 2013). En begränsning är dock konfidentialitetskravet. Med hänsyn till den ges en 

så utförlig beskrivning av studiens kontext som möjligt. En närmare förklaring till konfiden-

tialitetskravet redogörs för längre fram.   

 

Pålitligheten av en studie kan göras säkrare ifall forskaren utförligt redogör för de olika ste-

gen. Det är detta som utgör ett granskande synsätt (Guba & Lincoln refererat i Bryman, 

2013). Det förutsätter även att någon annan läser och kontrollerar stegen under processens 

gång. Att studien genomförts av två författare kan här lyftas som en tillgång för pålitligheten. 

Det har till viss del medfört en kritisk granskning av varandras tolkningar. Under de steg som 

tagits under processens gång har en diskussion först kring för och nackdelar. Dock är det värt 

att lyfta att detta inte uppväger fördelen med en utomstående persons ögon på materialet.  
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5.5 Tillvägagångssätt och urval 

 

För att få en bredd av intervjupersoner togs beslutet att inkludera en större kommun och en 

mindre. Informationsbrev om studien skickades sedan ut till respektive kommun med en för-

klaring till varför dem skulle vara av intresse (se bilaga 1). En bedömning gjordes att en del 

av informationen kunde härledas till den aktuella kommunen. Därför har en del av brevet 

maskats i bilagan.  

 

Urvalsprincipen centralitet stod till grund för denna studie på så vis att respondenterna utgjor-

des av personer med en central position inom området (Esaiasson et al. 2009). Professioner 

som både arbetar med familjehemsplaceringar och socialsekreterare är av intresse då familje-

hemssekreterarna har en bredare bild av hur rekrytering, utredning och utbildning fungerar. 

Socialsekreterarna fokuserar på barnens behov i förhållande till familjehemmet och deras röst 

är därför av vikt. Genom ett liknande snöbollsurval, då en potentiell respondent pekade vidare 

på en annan (Esaiasson et al. 2009) resulterades slutligen ett lyckat urval med tre professioner 

av varje. En något negativ konsekvens upplevdes i relation till intervjuguiden. Många av frå-

gorna var relaterade till just rekrytering, utredning och utbildning. Svaren på dessa frågor låg 

inte inom socialsekreterarnas professionsområde. Till fördel för bredden av studien hade hälf-

ten av respondenterna en lång karriär inom socialtjänsten och familjehemsvård bakom sig. 

Den andra hälften besatt en kortare erfarenhet.  

 

5.6 Semistrukturerad intervju och intervjuguide 

 

Datamaterialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman 

(2013) gav detta redskap, möjligheten att förbereda intervjun med en intervjuguide men som 

sedan kunde följas som det passade.  En semistrukturerad intervju lämnar även tillfälle för 

följdfrågor och nya frågor som har relevans för ämnet. Denna typ av intervjun lämpade sig 

därför väl då den är anpassningsbar till situationen och gav tillfälle att fördjupa kring intres-

santa delar. Detta gav också möjligheten att få en bättre förståelse av hur informanterna moti-

verade sitt arbetssätt. På begäran av intervjupersonerna genomfördes två av intervjuerna med 

en intervjuare och två respondenter. På grund av detta passade även den semistrukturerade 

intervjun bra då den möjliggjorde resonemang, istället för att ställa strikta frågor till var och 

en (May, 2011). Konsekvenserna av detta blev framförallt god då intervjupersonerna uttryckte 

att det kändes mer avslappnat. Samtidigt fanns en risk att alla respondenter inte fick samma 

utrymme som de möjligtvis fått i en enskild intervju. Under datainsamlingen låg därför ett 

fokus på att få båda lika aktiva i samtalet.  

 

Som grund för intervjuguiden (se bilaga 2) låg Esaiasson et al. (2009) rekommendationer. 

Intervjuerna inleddes med ett antal uppvärmningsfrågor som enligt den nämnda litteraturen 

förordades. Uppvärmningsfrågorna syftade till att få en bakgrundsbild av intervjupersonerna 

men också för att dem skulle känna sig bekväma efter en mer lättsam inledning. För struk-

turens skull delades intervjuguiden in i olika teman (Esaiasson et al. 2009). Tyngdpunkterna i 
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frågeställningen fick utgöra dessa teman som blev följande: rekrytering och utredning, utbild-

ning samt riktlinjer. Tanken var att på så vis få hjälp att täcka in de delar som är viktigast för 

resultatet. 

 

Författarna rekommenderar även att använda sig av uppföljningsfrågor för att få bredare svar. 

Som en avslutning på guiden formulerades därför frågor som exempelvis efterfrågade kon-

kreta svar på tillfällen som intervjupersonerna upplevt eller beslutat om vissa saker. Eftersom 

varför-frågor kan ge intervjun en förhörsliknande karaktär (Esiasson et al. 2009) efterfrågades 

deras resonemang kring ämnen som kom upp. För att säkerställa att inga missförstånd upp-

kommit användes även tolkande frågor som uppföljning. Dessa frågor formulerades efter hur 

deras mening uppfattats för att förhindra missförstånd. Till följd av att intervjuguiden var fritt 

formulerad på detta sätt, kan svaren på frågorna ha påverkats. För att säkerställa att området 

täckts in ställdes ibland frågorna på nytt med att säga “vi har nog redan pratat om detta men 

hur tänker du kring…” På detta vis fick respondenterna tänka en gång till runt en fråga. Det är 

möjligt att det påverkade deras svar till att bli mer genomtänkta. Samtidigt är det av intresse 

att ta del av svar som motsvarar respondenternas verkliga uppfattning. 

 

5.7 Intervjuerna och bearbetning av materialet 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Det var positivt eftersom miljön 

var naturlig i sammanhanget samt att det underlättade för dem som deltog.  Inledningsvis fick 

alla frågan om det gick bra att intervjun spelades in. Samtliga samtyckte till detta vilket var 

till stor hjälp under analysen. Eftersom kvalitativa intervjuer kräver ständig uppmärksamhet är 

det till fördel att spela in. Detta förbättrar chanserna för intervjuaren att hålla fokus och slippa 

distraheras av anteckningar enligt Bryman (2013). Då varje intervju omfattade ca 60 minuters 

material hade det blivit mycket att minnas med hjälp av anteckningar. En negativ aspekt var 

att en av intervjupersonerna uttryckte en stressad känsla på grund av inspelningen. Enligt 

Bryman (2013) förekommer detta ibland och det kan ha påverkat personens svar utifrån ex-

empelvis upplevd social önskvärdhet.   

 

Att lyssna på intervjuerna i efterhand var bra för att kunna uppmärksamma intervjuareffekten. 

Enligt Esaiasson et al. (2009) finns det alltid risk för en sådan effekt, det vill säga att svaren 

beror på vem som ställer frågan. Från inspelningarna kunde urskiljas att svaren som gavs var 

av förhållandevis förklarande karaktär. Det skulle kunna vara en konsekvens av att intervjua-

ren i detta fall utgjordes av en student. Samtidigt möjliggjorde tidigare kunskap inom ämnet 

att svaren blev fördjupade. Ingen onödig tid behövde läggas på att beskriva detaljer. Kvale 

och Brinkman (2010) menar att det är viktigt med kunskap inom det ämne forskaren studerar. 

Att sedan innan känna till arbetets gång kring ensamkommande barn visade sig vara till god 

nytta för att hinna komma åt kärnan under intervjuerna.   

 

I nära anslutning till intervjuerna genomfördes en transkriberingen av dem. Vid utskrivningen 

valdes att följa det som sades med relativt stor exakthet. Exempelvis redogordes för skratt och 

när det blev något längre pauser. Detaljer som tonfall eller suckar lämnades utanför eftersom 
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studien avser att analysera vad som sägssnarare än hur det sägs. Enligt Bryman (2013) kan det 

finnas delar som inte är av intresse att ta med i transkriberingen. Detta uppkom vid ett tillfälle. 

Då beslutades att utesluta en särskilt ingående utläggning kring ett tema som inte var relevant 

för studien. Samma författare säger dock att forskare bör vara försiktiga med att sålla bort. 

Bedömningen i detta fall var dock att den aktuella delen inte tillförde något till studien. 

 

5.8 Analys 

 

Någon renodlad metod för analys har inte använts. Istället har tillvägagångssättet inspirerats 

av rekommenderade steg för att uppnå en så kallad meningskoncentrering av materialet 

(Kvale och Brinkman, 2010). 

 

Genom att skriva ut intervjuerna själva startades enligt Kvale och Brinkman (2010) redan där 

en analys av att urskilja meningen i det som sagts. På ett övergripande plan genomfördes me-

ningskoncentreringen på följande vis. För att skapa en uppfattning av textens innehåll lästes 

intervjuerna igenom med noggrannhet. Detta är det första steget för en meningskoncentrering. 

Nästa två steg formades genom en diskussion av vilka meningsenheter som kunde urskiljas 

och hur de kunde relatera till varandra. Därefter strukturerades dessa i olika övergripande te-

man. I följande del reflekterades kring relevansen av dessa i relation till syfte och frågeställ-

ningar. Detta fjärde steg utgjorde kontrollen av ifall materialet lyckats svara på studiens syfte 

(Kvale& Brinkman, 2010). Därefter valdes de citat som kunde anses exemplifiera meningsen-

heterna på bästa sätt. För att spegla komplexiteten valdes även citat som ibland stod i motsats 

till de andras åsikter.   

 

Ett exempel från analysprocessen var då samtliga respondenter diskuterade familjehemmet 

som en viktig aktör för barnets kontakt med det svenska samhället. Då det framförallt verkade 

handla om barnets anpassning, tycktes det till en början bildas ett tema kallat Assimilation. 

Men efter en noggrannare sammanställning av de meningsenheter som berörde ämnet kunde 

fler dimensioner urskiljas. Flera respondenter lyfte även på vilket sätt familjehemmet förvän-

tades möta och lära av barnets kultur. Sammantaget beslutades därför att tematisera detta som 

Integration. De ytterligare två teman som urskiljdes var: “Outside the box” och Rustning.  

