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ABSTRACT 

 

Since 2007, about 300 unaccompanied children have annually disappeared in Sweden. 

This study investigates whether authorities are aware of the problem and how they 

look at risks, responsibilities and causes of disappearance of unaccompanied children.  

This is done through a combination of text analyzes of relevant reports as well as 

qualitative interviews of selected social service professionals and the National 

Method support against prostitution and human trafficking.  

The empirical findings have been analyzed with the help of Michael Lipsky’s (2010) 

Street-Level Bureaucracy theory and Carol Bacchi’s (2009) what’s the problem 

represented to be – approach. 

There seem to be a mixed awareness amongst those who are dealing with the problem 

that unaccompanied refugees disappear. There seems to be, however, a national goal 

as well as a local interest, to improve the preventive work against the problem that 

unaccompanied refugee children disappear. Yet the results show that other aspects 

and participants are to be considered for an extensive understanding of the problem.  
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FÖRORD 

 

I ljuset av flyktingkrisen under hösten 2015 växte ett intresse för hur 

ensamkommande flyktingbarns situation ser ut efter deras färd till ett nytt 

destinationsland. Därför gjordes valet att studera yrkesverksammas, inom utvalda 

myndigheters syn på arbetet med ensamkommande flyktingbarn. 

 

Tack till alla informanter som gjort studien möjlig genom att bidra med erfarenheter 

och kunskap till empirin. Ert brinnande intresse ger förhoppningar om en ljusare 

framtid. Ett extra stort tack tilldelas min handledare Josefina Erikson för ditt enorma 

stöd och engagemang genom hela uppsatsskrivningen! 
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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING 

 

När ett barn försvinner sätts samhället i larmberedskap. Polisen sparar inte på sina 

resurser, medierna skildrar skeendet och är snabba att kritisera om spårandet inte leder 

till snabba resultat. Det verkar dock inte vara samma process när ett ensamkommande 

flyktingbarn- och ungdomar försvinner. 

Vad hände med den trettonåriga flickan som försvann samma eftermiddag som hon i 

ett förberedande samtal inför asylutredningen berättat sin livshistoria för sin advokat? 

Om hon bara fått lite mer tid skulle hon fått stanna i Sverige.1 Vad hände med 

fjortonåriga Muna från Somalia som bara hann vara hos familjen Zejnic i drygt en 

månad innan hon försvann? Hon som ringde tillbaka till sitt familjehem gråtandes och 

sa att hon ville komma tillbaka dit.2 

 

Totalt sökte ungefär 163 000 individer asyl i Sverige under 2016, av vilka 35 000 var 

ensamkommande barn. Migrationsverket registrerar barn som avviker under 

asylprocessen; i maj 2016 var totalt sedan 2007, 1829 ensamkommande asylsökande 

barn registrerade som avvikna. Pojkar var överrepresenterade bland de som var 

försvunna.3 Samtidigt finns det även ensamkommande barn i Sverige som inte söker 

asyl, som sällan kommer i kontakt med svenska myndigheter.  

Undrar någon vart de tagit vägen, om de lever, eller om de blivit utsatta för brott? 

 

I februari 2015 riktade FN:s barnrättskommitté kritik mot Sverige för att många 

ensamkommande barn försvinner och specifikt pekade de på brister i åtgärder och 

utredningar. Barnrättskommittén rekommenderar effektivare åtgärder för att öka 

skyddet för dessa barn. Även FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har i mars 2016 

kritiserat Sverige för hanteringen av ensamkommande barn som försvinner. 

Kommittén kritiserar Sveriges misslyckande med att förhindra att ett stort antal barn 

försvunnit när de kommit till Sverige, och pekar på risken för människohandel med 

dessa barn.Sedan 2007 har årligen ca 300 ensamkommande flickor och pojkar 

försvunnit i Sverige, detta kan likställas som 2 skolklasser i månaden. 