 

Analysarbetet upplevdes som en komplicerad del i processen att ta fram ett resultat av denna 

studie. Att följa exakta steg för analysen var svårt.  Ett ständigt ifrågasättande av meningsen-

heternas innebörd var hela tiden återkommande, samt vart dem passade och på vilket sätt dem 

svarade på studiens syfte. Även de olika teman som togs fram från början fick vid något till-

fälle omformuleras för att förtydliga dess innebörd. Sammantaget kan analysen antas grund-

ligt genomförd, där de svårigheter som uppkom bidrog till att tänka en gång till och fördjupa 

ytterligare. 
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5.9 Etiska överväganden 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2010) uppkommer etiska problem och överväganden under hela 

den kvalitativa forskningsprocessen. Därför beslutades att använda Brymans (2013) olika krav 

som förutsätter ett etiskt förhållningssätt till de som utgör studien. 

 

Det första som behövde uppfyllas var informationskravet. I brevet som skickades till kommu-

nerna (se bilaga 1) informerades om syftet med studien. Det tydliggjordes även att deltagandet 

var frivilligt. Vid intervjutillfällena upprepades undersökningens syfte för att säkerställa att 

informanterna hade förstått innebörden av det de ställde upp på. En bristande insikt i efter-

hand var att information om deras möjlighet att avbryta deltagandet inte framkommit. Å andra 

sidan har det inte nämnts att det skulle vara otillåtet. För att uppfylla samtyckeskravet utgick 

studien från att deltagarna gjorde det frivilligt. Informanterna som bidragit med information 

nämns inte vid namn och inte heller den kommun som de jobbar i. Detta är nödvändigt för att 

konfidentialitetskravet ska anses tillgodosett. Att finna en balans i förhållande till detta krav 

har stundtals varit svårt. Framförallt då många kommuner arbetar olika med handläggning av 

ensamkommande barn. Att inte beskriva arbetet för detaljerat men samtidigt ge ett samman-

hang till respondenternas svar var inte alltid lätt. Dock anses att den information som angetts i 

uppsatsen inte går att vägleda till någon specifik kommun. Det slutliga kravet menar Bryman 

(2013) utgörs av nyttjandekravet. Datainsamlingen avser inte att användas i något annat syfte 

än till denna uppsats. 

Hälsohögskolans etiska egengranskning har även genomförts. Inget anmärkningsvärt fram-

kom.  

 

 

 

 

. 
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6 Resultat 
 

För att redovisa resultatet i förhållande till syfte och frågeställning, presenteras det här genom 

tre teman. Detta är summan av den analys som gjorts av det insamlade materialet. Under ana-

lysen uppkom genom noggrann läsning olika meningsenheter som tycktes återkommande. 

Efter att ha parat ihop de som kunde anses beröra samma område, skapades tre teman: “Out-

side the box”, Rustning och Integration. Dessa teman utgör den övergripande betydelsen av 

de underteman som är resultatet av meningsenheterna.  

 

För att klargöra vem som sagt vad benämns respondentpersonerna som P1 – P6.  

 

6.1 “Outside the box” 

 

Under detta tema ryms intervjupersonernas uppfattning kring boxen av material och riktlinjer, 

som finns för familjehemsplacering av ensamkommande barn. De underteman som presente-

ras är Att känna med magen, När lagen inte hänger med, Skapa eget och Prova sig fram. 

Dessa syftar till att beskriva de professionellas tankar kring sina möjligheter och begränsning-

ar för att hålla sig inom boxen. Temat inbegriper även argument för och emot ytterligare rikt-

linjer. 

 

6.1.1  Att känna med magen 

 

Då nya familjer ska rekryteras finns både riktlinjer och material framtaget av Socialstyrelsen.  

Några av respondenterna med längre erfarenhet av familjehemsplaceringar, framhåller dock 

att den känsla de får i mötet med familjen spelar stor roll i deras bedömning. 

 

... alltså vi ska känna att vi är välkomna dit. Och jag ska känna, skulle jag vilja att 

mina barn fick bo här, tror jag att mitt barn skulle ha det gott här? - Nää, då ska jag 

ju inte placera några ensamkommande där heller… Det är väldigt svårt att sätta ord 

på det här när man… man känner ju med magen också… (P5). 

Då känslan av familjehemmet är viktigt enligt flera av respondenterna finns det inga mallar 

från socialstyrelsen som kan väga upp detta. Att skapa fler och tydligare riktlinjer skulle där-

för inte underlätta arbetet. De respondenter som arbetat en kortare tid med ensamkommande 

barn menar tvärtom. Fler riktlinjer skulle utöka chanserna för en likabehandling av de ensam-

kommande barnen. Det lämnar således mindre plats åt varje handläggares egna känslor och 

uppfattningar. Detta exemplifieras i följande citat:  

 

Så att man gör mer lika när förhållandena är lika. Att det då blir lika bedömningar att 

man får lika insatser så mycket det går… Så det inte blir orättvist liksom, det tycker 

nog jag är en aspekt i bra riktlinjer (P2). 
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6.1.2  När lagen inte hänger med 

 

Flera av respondenterna lyfte det dilemma som uppstår i utredningsprocessen då nätverksfa-

miljerna sällan uppfyller grundkraven för att bli familjehem. Det är tillexempel vanligt att 

nätverksfamiljen själva väntar på asyl och lever i en oviss situation. Ett annat grundkrav som 

sällan uppfylls är en ekonomisk trygghet. Citatet nedan bekräftar det dilemma som flera av 

respondenterna upplever i samband med placering i nätverket:  

 

Det kan vara så att det kommer en pojke med sin faster som han har bott med i mer-

parten av sitt liv. Då kan man säga att killen är 12 år. Och har bott med sin faster och 

hennes barn och är som en del i familjen. Alla är asylsökande men kan då den här fas-

tern, hon uppfyller ju inte de här grundkraven som man har på ett familjehem… Sam-

tidigt så kanske den här pojken har en anknytning till sin faster vilket kan vara att 

jämställa med att han kommit med en förälder (P2). 

 

Ovanstående citat beskriver det dilemma som kan uppstå inför att hålla sig innanför boxen 

eller inte. Flera av respondenterna uttrycker fördelar med nätverksplacering, exempelvis 

trygghet, språkliga fördelar och i vissa fall anknytning. Det förmånliga hamnar då i konflikt 

med att familjen inte uppfyller grundkraven. Till följd av detta dilemma uttrycker flera av 

respondenterna det som nödvändigt att inte ta hänsyn till alla grundkrav under utredningen. 

Samtidigt som de fortfarande vill prioritera att det ska ske enligt lag och kunna hålla sig inn-

anför boxen. Detta bekräftar nedanstående citat. 

 

Jag är rätt ifrågasättande kanske. Och känner att jag vill att det ska gå rätt till. Sen 

har vi inte alls legat på samma grundkrav som vi gör för andra. Så är det faktiskt 

(P6).  

 

I sammanhanget av detta dilemma uttrycker två av respondenterna också vikten av att få rikt-

linjer kring hur bedömningen bör ske. De uttrycker sig på följande sätt: 

 

Man kan ju känna att lagstiftningen är ju inte anpassad för de här barnen… Det är ett 

område där det inte är det (P2). 

 

Den har inte hängt med liksom (P1). 

 

Ifall nätverksplaceringar är vanligt eller inte skiljer sig mellan olika kommuner. Att kunna 

hålla sig innanför boxen av grundkrav påverkas av ifall respondenterna kommer i kontakt med 

nätverksfamiljer eller inte. Följande citat bekräftar detta. 

 

Och om vi ser till nätverkshem, när det så att säga är ett hem som är kända för barnet 

så har vi väldigt få av de familjerna här i kommunen (P3). 
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I följande citat förklaras varför nätverksplaceringar inte är aktuellt i just den kommunen. 

Vi har inte så många flyktingfamiljer som bor i kommunen från början, det är där-

för… Vi är en ganska rik kommun, det är mycket villaområden och bara ett miljon-

programsområde (P4).  

 

6.1.3  Skapa eget 

 

Att de material och riktlinjer som redan finns inte är användbart är på olika vis återkommande 

i intervjuerna. Det har lett till att de skapat egna interna rutiner. Det gäller i det inledande ske-

det av rekryteringsfasen såväl som i utredningsfasen. Samtliga av de respondenter som arbetar 

direkt med familjehem för ensamkommande barn, använder Socialstyrelsens bedömningsin-

strument BRA-fam. En familjehemsekreterare med mångårig erfarenhet framför uppfattning-

en av att materialet inte ger någon rättvis vägledning: 

 

Vi jobbar ju med BRA-fam det säger ju egentligen ingenting. Alla vet vad de ska svara 

för att vi ska bli nöjda. Och ensamkommande eller inte det spelar ingen roll, de ger 

samma positiva svar. Självklart vet de att man ska samarbeta, så är det… (P5).  

 

Detta citat tyder på att BRA-fam inte anses tillämpbart i rekryteringsprocessen. Sådana rikt-

linjer blir enligt familjehemsekreteraren överflödiga. På frågan ifall det vore till hjälp med fler 

riktlinjer resonerar samma respondent på följande sätt: 

 

Men alltså vi var fem olika individer som jobbade tillsammans i *** och vi gjorde på 

fem olika vis och vi pratade ihop oss och vi hade gemensamma rutiner och sedan så 

hittade vi eget utanför det i alla fall. Så jag tänker att alltså, det här hur ska vi utreda 

ett familjehem, det kan vi tycka lika om och så gör vi olika i alla fall... Och det är ju så 

med all hantering av människor ändå… så jag tycker att, nä, det är ganska bra som 

det är faktiskt. Om vi bara håller oss till lagen. Men det är ju det vi inte hinner i kom-

munen i bland va (P5). 

Att ha mer och tydligare riktlinjer skulle på detta vis snarare hindra än underlätta menar P5. 

Alla gör på sitt eget sätt ändå och att följa lagen är tidskrävande.  Respondenter som arbetar i 

en kommun med många nätverksplaceringar håller inte med.  De menar att fler riktlinjer 

skulle möjliggöra en tryggare och mer effektiv behandling av de ensamkommande barnen. 

Eftersom det saknas riktlinjer angående placering av barn i nätverk innebär detta att varje 

handläggare och kommun bedömer och gör på sitt eget sätt. Samtidigt anser de att det är vik-

tigt att kunna gå utanför boxen när det är nödvändigt och efterfrågar därför inga lagstyrda 

riktlinjer.  Detta framgår av följande citat: 

Det blir ju tryggare både för familjen och barnet med. Mer effektivt vårat arbete om vi 

vet att det finns en riktlinje. Men det är ju bra om det finns möjligheter att vissa fall a 

kunna göra undantag ifrån det gängse så… men en praxis (P1). 
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Kälvestensmetoden är den utredningsmetod samtliga respondenter som arbetar med utredning 

av familjehem använder sig av. En av respondenterna som särskilt jobbar med nätverksfamil-

jer menar dock att den inte är användbar på denna typ av placering. 

Kälvestens kunde vi inte använda för det är så många frågor som utländska familjer 

och genom tolk och så, man kan inte liksom vad handlar det här om. Dem förstår inte 

det är ju en kultursak också. Så då gjorde vi delvis, och så tog ifrån andra, ett annat 

intervjuformulär familjehemsintervju för släktingfamiljer till ensamkommande flyk-

tingbarn. Det kände vi att vi var rätt stolta över att vi lyckats få till (P6). 

 

För att utreda en nätverksfamilj använder alltså en del av respondenterna sig av ett anpassat 

intervjumaterial och inte av Kälvesten som i övriga utredningar. Detta motiveras som citatet 

antyder, med att familjer som kommer från andra kulturer än den svenska inte förstår syftet 

med de färdiga metoder som socialtjänsten använder sig av. Respondenterna pratar både om 

ett kulturellt språk samt det talande språket som ska förstås genom tolk. Att utreda med tolk 

visar sig i intervjuerna försvåra förutsättningarna för att förstå den djupare meningen med 

intervjuerna.  

 

6.1.4  Prova sig fram 

 

Samtliga respondenter använder begreppet familjehem oavsett i fall de är avsedda för ensam-

kommande barn eller någon annan grupp. Något som lyfts är att processen runt rekrytering 

och utredning av familjehem för ensamkommande barn har ändrats över tid på grund av stän-

digt ändrade förutsättningar.  

 

Två av respondenterna berättar att det på deras arbetsplats tidigare fanns en specifik arbets-

process vid rekrytering och utredning av familjehem som skulle ta emot ensamkommande 

barn. I detta fall valdes att gå utanför de ramar som generellt arbetades efter inom familje-

hemsvården i kommunen. Vid annonsering uttrycktes exempelvis en önskan om att sökande 

skulle ha intresse för integrationsfrågor och erfarenhet av ungdomar - gärna egna, vilka med 

fördel kunde vara äldre och utflyttade. Utredningen utfördes på ett enklare sätt än andra famil-

jehemsutredningar, bland annat uteslöts djupintervjuer. Till sist utbildades och handleddes 

familjerna i en specifik grupp. En av respondenterna menar att den huvudsakliga anledningen 

till detta arbetssätt var att effektivisera processen då antalet ensamkommande barn ökade. En 

respondent beskriver här sin reaktion då hon som nyanställd fick till sig informationen.  

 

Åh de som var familjehemssekreterare då de sa, nej vi hinner inte ta ensamkommande 

och så kom jag. Då sa jag att det är ingen skillnad i fall det är ett ensamkommande el-

ler någon annan, alla familjehem ska ju ha samma behandling. Processen måste ju 

vara samma oavsett vilket barn man tar emot. Så därför gör vi så nu då, det fick jag 

bestämma. *skratt (P5). 
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Sedan dess ser processen annorlunda ut och vikten av att inte göra skillnad poängteras vid ett 

flertal tillfällen under intervjuerna. De respondenter som har till uppgift att rekrytera och ut-

reda familjer menar att utgångspunken i deras arbete är att alla familjer har i uppgift att upp-

fylla det placerade barnets behov. En respondent förklarar det med att jämföra ensamkom-

mande barn med andra grupper.  

 

Och jag gör ingen skillnad för familjehem för den ena eller andra typen av barn eller 

vad man ska säga… Så, ja, alla barn har sina behov. Jag ska hitta ett familjehem som 

stämmer till det behovet. Och då har vi familjehem som kan tänka sig att ta emot en-

samkommande barn, eller vi har en familj nu som är mer intresserad av självskadebe-

teende… Vi försöker ha en bredd så vi kan nischa in oss. Rekryteringen ser ut på 

samma vis oavsett… (P5). 

 

Ett annat förhållningssätt som beskrivs är då det i rekryteringsprocessen görs skillnad. En 

grupp respondenter uttalar att deras erfarenhet är att det varit svårt att finna familjehem för 

ensamkommande barn. För att göra något åt situationen startades ett projekt. Det går ut på att 

rekrytera familjehem specifikt för denna grupp. En av respondenterna beskriver projektet och 

dess syfte såhär: 

 

Ja men här i *** kommun då jobbar vi på ett annat sätt. Därför vi har en rekryte-

ringsgrupp och nu är det ett par, tre som under en kortare tid ska försöka hitta famil-

jehem som är beredda att ta emot ensamkommande. Alltså svenska familjer eller ut-

ländska men alltså dem känner inte till barnet. Och så ska dem utreda dem så att det 

är några som är på gång om det är så att man skulle behöva, plus att dem har en jour-

familj som kan ta emot ensamkommande. Annars blir det så att dem tar alla våra plat-

ser så vi har inte tillräckligt för andra barn (P6).         

       

Problematiken som beskrivs är att mängden ensamkommande barn i behov av familjehem har 

ökat. Det har då blivit brist på lediga platser generellt sett för barn som av annan anledning 

behöver placering. Då det kommer till rekrytering av familjehem sker det dock specifikt för 

ensamkommande barn. Det indikerar på att det finns familjehem anpassade för olika grup-

per.  Det framkommer alltså två olika ingångar vid rekrytering. Ett där familjehemsektioner 

uttryckligen rekryterar familjer för ensamkommande barn. Ett annat där rekryteringen sker 

generellt, men där tankar och önskemål angående vilka barn familjehemmet kan tänka sig ta 

emot lyfts i ett tidigt skede.  

 

 

6.2 Rustning 

 

Något respondenterna reflekterat runt är hur ett familjehem som tar emot ensamkommande 

barn behöver vara rustat för att vården ska bli så bra som möjligt. Under rubrikerna Att för-

hålla sig till barnet och Att förhålla sig till barnets familj, kommer detta att beskrivas när-

mare. Följande rubriker benämns: “Man kan ju inte bjuda alla” och Påbyggnad.   
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Under dem redogörs för hur och vilka familjer som får möjligheten att tillgodose sig utbild-

ning för detta.   

 

6.2.1  Att förhålla sig till barnet 

 

Att som familjehem ha förmågan att sätta gränser har varit återkommande i vad som anses 

vara gynnsamt för ett ensamkommande barn. Flera respondenter lyfter vikten av att inte “ge 

för mycket”. Många barn kommer från en bakgrund där dem arbetat hårt och levt på knappa 

resurser. Därför anser respondenterna att det blir fel ifall dem kommer till Sverige och plöts-

ligt får mycket materiella saker. En av dem uttrycker sig såhär: 

 

Jag tror det är viktigt om dem får 17-åriga pojkar att dem är väldigt tydliga med vad 

det är för regler som gäller.  Många av dem här pojkarna har haft ett hårt liv och när 

vi håller på å mjäkar med och lilla pojken det är så synd om dig, och nu ska du få det 

mesta som du vill ha och så. Så tror jag att det skadar dem. Jag tror att man ska vara 

väldigt tydligt. Kärleksfull, men väldigt tydlig med regler… Jag hörde en kille som be-

rättar nu när han öppnade sig och inte var så vrång längre, “jag tror jag har fått 

jobba mer än nån av er som sitter här”. Och jag tror när han säger så, att han menar, 

och nu så ger ni mig bara massa saker, och vad blir det med mig då? (P6). 

 

Att ha tid och ge engagemang är också viktigt vilket flera lyfter. Samtidigt som detta inte är 

något som skiljer sig från det förhållningssätt som förväntas av familjehem generellt. Samma 

gäller då flera poängterar att det måste anpassas efter barnet. Det är varje barns individuella 

behov som ska styra vad som behövs från familjehemmet. Att vara flexibel ses därför som 

viktigt eftersom utredningen av barnet inte alltid är färdig vid placering. Detta är speciellt för 

ensamkommande då kommunen får ansvaret med en dags varsel. Följande citat styrker detta: 

 

Dem måste ju vara beredda på att det kanske inte alls är så som det ser ut att vara för 

barnet. Det kanske visar sig att de har helt andra problem än vad det verkade ha från 

början. Det kan komma upp saker som det inte hade velat berätta från början, eller så 

då behöver man ju kunna vara beredd på det (P1). 

 

Hur respondenterna ser på familjehemmets roll går isär. Flera uttrycker att behovet hos en-

samkommande barn ser annorlunda ut än hos andra barn som placeras: 

 

...det är sällan de vill bli en i familjen, oftast har de i huvudet att de ska ta hit sin egen 

familj. Så de ska komma in här i landet så att de kan få ta hit dem. Och då är det ju en 

värdfamilj, att de bor hos en familj så länge och att de kan få hit sin egen familj sen… 

Men det är ju inte så som att man tänker att, med de andra fosterbarnen att -här har 

du din familj- de kanske blir vårdnadshavarna, det är ovanligt att familjehem för en-

samkommande blir vårdnadshavare (P5). 
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Att familjehemmets roll kan se ut på ett annat sätt tydliggörs genom en erfarenhet som besk-

rivs av en annan respondent. Här berättas om en 16-årig pojke som placerades i ett svenskt 

familjehem för nio år sedan. Han bor fortfarande kvar, har skapat sig ett liv där och har tackat 

respondenten för att hon gett honom en mamma och en pappa.  