                                                        
1 Mikkelsen & Wagner, 2013 s. 30 
2 Ibid s. 34 
3 Rapport 2016:25, s. 9 
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Sverige har genom FN:s Barnkonvention åtagit sig att skydda alla barn som befinner 

sig i landet, oavsett legal status.4 

 

Efter kritik från FN:s olika kommittéer har en ökad medvetenhet kring problemet 

framkommit och länsstyrelsen släppte 2016, på uppdrag från regeringen, en nationell 

kartläggning av ensamkommande barn som avviker. Rapporten skriver att den 

vanligaste orsaken som enligt kommunerna ligger till grund för att barn som avvisats 

avviker, är avslag på asylansökan eller rädsla för att få avslag.  

2016 fick kommuner i Sverige besvara en enkät kring avvikningar. Bland de 264 

kommuner som besvarat enkäten uppgav endast en femtedel att de har skriftliga 

rutiner för arbetet med att förebygga att ensamkommande barn försvinner.5 

Kartläggningen visar att ett hinder för samverkan kring barn som avviker enligt 

många kommuner är svårigheten att fastställa vad som hänt barn som försvunnit. 

Överbelastning och det stora antalet ensamkommande barn lyfts som en försvårande 

omständighet.6 

 

Rapporten pekar även på risken att ensamkommande barn är en särskild riskgrupp vad 

gäller människohandel. Få barn visar upp ett giltigt pass och många har kommit till 

Sverige via människosmugglare. Exempelvis förekommer det att barn som kommer 

till Sverige utan vårdnadshavare blir eller riskerar att bli, exploaterade av samma 

person som smugglat dem till landet. Några barn har uppgett att de som smugglat hit 

dem är samma personer som har exploaterat eller planerat att exploatera dem. I de fall 

då man inte haft tillgångar för att betala människosmugglingen i förväg finns en skuld 

kvar som behöver betalas av, antingen av barnets familj eller av barnet självt.7 

 

Den 20 juli 2016 trädde den nya lagstiftningen i kraft, den innebär bland annat 

begränsningar av möjligheten att få permanent uppehållstillstånd, liksom möjligheten 

till familjeåterförening. Därutöver infördes den 1 juni 2016 en ändring i lagen om 

mottagande av asylsökande som innebär att rätten till bistånd i form av dagersättning 

                                                        
4 Rapport 2016:25, s. 13 
5 Rapport 2016:25, s.10 
6 Rapport 2016:25, s.11 
7 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s. 22-23 
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och boende upphör för personer som fyllt 18 år, som har av- eller utvisningsbeslut och 

där tidsfristen för frivillig utresa löpt ut.8 

 

Med denna bakgrund är målet med denna studie att belysa hur ansvarsfördelning 

kring och orsaker till att ensamkommande flyktingbarn försvinner, samt för hur deras 

risk att utsättas för människohandel talas om av yrkesverksamma på berörda 

myndigheter.  

I förvaltningsforskning lyfts betydelsen av närbyråkrater fram. Detta 

nätverksperspektiv utgår från att politiken implementeras i ett samspel mellan olika 

aktörer och att närbyråkrater som dagligen kommer i kontakt med allmänheten, såsom 

socialstyrelsen och polisen, har en betydande autonom roll i policyskapande. 

Hur och på vilket sätt myndighetsutövare uppfattar ett visst problem är avgörande för 

att skapa lösningar och ett förebyggande arbete kring ensamkommande flyktingbarn 

som försvinner. Detta perspektiv är användbart för förståelsen och belysningen av 

problematiken och myndigheters arbete med ensamkommande barn som försvinner.9 

Finns det ingen uttalad problematik kring ett ämne, anses heller inte åtgärder vara av 

betydelse. Eftersom policys ofta är löst formulerade får när-byråkrater en viktig roll i 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn som försvinner. Därför är dessa 

problemrepresentationer från yrkesverksamma inom utvalda myndigheter viktiga att 

få fram och analysera. 

 

1.2SYFTE 

Bakgrunden har visat att trots kritik från FN:s barnrättskommitté rörande att ett stort 

antal ensamkommande flyktingbarn försvinner i Sverige, avviker ändå ca 300 

ensamkommande barn årligen i Sverige.10 

Hur uppfattar verksamma i inom utvalda myndigheter det här problemet? 

Menar Socialtjänsten att deras möjlighet att agera är begränsad?  

Prioriteras arbete i förebyggande syfte med dessa barn för att förhindra att de 

försvinner? Talar man om risker barnen kan utsättas för i samband med 

försvinnandet? Mot denna utgångspunkt är studiens syfte att granska myndigheters 

syn och uppfattning på att ensamkommande flyktingbarn försvinner. 