 

Ovanstående resonemang visar på att familjehemmets roll gentemot det barn de tar emot kan 

se helt olika ut. Å ena sidan som en värdfamilj, å andra sidan som en “riktig” familj.  Det gör 

det svårt att på förhand säga vilket förhållningssätt familjehemmet ska ha. 

 

6.2.2  Att förhålla sig till barnets familj 

 

Samtliga respondenter beskriver den speciella situation det utgör att komma som ensamt barn 

utan sin familj och den ovisshet det medför gällande ursprungsfamiljens situation. Det kan 

handla om att föräldrarna är döda, eller en ständig oro över var familjen befinner sig. En av 

respondenterna lyfter den problematik familjehemmet har att förhålla sig till då ett barn inte 

vet vart föräldrarna är någonstans.  

 

Ja då kan man få förhålla sig till sån´t som att varenda båtolycka på medelhavet kan 

ju vara mina föräldrar om de är där (P2). 

 

Respondenten menar att detta sätter en stor press på barnet, vilket är något familjehemmet 

behöver kunna förhålla sig till. Det är därmed en stor fördel i fall familjehemmet har kunskap 

inom området och känner till vad de kan få möta då de tar emot ett ensamkommande barn. 

 

En annan del som lyfts är vikten av att främja kontakten mellan barnet och dess ursprungsfa-

milj. Det framhålls som ett grundläggande krav på familjehemmet. De förväntas kunna sam-

arbeta med barnets familj trots ett stort geografiskt avstånd. Hur förutsättningarna för en kon-

takt ser ut skiljer sig åt mellan olika barn - vissa har en god kontakt med sin ursprungsfamilj, 

andra har det av olika orsaker inte. En tredje grupp menar en av respondenterna “styrs” från 

hemlandet genom regelbundna telefonsamtal. I nedanstående citat sätter respondenterna ord 

på en positiv och en problemfylld kontakt som familjehemmet och professionella behöver 

förhålla sig till:  

...om barnet har kontakt med sin familj och sina föräldrar i hemlandet. Om ungen kan 

tala om det va, har den det då vill jag gärna sätta på en högtalartelefon, och då har vi 

en tolk och så sitter vi - hej, det är jag som är familjehemmet, -hej det är jag som är 

soc här och han bor här -. Vi gjorde så med en tjej och så behöver hon opereras i be-

net och då talade vi om det för mamman, och - jag litar på att ni sköter om min dotter 

- och sådär va, och så helt plötsligt så gal tuppen i bakgrunden hos henne, och då 

skrattar vi allihop, så fick vi ihop det med henne va, det var jättetrevligt (P5). 

 

Detta är ett exempel på hur respondenterna kan hjälpa familjehemmet och det placerade bar-

net att främja kontakten med ursprungsfamiljen. 
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En annan problematik som respondenterna har erfarenhet av är då det finns en alltför tät och 

kravfylld kontakt mellan barnet och någon eller några i dess ursprungsfamilj. En av respon-

denterna beskriver det såhär: 

Men sedan så har vi då mammor som styr sina pojkar från hemlandet och då kräver 

hon ju att de ska ha kontakt flera gånger i veckan. Och då blir det en jobbig relation 

som inte familjehemmet är inblandad i, och det har aldrig blivit bra. Det är ett par 

mammor som har varit sådana. Det finns ett begrepp “mamma sitter på hans axel” 

hon finns med där hela tiden, och det är ingen mamma som vill prata med familje-

hemmet heller det ingen idé att ens försöka (P5). 

Här uppstår ett dilemma då de professionellas och familjehemmets uppgift är att främja kon-

takten med ursprungsfamiljen å ena sidan, och å andra sidan vara medveten om att relationen 

försvårar barnets situation.  

 

6.2.3  Man kan ju inte bjuda alla 

 

Socialstyrelsens grundläggande utbildning “Ett hem att växa i” (Socialstyrelsen 2013c) an-

vänds av samtliga respondenter som arbetar med utredning och utbildning. Samtliga uttrycker 

en positiv syn på materialet då de menar att det täcker upp många delar och ger en bra grund. 

De ser inga problem i att det inte är anpassat efter någon speciell grupp. De medger dock att 

det från vissa familjehem funnits kritik mot att materialet är för lite inriktat mot de som tar 

emot ensamkommande barn. Att det saknas information i grundmaterialet menar en av re-

spondenterna inte behöver utgöra något problem. Det illustreras genom resonemanget nedan:  

 

Det handlar bara om att beskriva de olika delarna som ska vara med. Sedan kan man 

ju flika in i olika områden specifikt just om olika grupper. Man kan ju ta olika exempel 

då, och exempelvis säga att “när det kommer till ensamkommande så blir det ju på det 

här sättet i stället kontra detta sättet”. Det handlar ju om hur man möter det (P3). 

Respondenten menar alltså att det är upp till de som leder utbildningen att anpassa och ta in 

relevanta delar riktade mot familjer som tar emot ensamkommande barn, trots att det inte in-

går i grundmaterialet. En annan av respondenterna lyfter det positiva i att blanda grupper ef-

tersom det gör diskussioner mer intressanta och ger kursdeltagarnas ett vidare perspektiv på 

vad ett uppdrag som familjehem kan inbegripa. 

Respondenterna uppger att utbildningen är obligatorisk. Nätverksfamiljer undantas dock från 

regeln. Orsaken är att nätverksfamiljer av praktiska skäl som tidsbrist hos respondenterna och 

familjernas språksvårigheter, inte kan ta del av utbildningen. En av respondenterna beskriver 

problematiken såhär: 

Jag tycker ju att det skulle finnas lite runt om i landet en central utbildare på annat 

språk, för det finns ju familjer som talar andra språk och vi kan ju inte ordna en kurs 
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för en familj, så det skulle jag vilja ha... För som småkommun så kan man inte bjuda 

alla då va... Och då kan ju inte jag erbjuda hon det, och då har ju inte vi uppfyllt våra 

krav i från socialstyrelsen. Alla har ju rätt till att få en grundutbildning, men jag kan 

inte ha honom på en svensk kurs. Åh ha en arabisk tolk som står där och babblar, det 

fattar man inte. Det måste anpassas på ett annat vis när man har tolk med då. Så det 

tycker jag skulle vara bra (P5). 

Här framkommer att en av riktlinjerna som Socialstyrelsen utfärdat blir svår för respondenter-

na att följa. Delvis för att den inte är anpassad efter en grupp där svenska språket brister. Att 

utbildningen egentligen ses som obligatoriskt, men nätverksfamiljer utgör ett undantag visar 

att kraven på olika familjer skiljer sig åt.  

 

6.2.4  Påbyggnad 

 

Respondenterna är överens om att många familjer skulle behöva utbildning utöver det som 

ges i grundutbildningen. Idéer som lyfts är temakvällar eller tvådagarsutbildningar med in-

riktning mot ensamkommande barn. Större delen av respondenterna poängterar att utbildning 

är den viktigaste faktorn för att kunna tillmötesgå ensamkommande barns behov. Viktigare än 

att ha en specifik process eller särskilda lagar för att reglera rekryterings- och utredningspro-

cessen. Här presenteras en del av det resonemanget: 

 

Jag tänker inte att man ska ha andra direktiv eller inriktningar... jag tycker att man 

ska se dem som familjehem. Att alla får samma bas och sedan påbyggnaden kan ju bli 

lite olika då… Så tänker jag, riktlinjer nä – men påbyggnad, ja (P3). 

Här säger respondenten alltså att ensamkommande barn kan ses som en särskild grupp men 

inte i den utsträckningen att det behövs skilda lagar och riktlinjer. Att dessa kan tacklas ge-

nom extra föreläsningar och temakvällar håller även två av de andra respondenterna med om. 

Utmärkande för detta resonemang är att det förs av professionella som i första hand arbetar 

med familjer som inte finns i barnens nätverk.   

 

6.3 Integration 

 

Att hjälpa barnet att integreras i Sverige har varit en central del under intervjuerna. Oftast 

uppkommer detta i sammanhang kring förväntningar på hur ett familjehem kan tillgodose det 

ensamkommande barnets behov. Följande underteman beskriver vilka faktorer som anses vik-

tiga för att familjehemmet ska uppnå detta: Att kunna vägleda, Språket som trygghet,Nätverk 

och Att förstå den kulturella skillnaden. Det sistnämnda undertemat beskriver på vilket sätt 

familjehemsföräldrarna förväntas möta barnets kultur och religion.  
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6.3.1  Att kunna vägleda 

 

Något som enligt respondenterna anses vara särskilt viktigt för ett familjehem som tar emot 

ensamkommande, är att kunna vägleda barnen in i det svenska samhället. Med detta menar de 

att familjen själva ska veta hur det går till i Sverige så dem i sin tur kan lära ut till barnen. 

Exempel på praktiska saker som tas upp är hur olika myndigheter fungerar och hur man söker 

lägenhet. Respondenternas svar tyder också på att detta omfattar normer som att respektera 

män och kvinnor lika mycket. Ytterligare en sak som återkommer är vikten av att familje-

hemsföräldrarna arbetar och på så vis är en förebild. Följande citat utgör ett exempel på detta:  

 

Oavsett i fall man kommer som ensamkommande eller inte så är det ju faktiskt så att 

man ska gå i väg till ett jobb och då kan man ju inte ha någon som är hemma… Utan 

man ska ju visa på hur det funkar i det svenska samhället (P3). 

Några menar att möjligheten att integreras i samhället minskar för barn som placeras i en nät-

verksfamilj. En av de respondenter som har anpassat utredningen för nätverksfamiljer menade 

att det är en viktig del att titta på hos familjen. I följande exempel läser P6 inledningsvis ur 

utredningsmallen: 

 

Vad vill du ge till dina barn, hur pass integrerad är du i det svenska samhället? Alltså 

det är ju så att man behöver va en förebild för barnen. Och man måste känna till för 

att kunna vägleda barnen in i det svenska samhället och om man då inte alls kan det 

så blir det ju ett utanförskap. Ska vi godkänna det? (P6). 