                                                        
8 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s. 22-23 
9 Lipsky, 2010 s. 13-15 
10 Rapport 2016:25, s. 9 
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Studien kommer att undersöka om myndigheter är medvetna om problemet och hur de 

ser på risker, ansvarsfördelning och orsaker till försvinnande av ensamkommande 

flyktingbarn. 

Detta görs genom en kombination av textanalyser av relevanta rapporter samt 

kvalitativa intervjuer av utvalda yrkesverksamma inom Socialtjänsten och Nationellt 

metodstöd mot prostitution och människohandel. Detta för att i enighet med de valda 

teorierna få fram yrkesverksammas syn på problemet och analysera dessa utifrån 

närbyråkratisk teori. Målet med uppsatsen är således att försöka förstå problematiken 

och myndigheters arbete med ensamkommande flyktingbarn som försvinner.  

Att kunna närma sig förståelsen av problematiken inom detta ämne är en stor 

förutsättning för att finna lösningar och ett förebyggande arbete kring 

ensamkommande flyktingbarn som försvinner. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur talar verksamma på berörda myndigheter om problemet att så 

många ensamkommande flyktingbarn försvinner? 

 Vad eller vem anser verksamma är ansvarig/a för att förhindra att 

dessa barn försvinner? 

 Hur ser de verksamma på risken att ensamkommande flyktingbarn 

utsätts eller har utsatts för människohandel? 

 

2. TIDIGAREFORSKNING 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskningom 

ensamkommande flyktingbarn och ensamkommande flyktingbarn, som faller offer för 

människohandel och studiens bidrag till forskningen. Studier av psykologiska- och 

samhällsvetenskapligastudier har kombinerats då det finns få statsvetenskapliga 

studier om ämnet men också för att presentera en så mångfacetterad bild som möjligt 

om hur arbetet kan tänkas se ut.  

 

Trots att mottagandet ges en central betydelse för ensamkommande barns framtida 

utveckling och mående så är denna forskning fortfarande begränsad, både 

internationellt och nationellt. Väldigt lite forskning finns om socialtjänstens arbete 
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med denna grupp i Sverige. De studier som finns belyser bland annat vikten av 

individuellt anpassat stöd, samtidigt som svenska studier pekar på problem i hur detta 

fungerar i praktiken.11 

Trots att Sverige är ett av de stora mottagarländerna i Europa är svensk forskning om 

mottagandet av ensamkommande barn begränsad. I en svensk kunskapsöversikt av 

Brunnberg, Borg och Fridström nämns särskilt den stora avsaknaden av svenska 

studier i socialt arbete med ensamkommande barn. I rapporten görs en kort 

presentation av ett hundratal nationella och internationella studier. Genomgången 

visar att ensamkommande barn är en resursstark grupp med god motståndskraft och 

samtidigt en ökad sårbarhet. Deras situation är ofta varierad och ofta problematisk 

med psykisk ohälsa som följd.  

 

En brittisk studie av Thomas S, Nafees B& Bhugra D 2003, studerar 

ensamkommande barns situation före flykten, innan de kommer till Storbritannien och 

granskar flera olika typer av empiri som socialtjänstens akter och juridiska beslut. Det 

primära skälet för flykt för nästan alla barnen var våld. Det forskarna särskilt vill 

uppmärksamma var att nästan en tredjedel av ungdomarna hade utsatts för sexuella 

övergrepp (32 procent). Både flickor och pojkar var utsatta. En annan central 

utsatthetsfaktor var barnets ensamhet.12 

Det har även gjorts en översiktlig kunskapsgenomgång om trafficking i Storbritannien 

2008. I artikeln lyfts lokala myndigheters svårigheter och tillkortakommanden fram, 

bristen på särskilt skydd och osäkerheten i de aktuella barnens flyktingstatus. Det här 

leder till att många av barnen försvinner utan spår och att barnens/ungdomarnas 

psykiska hälsotillstånd är okänt och obehandlat. Artikeln visar att barn som utsätts för 

trafficking ofta faller mellan stolarna och får ingen hjälp av lokala myndigheter.13 

 

I Sverige har ett av de få kommunala projekt inom området som hittills resulterat i en 

publicerad rapport, dock ingen vetenskaplig sådan, genomfördes i Rinkeby 2011. 