 

Av flera respondenter anses det vara till fördel om familjehemmet också har en utländsk bak-

grund. Alla poängterar däremot att det endast ses som gynnsamt ifall familjen är integrerade i 

Sverige. P1 uttrycker det på följande vis: 

 

Och sen har vi ju mer och mer kontakt med familjehem som själva är utländska. Jag 

har ju placerat en kille nu hos en iransk kvinna så han kan ju prata sitt modermål med 

henne… det kan ju vara en fördel om hon är etablerad i Sverige (P1). 

 

 

6.3.2  Språket som trygghet 

 

Som föregående citat indikerar på är vikten av språket och förmåga att kunna kommunicera 

med varandra viktigt. Detta framkommer ofta i intervjuerna.  Att bo i ett nätverkshem är till 

fördel då det är en trygghet att prata samma språk som dem barnet bor hos. I familjehem som 

är okända för barnet uppger flera att det ofta blir problem med kommunikationen, framför allt 

i början. Detta illustreras med följande exempel: 
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Sedan är det klart att det är svårt när man får någon så som man inte kan kommuni-

cera med… eh, till exempel, nu har vi en kille som har väldigt mycket ångest. Hur 

hjälper man en kille som man inte kan prata med som har ångest? (P3). 

Det händer ofta att det uppstår missförstånd beroende på att familjehemmet och barnet inte 

kan prata med varandra. Därför anser respondenterna att det kan vara bra med familjer som 

pratar både barnens språk och svenska. Följande exempel kan beskriva detta: 

Jag har ju en somalisk fosterpappa, han har jobbat med mig i tio år. Och jag ser ju att 

de killarna blir väldigt bra integrerade. Han har levt i den kulturen som de har gjort, 

han tar bara somaliska pojkar… då kan han somalia och han kan svenska så han kan 

ge dem båda och det är det som är bra. De kan ha diskussioner på sitt eget språk och 

om varför det är på det eller det sättet (P5). 

 

6.3.3  Nätverk 

 

Att familjen har tillgång till ett socialt nätverk och är aktiva lyfter respondenterna som en fak-

tor av stor vikt. Att familjen är integrerade i sociala sammanhang har betydelse både för van-

liga familjehem och nätverksplaceringar.  Enligt respondenterna så möjliggör ett nätverk kon-

takter som kan vara viktiga för barnet vilket bekräftas nedan:  

 

Alltså vi använder ju familjehemmens kontaktnät och det är väldigt viktigt… Men så 

är det då kontaktnätet då som de här familjerna har som man verkligen utnyttjar. Man 

får svenska kontakter dem har fester och de har jämnåriga kompisar i dem andra fa-

miljerna som drar med de här barnen. Det är ju livsviktigt (P6). 

 

Att familjen är sluten och inte deltar i sociala sammanhang ses som negativt för barnets skull, 

men också för möjligheterna att kunna samarbeta med familjen runt barnet. Följande citat 

exemplifierar detta då det ofta är många olika personer som ingår i arbetet kring ett ensam-

kommande barn: 

 

Eh, vad gäller ensamkommande, där måste man kunna samarbeta med gode mannen, 

och vara öppen. Känner vi att det är en sluten familj, det är ett jätteminus. Vi sa nej 

till en som var en riktigt sluten familj (P5). 

 

6.3.4 Att förstå den kulturella skillnaden 

 

Vikten av att som familjehem kunna visa förståelse för kulturella och religiösa skillnader lyf-

tes på olika vis av samtliga respondenter. Att som familjehem ha konfronterats med andra 

kulturer uppfattades som en viktig faktor för hur väl familjen kunde anses rustad för sitt upp-

drag. Ifall detta innebär att visa hur den svenska kulturen är, eller att tillsammans lära av 
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varandra fanns det delade meningar om.  En av respondenterna uttryckte sig såhär på frågan 

om förväntningar på ett familjehem: 

Likväl som man visar barnet hur man firar vissa högtider som är viktiga för en själv 

utifrån en svensk, eller den religion man har, men att man också förstår att barnets 

högtider är viktiga och att man också är delaktig i det så att de får fira sina högtider. 

Så tycker jag, att det är viktigt (P2).    

Att kunna mötas kring matlagning och ta del av rätter som från barnets hemland, återkom som 

ett sätt att visa öppenhet för andra kulturer. Samtidigt ansågs gränsen vara nådd gällande ha-

lal-slaktat kött. Enligt flera av respondenterna var detta ofta ett utmärkande konfliktområde 

mellan ensamkommande barn och professionella/familjehem. Konflikten ligger i att vissa 

familjer inte vill ta in halal-slaktat kött i sina hem, vilket är något många barn efterfrågar. P4 

beskriver sin åsikt såhär:  

Det handlar inte om religion, det handlar om moral och etik och känsla och det får 

man någonstans respektera. Sedan får man ju respektera att deras religion är som den 

är men då får de välja ett vegetariskt alternativ eller fisk och inte sitta och gnälla (P4).  

Dessa uttalanden synliggör att det finns en dubbel bild av hur familjehemmet önskas möta 

kulturella och religiösa skillnader. Å ena sidan anses det gynnsamt att barnen får praktisera 

detta om dem önskar, gärna med deltagande från familjehemmet. Å den andra sidan finns en 

gräns för hur långt detta är möjligt, när det enligt de professionella övergår i att bli en fråga 

om etik och moral. 

 

7 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt förs en diskussion kring resultatet. För att ställa det i ljuset av ett större sam-

manhang kommer det att dras paralleller till den teoretiska ansatsen. Diskussionen omfattar 

även relationen till tidigare forskning inom området.  

 

7.1 ”Outside the box” 

 

I denna studie framkom att respondenternas tankar gällande önskemål om fler riktlinjer såg 

olika ut. Deras åsikter i förhållande till sitt eget arbete kan tolkas genom teorin om MBO. 

Inom MBO arbetar gräsrotsbyråkraten, dennes arbetsförhållanden omfattas av ett visst hand-

lingsutrymme. Att tillhandahålla ett handlingsutrymme innebär att de beslut som fattas till 

viss del bottnar i beslutsfattarens moraliska uppfattningar (Johansson 2011). Detta innebär att 

bedömningen ser olika ut från fall till fall. Några av respondenterna menar att fler riktlinjer 

skulle hämma bedömningen av en familj. De lyfter istället känslan för familjen som en viktig 

del av utredningen. Att ha tydligare ramar skulle inte kunna väga upp den känslan utan sna-

rare försvåra processen. Andra respondenter menar att tydligare riktlinjer skulle göra utred-
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ningen mer rättvis. Det skulle bidra till att bedömningen blev lika i liknande fall. På så vis 

lämnas mindre utrymme till den professionellas egna uppfattningar. Detta kan sättas i relation 

till hur stort handlingsutrymme olika gräsrotsbyråkrater önskar sig. På samma vis kan en pa-

rallell dras till respondenternas reflektioner kring vad som anses vara mest effektivt i arbetet. 

Enligt Johansson (2011) minskar handlingsutrymmet ju fler ramar och riktlinjer som finns. En 

del respondenter uttryckte att det inte alltid var möjligt att följa den lag och de riktlinjer som 

redan finns eftersom det är tidskrävande. För mycket riktlinjer ansågs enligt några som över-

flödigt. En förklaring till detta var att alla ändå hittar sitt eget sätt att arbeta oavsett riktlinjer. 

Andra intervjupersoner hävdade tvärtom att tydliga ramar gör arbetet mer effektivt. Dessutom 

skulle fler riktlinjer göra klienten tryggare. Sammanfattningsvis kan detta ses som att respon-

denterna greppat varsin ända av den onda cirkeln (Hasenfeld, 2010). En del prioriterar det fria 

utrymmet att skapa relationer och bedöma efter eget tycke och kännande. Detta får i sin tur 

ske på bekostnad av att lagen inte alltid följs. Andra hävdar att det är viktigast att det blir lika 

för alla och att det gör arbetet mest effektivt. Önskemål om ett friare handlingsutrymme be-

kräftas av tidigare forskning kring socialsekreterares uppfattning. De menar att arbetet med 

ensamkommande barn kräver mer kreativa lösningar än vad systemet idag erbjuder (Backlund 

et al. 2012:1, 2014:3). 

 

Något gräsrotsbyråkrater inom MBO brottas med är det dubbla uppdraget, att kontrollera in-

divider och samtidigt tillgodose deras rättigheter (Hasenfeld, 2010). I denna undersökning 

lyftes svårigheter av detta slag genom ett exempel på att godkänna en nätverksfamilj eller ej. 

Eftersom många nätverksfamiljer inte uppfyller de krav som ställs på ett familjehem tvingas 

här gräsrotsbyråkraten att göra ett val. Respondenterna menar att detta kan innebära att å ena 

sidan följa de grundkrav som finns och å andra sidan se till barnets trygghet i form av en an-

knytningsperson, vilken utgör en stor skyddsfaktor för barnets fortsatta utveckling (Borge, 

2005). Respondenternas uppgift är att se till barnets bästa, det är bland annat det som skapar 

dilemmat. Är barnets bästa att bo tillsammans med en anknytningsperson eller i ett hem med 

exempelvis en trygg ekonomi? Det senare alternativet innebär att följa de riktlinjer som finns 

medan det första innebär att se förbi dem till förmån för andra prioriteringar. Det som blir 

avgörande i denna fråga grundar sig till viss del på subjektiva uppfattningar som Hasenfeld 

(2010) menar gör klientens position sårbar. Att handläggare har olika tankar kring barnets 

bästa kan Backlund et al. (2012:1) bekräfta. De kom i sina studier fram till att de som arbetar 

med placeringar ser olika på i fall det är bäst att placera barnet i dess nätverk eller i en utom-

stående familj. Deras val var kopplade till barnets bästa. Argumenten för vad barnets bästa 

egentligen innebär såg dock helt olika ut. Vissa ansåg nätverkplaceringar som mest gynnsamt 

då det ger barnet en större trygghet. Andra menar att en svensk familj är att föredra då det på 

ett mer naturligt sätt kan vägleda barnet in i det svenska samhället (Backlund et al. 2012:1, 

Socialstyrelsen, 2013b).   

Respondenterna i denna studie uppger att de riktlinjer och material som finns utformade för 

familjehemsplacering inte alltid är tillämpbara i verkligheten. En uppfattning som uttrycks är 

att lagen inte har hängt med. Detta blir framförallt tydligt i fråga om att godkänna en nätverks-

familj eller inte. I detta sammanhang saknar respondenterna tydliga ramar för hur de ska 

tänka.  Det talar emot Hasenfelds (2010) tanke om att organisationer inom välfärdssektorn 



40 

behöver följa med i samhällsförändringar för att arbetet ska fungera ändamålsenligt. Att barn 

kommer till Sverige utan sina föräldrar är inte ett nytt fenomen. Hessle (2009) konstaterade 

redan för sex år sedan att majoritet av de barn som kom till Sverige hade släktingar att bo hos. 

Det transnationella perspektivet kan ge en förklaring till den pågående samhällsförändringen 

inom området. Teorin beskriver strukturförändringar på ett globalt plan som bland annat möj-

liggör kontakt med sitt nätverk över nationsgränserna (Gustavsson, 2007). Transnationella 

familjer (Faist et al. 2014) växer snabbare än samhället hinner med att uppdatera lagstiftning 

och riktlinjer. Enligt denna studie har detta i sin tur lett till att bedömningen av nätverksfamil-

jer skiljer sig åt mot andra familjer. Därav följs inte de grundkrav som utformats av socialsty-

relsen för familjehem. Här hamnar gräsrotsbyråkraten i kläm då denne förväntas fatta beslut 

utan att ha lag eller riktlinjer i ryggen. Problematiken blir tydlig i denna studie då det är de 

respondenter som huvudsakligen arbetar med nätverksfamiljer som uttrycker en önskan om 

fler riktlinjer.  

Rasmussen och Regnér (2013) konstaterar att Kälvesten är en utav de vanligaste utrednings-

metoderna i landet. Det är också den som respondenterna använder sig av. De som inte utre-

der nätverksfamiljer framhåller utredningsmaterialet som mycket bra.  De som arbetar med 

nätverksfamiljer menar dock att det inte är användbart för den gruppen. Anledningen som 

lyfts är att människor som kommer från andra kulturer har svårt att förstå syftet med utred-

ningens frågor. Språket är också en faktor som försvårar möjligheterna att använda Kälve-

stensmetoden. Det handlar enligt respondenterna både om ett kulturellt språk och ett talande 

språk.  Att utreda genom tolk bidrar till ytterligare missförstånd hävdar en av intervjuperso-

nerna. Detta har i sin tur lett till att de utvecklat ett eget material som är specifikt anpassat till 

nätverksfamiljer. Rasmussen och Regnér (2013) kom i sina studier fram till att skapa eget är 

en vanligt förekommande företeelse. Vilket enligt Hasenfeld (1983) kan ses som naturligt i 

MBO. En konsekvens av det menar Rasmussen och Regnér (2013) är att en del metoder är väl 

genomtänkta och säkra medan andra är undermåliga. Det kan göra att en familj som inte blir 

godkänd i ena kommunen kan bli det i en annan. 

Enligt Backlund et al. (2012:1) är det svårt att utarbeta rutiner för ensamkommande barn ef-

tersom förhållandena ständigt förändras.  Detta bekräftar respondenterna i denna studie, då 

ökningen av ensamkommande barn skett i snabbare takt än vad resurserna hängt med i. Detta 

kan förstås utifrån att byråkrati ofta är en utmärkande organisationsform inom MBO. Laane-

mets, Johnsson och Svensson (2014) menar att byråkratier utmärks av en inneboende tröghet, 

bland annat på grund av att beslut måste fattas i flera olika led. Två av respondenterna beskri-

ver hur de i ett försök att hänga med utvecklingen använde sig av en egen specifik metod för 

att rekrytera och utreda familjehem för ensamkommande. Framförallt handlade det om att 

effektivisera processen. Tillexempel genomfördes inga djupintervjuer. Detta ledde till att me-

toden fick kritik av andra anställda. Framförallt bestod kritiken av att metoden inte var lika 

omfattande som för barn generellt inom familjehemsvården. Tidigare forskning belyser enligt 

Backlund et. al (2012:1) svårigheten i att skapa rutiner för mottagandet av ensamkommande 

barn men samtidigt inte stigmatisera dem. Detta speglas i resultatet eftersom respondenterna 

från den aktuella kommunen noga poängterade att de inte längre gjorde någon skillnad mellan 

ensamkommande och andra barn. De såg därmed inte heller någon anledning att anpassa re-
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krytering eller utredning av familjehem för denna grupp. Respondenterna understryker att de 

numera ser mer till individuella behov hos barnet som ska matchas med ett familjehem. Detta 

ligger i linje med MBO där utgångspunkten är individanpassning (Hasenfeld, 2010). Det ta-

lar  för resultatet Backlund et al. (2014:3) presenterat i sin studie. Där lyfts ett behov av att i 

högre grad individanpassa insatser då många tenderar att bunta ihop ensamkommande barn 

till en homogen grupp. Vidare framhålls att kriterierna för ensamkommande barn ser helt an-

norlunda ut vilket kräver nya och kreativa tankesätt. 

 

7.2 Rustning 

 

Gällande Socialstyrelsens utbildningsmaterial “Ett hem att växa i” (2013c) framhåller respon-

denterna under intervjuerna att ett flexibelt förhållningssätt är att föredra.  De menar att 

materialet fungerar som en bra grund att hålla kurser utifrån. De lyfter möjligheten att vid 

behov lägga till inslag som berör särskilda grupper eller individer, exempelvis ensamkom-

mande barn. Detta framhålls som ett väl fungerande arbetssätt. Det går i linje med Hasenfelds 

(1983) tanke om vikten av att individanpassa tjänster i organisationer som har ett människo-

behandlande syfte. Som tidigare diskuterats menar Johansson (2011) att gräsrotsbyråkratens 

beslut bottnar i ett övervägande med moraliska inslag. I relation till denna studie skulle det 

kunna innebära att den information som ges utöver det givna materialet blir beroende av vad 

ansvarig utbildare finner aktuellt och viktigt utifrån dennes förförståelse och kunskap. In-

formationen som ges kan därmed se väldigt olika ut. En av respondenterna lyfte att familje-

hem riktat kritik mot kursmaterialet då det inte var tillräckligt anpassat efter de som ska ta 

emot ett ensamkommande barn, det skulle kunna ses som en konsekvens av ovan. Backlund et 

al. (2012:1) fann i sin studie att den förståelse professionella har om ensamkommande barns 

mående oftast inte är förankrad i någon praktisk erfarenhet. I stället bygger den på en egens-

kapad uppfattning om att barnen över lag mår bra och inte är i behov av någon särskild vård. 

Samtidigt som forskningen säger att många av dessa barn lider av psykisk ohälsa till följd av 

erfarenheter, så som krig och förföljelse. Det bekräftar att det finns en risk i att den informat-

ion som ges blir bristfällig då den bygger på professionellas egna uppfattningar.  

 

Samtliga respondenter är överens om att det skulle behövas mer utbildning och kunskap om 

ensamkommande barn, de lyfter liksom Wernesjö (2012) att dessa utgör en särskilt utsatt 

grupp. Eide och Brock (2010) menar att det dels är till följd av de erfarenheter många barn bär 

på men också den utsatthet det innebär att på egen hand söka asyl i ett främmande land. Situ-

ationen och oron det skapar lyfte respondenterna i denna studie som specifik för ensamkom-

mande barn. Werner och Smith (2013) framhåller både flykt från hemlandet och placering 

utanför hemmet som riskfaktorer för barnets utveckling och mående. Forskning har visat att 

ett bra mottagande och rätt stöd i ankomstlandet är en förutsättning för att det psykiska måen-

det ska utvecklas väl (Kohli 2007; Eide & Brock 2010). Det bekräftar respondenternas tankar 

om att det behövs mer kunskap och utbildning för familjehemmen för att de ska kunna bemöta 

barnens behov. Att få den utbildning familjehemuppdraget kräver är grundläggande inom 

familjehemsvården enligt SoL 6 kap. 6§. Det gäller för nätverksfamiljer såväl som familjer 

utan anknytning till barnet enligt Socialstyrelsen (2013c). Detsamma lyfts av respondenterna i 
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studien då de menar att grundutbildningen är obligatorisk för alla familjehem. Anmärknings-

värt är dock att nätverksfamiljer vid en närmare granskning utgör ett undantag. Respondenter-

na påtalar problematiken med att inte kunna tillgodose dessa familjer. De menar att det dels är 

till följd av bristen på resurser, men också det faktum att bristfälliga svenskkunskaper hos 

familjehemmen gör det svårt att genomföra kurser som passar alla.  En respondent lyfter ett 

förslag om att samordna kurser på central nivå i stället för att ansvaret, som i dag, ska ligga på 

varje enskild kommun. Det skulle enligt respondenten ge en ökad möjlighet att möta de ut-

bildningsbehov som finns. Att ta nya grepp utifrån rådande samhällsförändringar är något 

Hasenfeld (2010) lyfter som betydelsefullt inom MBO, vilket respondenten här visar en vilja 

att göra. Som det nu ser ut har ingen förändring skett. Det har fått till följd att Socialstyrelsens 

(2012b) utvecklade riktlinjer för att säkerställa vården i familjehem inte kan tillgodoses för 

nätverksfamiljer. 

Respondenterna lyfter liksom Hessle (2009), Stretmo (2014) och Wernesjö (2014) kritik mot 

bilden av ensamkommande barn som hjälplösa och sårbara. Hessle (2009) menar att det hos 

barnen finns en förmåga att skapa ett fungerande liv. Ur ett resilienceperspektiv skulle det 

kunna ses som en följd av deras samlade erfarenheter, en vågskål som funnit jämvikt mellan 

barnets samlade risk- och skyddsfaktorer (Borge, 2005). Det kan förklara respondenternas 

resonemang kring vikten av att familjehemmet uppmuntrar till bibehållen handlingskraft. En-

ligt dem har många av de ensamkommande barnen en mycket stark handlingskraft. Till ex-

empel är det vanligt att de har arbetat hårt som barn och klarat sig själva under flykten. Att 

tycka synd om och ge barnen en massa saker gör då mer skada än nytta.  Resonemanget tyder 

på en tanke om att barnen besitter en inre locus of control (Werner & Smith, 2000) som inte 

ska tas i från dem. Det bekräftas också utifrån det transnationella perspektivet där ensam-

kommande barn ses som en aktör med vilja och förmåga att förbättra sin situation (Gustavs-

son, 2007).  

 

Att relationen mellan familjehemmet och barnet kan se väldigt olika ut illustreras i studien 

genom två helt skilda uppfattningar. En är att ensamkommande barn har som mål att återföre-

nas med sin egen familj. Det gör att de sällan är intresserade av att bli en del av familjehem-

met. Till följd av det lyfts tanken att familjehemmet ska stå för en sorts värdskap. Här görs en 

tydlig skillnad mellan ensamkommande och andra barn som ska placeras i familjehem, ef-

tersom respondenterna i “vanliga fall” menar att familjehemmet ska representera barnets fa-

milj. Anledningen till denna skillnad kan ses i ljuset av Faist et al. (2014) beskrivning om 

transnationella familjer, där familjeband består trots långa avstånd mellan dess medlemmar. 

Att bibehålla starka band med sin ursprungsfamilj skulle kunna förklara svårigheten och på ett 

vis hindret för barnet att skapa en närmare anknytning till sitt familjehem.  

 

En annan uppfattning bland respondenterna är att ett ensamkommande barn kan få mycket 

starka band till sitt familjehem. De kan fungera som den familj barnet inte har hos sig och 

fylla ett tomrum av exempelvis saknade föräldrar. Dessa motsägelsefulla resonemang visar på 

faran med att förbereda familjehem på ett i förväg bestämt sätt. Särskilt sårbart blir det i en 

rekryteringsprocess då den information som ges utgör grunden för familjens ställningstagande 

inför att bli familjehem eller inte. Det skulle kunna leda till att valet görs på felaktiga grunder 
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och resultera i att en familj vars utgångspunkt är att agera värdfamilj inte kan möta upp ett 

barn med mer omfattande behov. Det skulle försvåra situationen för samtliga inblandade vid 

en aktuell placering, inte minst för barnet. Detta kan relateras till Backlund et al (2014:3) kon-

staterande att det finns en fara med att “bunta i hop” ensamkommande barn som en homogen 

grupp utifrån tanken att alla har samma behov.  

 

I studien framkom att kontakten mellan ensamkommande barn och deras ursprungsfamilj kan 

se väldigt olika ut. Vissa barn vet inte var deras föräldrar befinner sig. De kan vara på flykt 

utan möjlighet att upprätthålla kontakt med barnet. Det leder många gånger till en stor oro hos 

barnet, vilket kan ta sig i uttryck på olika sätt. Att som familjehem känna till problematiken 

och få hjälp att bemöta det menar respondenterna är av vikt eftersom familjehemmet ska stå 

för den trygghet barnet saknar. I de fall det finns en familj att hålla kontakten med menar re-

spondenterna att ett utav grundkraven som ställs på familjehemmen är att stödja barnet i den 

kontakten. Hessle (2009) och Backlund et al. (2014:4) har i sina studier kommit fram till att 

barnets kontakt med ursprungsfamilj och vänner är viktig för en positiv utveckling. Att bli en 

del av ett nytt familjesystem innebär inte att kontakten med ursprungsfamiljen är av mindre 

vikt. Den sker bara i en annan kontext (Faist et al. 2014). En respondent lyfte den viktiga roll 

professionella kan spela i denna kontakt. Att som professionell vara med och lägga grunden 

för en samverkan mellan ursprungsfamilj och familjehem ger samtliga inblandade en trygghet 

menar respondenten. Ett exempel som lyftes i denna studie var då en professionell handgripli-

gen visade för familjehemmet hur man kan få till ett telefonsamtal. Familjehemmet, barnet, 

familjehemssekreteraren och en tolk satt tillsammans och ringde upp ursprungsfamiljen med 

hjälp av en högtalartelefon för att presentera sig för varandra. Det var inget som stod skrivet i 

en manual utan ett initiativ respondenten själv tog. Beskrivningen av hur samtalet blev och 

upplevdes av de inblandade var mycket positivt. Respondenten beskrev hur de lovade den 

biologiska mamman att ta hand om hennes barn och hur en tupp plötsligt gol i bakgrunden. 

Det gjorde att alla skrattade tillsammans i en sorts samförstånd. Att handgripligen statuera 

exempel för familjen och främja kontakten mellan betydelsefulla personer runt barnet talar för 

att anställda inom socialtjänsten kan utgöra den viktiga skyddsfaktor i det externa stödsyste-

met som Werner och Smith (2000) lyfter som oerhört viktig. Respondentens förhållningssätt 

till sitt arbete kan i detta fall relateras till det Hasenfeld (1983) menar är en förutsättning inom 

MBO, att vara flexibel och anpassa arbetssätet efter rådande situation.  

 

Backlund et al. (2014:3) påtalar att många barn känner ett stort ansvar för ursprungsfamiljen 

vilket kan ta sig i negativt uttryck. Det exemplifierades under intervjuerna med att vissa barn 

styrs av sina mammor på avstånd och till följd av det mår dåligt. Respondenterna menade att 

barnen hade en tät och kravfylld telefonkontakt med sin mamma, vilken familjehemmet inte 

kunde påverka. Här uppstod enligt respondenterna ett dilemma då de professionellas och fa-

miljehemmets uppgift å ena sidan är att främja kontakten med ursprungsfamiljen, vilket också 

forskning talar för (Hessle 2009; Backlund et al.2014:4). Å andra sidan var de medvetna om 

att relationen försvårade barnets situation. Det resulterade i en speciell och svår balansgång 

för familjehemmet. 

 

 



44 

7.3 Integration 

 

Denna studie visar att ett viktigt uppdrag hos familjehemmen är att hjälpa barnet att integreras 

i samhället. Det framhålls vara av stor betydelse att barnen förstår hur det svenska samhället 

fungerar. Att familjehemsföräldrarna arbetar ansågs angeläget för att visa barnet vad som för-

väntas av en som medborgare i Sverige.  Även Stretmo och Melander (2013) bekräftar att 

integrationen är en viktig del av familjehemmens arbete. Socialtjänsten kan placeras som en 

people changing technoligies-organisation enligt MBO. Genom teorin skulle denna studie och 

den tidigare forskningen kunna förstås utifrån förändring eller förbättring av individens förut-

sättningar (Hasenfeld, 1983). Att lära barnet hur praktik och normer fungerar i det svenska 

samhället, i syfte att uppnå integration är ett sätt att förändra. Det kan också ses som en väg 

att förbättra barnets förutsättningar att få en gynnsam vardag. En tanke värd att nämna är sät-

tet att se på barnet. Förändringen som tycks prioriteras i fråga om ensamkommande barn syf-

tar dels till barnets bästa, men kan även ses som ett sätt att förbereda barnet på att också göra 

nytta för samhället. Att familjen av denna anledning förväntas arbeta kan utgöra en intressant 

kontrast till en annan faktor som denna studie framhåller. Vikten av att ha tid för barnet och 

att kunna ge engagemang. Detta är grundläggande generellt sett hos familjehem. Det intres-

santa framträder i det motsägelsefulla, då familjer för just ensamkommande barn också för-

väntas använda sin tid till arbete i syfte att vara en förebild.  

Att kunna samarbeta med det yrkesverksamma nätverket runt omkring barnet, uttrycker re-

spondenterna som avgörande hos en familj. Visar utredningen att familjen inte kan behärska 

det samarbete som krävs får dem inte bli familjehem till ett ensamkommande barn. För att ge 

barnet möjlighet att få kontakter i Sverige är deras eget nätverk också av stor vikt. Familjen 

förväntas på så vis kunna förmedla ett kontaktnät till barnet. Vikten av detta kan bekräftas 

utifrån teorin om resilience. Att ha tillgång till ett nätverk och sociala kontakter lyfts enligt 

Werner och Smith (2000)  som ett skyddande förhållande för ett barn. Samma författare me-

nar att det externa stödsystemet också utgör en betydelsefull skyddsfaktor. Eftersom familje-

hemmet blir en viktig länk mellan det yttre stödsystemet och barnet kan det förstås att respon-

denterna understryker familjens samarbetsförmåga. De påverkar därmed barnets möjlighet att 

ta del av detta betydelsefulla skydd.   

Enligt respondenterna anses det som positivt att barnet bor tillsammans med människor som 

har samma språk och kultur. De erfarenheter som intervjupersonerna lyfter är att detta är en 

lyckad kombination. Som exempel nämns en somalisk familjehemspappa som både pratar 

barnens språk och svenska. Det möjliggör att barnen får ta del av den nya svenska kulturen på 

sitt eget språk med någon som också känner till deras referensram. Gustavsson (2007) beskri-

ver hur transnationalismen belyser den dubbla identitet som ofta förekommer hos människor 

som bosatt sig i ett nytt land. Att tillvaron för ett barn hos pappan i exemplet, skulle upplevas 

som mer gynnsam kan transnationalismen på så vis förklara. Erfarenheter av de barn som bott 

tillsammans med den somaliska familjehemspappan uppges ha nått en lyckad integration. 

Tidigare forskning hävdar att en kulturell matchning underlättar barnets anpassningsperiod 

och kan förhindra social isolering. (Backlund et al. 2012:1; Wade, Mitchell & Bayles, 2005). 

Samtidigt understryker respondenterna att det endast är gynnsamt ifall familjehemmet är inte-
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grerade i Sverige. Att tillexempel bo i en nätverksfamilj som inte är det ses som en risk enligt 

denna studie. En av respondenterna uttrycker sig tveksam till att godkänna en familj som ris-

kerar ett utanförskap för barnet. Att detta ses som viktigt bekräftas även av tidigare studier se 

(Backlund et al. 2012:1; Socialstyrelsen, 2013,b). Resonemanget kan även omfattas av resili-

enceteorin som framhåller bristen av deltagande i samhället som en riskfaktor. Studiens em-

piri tillsammans med teori och tidigare forskning visar på en balansgång. Att bo i en familj 

som inte har samma språkliga och kulturella förankring som barnet kan resultera i ett utanför-

skap. Det samma gäller ifall barnet bor i en familj som bara har det och inte någon anknytning 

i det svenska samhället.  

Liksom Stretmo och Melander (2013) lyfter respondenterna vikten av att uppmuntra barnets 

religiösa och kulturella traditioner. Att enas kring mat från barnets hemland framhåller både 

respondenter samt Kohli (2010) som ett viktigt sätt att visa omtanke. Dock hävdar flera i 

denna studie att det går en gräns vid halal-slaktat kött då det anses vara omoraliskt enligt in-

tervjupersonerna. Detta har många gånger lett till en konflikt i familjehemmen. Problemet kan 

bekräftas av Stretmo och Melanders (2013) slutsats att religionen som anses vara välgörande 

för barnet, även kan utgöra en problematisk situation i ett sekulariserat Sverige. Här kan även 

den tidigare nämnda balansgången vara relevant. Det ses enligt denna och tidigare studier, 

som viktigt att barnet uppmuntras till att behålla sitt kulturella ursprung. Samtidigt som barnet 

också förväntas rätta sig efter de svenska normerna som i detta fallet handlar om mat.  Som 

tidigare har nämnts i denna diskussion påverkas gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme av 

sina egna föreställningar av vad som är moraliskt. Detta kan tolkas som att barnets religiösa 

och kulturella traditioner anses viktigt. Familjehemmet förväntas därför tillmötesgå dem men 

bara så länge det inte inskränker på den professionellas egen moral.  

 

8 Slutsatser 
 

En orsak till att anpassa rekrytering och till viss del utredning är för att hänga med i utveckl-

ingen av efterfrågan på familjehem för ensamkommande barn. Vissa tillvägagångssätt har 

dock kritiserats för att verka stigmatiserande av barnen som grupp.  

 

Utan att förminska vikten av individanpassning synliggörs ett behov av en anpassad utbild-

ning och utredning för familjehemmen. Det har i denna studie motiverats med de behov och 

förutsättningar som ofta är gemensamt för ensamkommande barn. Anmärkningsvärt är att 

nätverksfamiljer som i störst utsträckning tar emot ensamkommande barn inte får någon ut-

bildning som de kan tillgodogöra sig. Att anpassa utredningen av nätverksfamiljer anses nöd-

vändigt. Det motiveras däremot framförallt av förutsättningarna hos familjehemmet än av 

barnets behov.  

 

Det finns delade argument för fler riktlinjer i förhållande till placering i familjehem som är 

okänt för det ensamkommande barnet. Dock kan ses att mycket handlar om en smaksak i re-

lation till handlingsutrymme. Risken som kan konstateras utifrån detta är att barnen allt som 
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oftast riskerar att bedömas godtyckligt. Vid nätverksplaceringar synliggörs en betydande 

skillnad i förhållande till riktlinjer. Eftersom lagen inte anses ha hängt med i de förutsättning-

ar som uppdagats i samband med nätverksplaceringar, finner sig de professionella utlämnade 

till sitt eget tyckande där de inte vill vara.  

 

Det kan vara på sin plats att utveckla några tankar kring faran i hur situationen ser ut idag. 

Genom att blicka tillbaka i Sveriges historia går det att finna motiv för en mer styrd familje-

hemsvård. 2012 vidtogs åtgärder för att skapa en tryggare och rättsäkrare situation i familje-

hemmen för placerade barn. Denna studie visar dock på att dessa åtgärder omöjligt kan följas 

i förhållande till de hem där de ensamkommande barnen framförallt placeras. I nätverkshem-

men. Respondenterna vittnar om brister i utredning och utbildningsprocessen till följd av att 

lagen och resurserna inte hängt med i utvecklingen. Redan 2009 konstaterade Hessle att de 

allra flesta ensamkommande barn bor tillsammans med någon från det egna nätverket. Det 

verkar därför inte vara något nytt fenomen. Det tycks kunna understryka kritiken av att det nu 

är på tiden att se över ramarna för detta. Kanske en idé är att stärka nätverksfamiljerna så de 

kan uppfylla grundkraven?  

 

Det finns behov av ytterligare studier inom detta område, då det är tydligt att förhållandena 

för placering av ensamkommande barn brister. Kanske kan mer legitim kunskap om hur detta 

ter sig påverka utvecklingen i en positiv riktning?   
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10  Bilagor 

10.1  Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor 

 

Vad arbetar du som? 

 

Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

 

Hur länge har du arbetat med placeringar i familjehem? 

 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 

Använder ni någon särskild metod vid rekrytering och utredning av familjehem?   

 

Vi har förstått att placeringsalternativen för ensamkommande barn är hvb, familjehem och privat-

placering. Vad är det som avgör vid placering för ensamkommande barn i familjehem? 

 

 

Temafrågor 

Olika teman: rekrytering, utredning, utbildning, riktlinjer. 

 

Rekrytering och utredning 

 

Upplever du att behovet av familjehem är svårt att täcka för ensamkommande barn? 

Och vad tror du i så fall att det kan bero på? 

 

Rekryterar ni särskilt familjehem till ensamkommande barn? på vilket sätt? 

 

Vad har du för förväntningar på ett familjehem för ensamkommande barn? 

 

Har ni enligt din uppfattning annorlunda önskemål och krav för gruppen ensamkommande barn? 

 

Vill du berätta för mig om hur du utreder familjehem för ett ensamkommande barn? Ta gärna 

exempel från din senaste utredning. 

 

Vad har enligt din erfarenhet varit särskilt betydelsefullt för ensamkommande barn som varit pla-

cerade i ett familjehem? Kan du ge flera exempel? 
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Bedömer du under rekrytering och utredning att det finns specifika skyddsfaktorer som är särskilt 

viktiga hos ett familjehem i relation till ensamkommande barn? 

 

Bedömer du under rekrytering och utredning att det finns specifika riskfaktorer som är särskilt 

viktiga hos ett familjehem i relation till ensamkommande barn? 

 

Som vi har förstått det så är anknytningsteorin ofta närvarande i familjehemsutredningar, hur ser 

ni på det i förhållande till ensamkommande barn? 

 

Utbildning och stöd 

 

Förbereds familjehem till ensamkommande barn utifrån att deras föräldrar inte bor i Sverige, att 

de pratar ett annat språk och att de ofta kommer från en annan kultur? 

 

Vad har enligt din erfarenhet varit särskilt betydelsefullt i utbildning och stöd för familjen som har 

tagit emot ett ensamkommande barn i sitt hem? Kan du ge flera exempel? 

 

Vad brukar enligt din erfarenhet uppstå för konflikter mellan ensamkommande barn och familje-

hemmet? Tycker du det går att se några mönster? 

 

Kan du se att det finns anledning att anpassa utbildning och stöd för ett familjehem för ensam-

kommande barn? 

 

Riktlinjer 

 

BRA-fam och ett hem att växa- familjehemmets bok, är som vi har förstått det de riktlinjer som 

nationellt är avsedda för utredning och utbildning för familjehem. Är det materialet enligt eran 

uppfattning applicerbart på ensamkommande barn? 

 

Kritik har ibland riktats mot att det finns få riktlinjer kring hur arbetet med familjehem ska bedri-

vas, anser du att det vore gynnsamt med mer specifika riktlinjer för ensamkommande barn? 

 

Finns det något som du tycker är bra att tänka på vid placering av ensamkommande barn i famil-

jehem som enligt din uppfattning borde ingå i riktlinjer för familjehemsplacering för ensamkom-

mande barn? 

 

Anser du att det finns något sätt att förändra arbetet som skulle kunna göra placeringen mer gynn-

sam för de ensamkommande barnen? 

 

Uppföljningsfrågor - knyter an till temafrågorna 

 

Kan du beskriva en situation där du... ex: ...upplevde detta? ...tog detta beslutet? ...var osäker på? 
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Kan du utveckla ditt resonemang kring… ? 

 

Har du något att tillägga gällande… ? 

 

Har du ytterligare exempel på när…? 

 

 

Tolkande frågor - ställs i slutet för att säkerställa att det inte finns några missuppfattningar. 

 

Menar du att... 

 

Har jag förstått dig rätt i att... 
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10.2  Bilaga 2 - introduktionsbrev 

 

 

                                                         2015-03-30                     

 

Hej! 

Vi skriver till Er med anledning av vår kandidatuppsats som vi genomför under vår socionomut-

bildning, vid hälsohögskolan i Jönköping. Uppsatsen syftar till att studera rekrytering och utred-

ning av familjehem till ensamkommande flyktingbarn. Den kvalitativa forskningen kring ensam-

kommande barn och familjehemsplaceringar är bristfällig i Sverige, vilket gör området extra in-

tressant och viktigt att studera. 

 

Handledare för vår studie är Åsa Söderqvist, Doktorand i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jön-

köping. 

 

Vi har förstått att arbetet ser olika ut i olika kommuner. ---------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Er medverkan vore mycket värdefull för oss, men deltagandet i studien är frivillig. 

 

Material till denna studie är tänkt att samlas in genom intervjuer med professionella inom områ-

det. Intervjuerna planeras att genomföras av en intervjuare och tiden är beräknad till cirka en 

timme per person. Vårt önskemål är att genomföra tre intervjuer i er kommun. 

 

Vi kommer att kontakta Er per telefon under vecka 15 för att höra om intresse finns. Vi kommer 

då även att berätta mer om studiens upplägg, samt ge er möjlighet att ställa frågor och komma 

med eventuella synpunkter. 

 

Studien är konfidentiell och enskilda individers uppgifter kommer att skyddas och avidentifieras. 

Uppsatsens upplägg har godkänts utifrån etiska förutsättningar av vår handledare Åsa Söderqvist, 

i samråd med etikrådets ordförande vid Hälsohögskolan i Jönköping. 

 

Om Ni har några frågor angående studien kontakta oss gärna på telefon --------------------------------

----------------------------. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Julia Aler och Anna Lindekrantz 

Studerande vid Hälsohögskolan i Jönköping 
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