Syftet med projektet var att utveckla samordning och samarbete mellan god man, 

Migrationsverket, socialtjänsten, skolan m.fl. samt att kartlägga ansvarsfrågor och att 

öka möjligheter för erfarenhetsutbyte. I syftet med projektet ingick också att bevaka 

                                                        
11 Brunnberg, Borh & Fridström, 2011 s. 17 
12Thomas S, Nafees B & Bhugra D, 2003 
13 Bokhari, 2008 
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de ensamkommande barnens rättigheter, höja anknytningshemmens kompetens och 

arbeta för att barnen, om möjligt, skulle återförenas med föräldrar. Utredare på 

socialtjänster drog slutsatsen att det var mycket svårt att få igång en 

förändringsprocess på nationell nivå trots att många ansvariga ansåg att förändringar 

behövdes. Detta gällde bland annat frågan om barnets rättsliga ställning. Resultatet 

visar bland annat att en annan organisationsstruktur än den traditionellt hierarkiska är 

en förutsättning då verksamheten är klart gränsöverskridande. Brister i verksamheten 

berör samverkan, samordning, delaktighet och kommunikation såväl inom som 

mellan aktörer. Dessa brister skulle delvis kunna motverkas om det fanns ett forum 

för att mötas över gränserna. Studien uppmanar även till en översyn vad gäller 

alternativ till det nuvarande systemet och sättet att arbeta på när det gäller att lära 

barnen svenska. Språket intar en central position i introduktionen i ett nytt land och 

här finns därför en pedagogisk utmaning att arbeta vidare med.14 

 

Ett reportage om ämnet att ensamkommande flyktingbarn försvinner skrevs 2013 av 

journalisterna Jeans Mikkelsen och Katia Wagner. Trots att denna bok inte kan räknas 

som forskning inkluderas den i detta avsnitt då tidigare forskning om problematiken 

inom detta område är begränsat. I bokenDe förlorade barnenspårade de några av de 

förlorade barnen som driver omkring i Sverige och Europa utan att någon vill ta 

ansvar för dem och berättade deras historia. Författarna intervjuar även relevanta 

aktörer som kommit i kontakt med dessa barn såsom familjehem, Socialtjänst och 

Brottsofferjouren. Mellan 2007 och 2012 försvann 1202 barn i Sverige och 783 av 

dem har inte hittats. 66 av de som försvunnit har varit under tretton år. Problematiken 

har varit känt länge på politisk nivå men effektiva åtgärder har uteblivit.  

 

Det finns enstakakunskapsöversikter om ensamkommande barns psykiska ohälsa och 

projekt som vill utveckla samordning mellan myndigheter ochsom nämnts ovan, så 

finns en stor avsaknad av svenska studier om socialt arbete med ensamkommande 

barn och särskilt ensamkommande barn som försvinner.Förutom rapporter från 

Länsstyrelsen är bristen på studier om orsaker till och arbetet med ensamkommande 

barn som försvinner stor. Denna studies förhoppning är att kunna bidra på 

ämnesområdet att ensamkommande flyktingbarn försvinner i Sverige och fylla den 

                                                        
14 Andersson, Leena. 2001 
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kunskapslucka som finns om ämnet. Studien utgör ett empiriskt bidrag genom 

explorativa intervjuer med Socialtjänsten och Nationellt metodstöd mot Prostitution 

och människohandel, samt kvalitativa textanalyser av rapporter från Länsstyrelsen 

och Handbok skriven av Socialstyrelsen om socialnämndens ansvar och uppgifter, för 

att få fram de utvalda myndigheternas syn på problemet. 

 

3. PERSPEKTIV, TEORI OCH BEGREPP  

 

 

3.1 STREET-LEVEL BUREAYCRACY (Michael Lipsky) 

I arbetet med ensamkommande barn är Socialtjänstens arbete mest central då de är 

den myndighet som arbetar mest med barnen. Förvaltningsforskaren Michael Lipsky 

lyfter närbyråkraters roller i deras arbete och resonerar om hur man kan se och förstå 

policyskapande inom offentliga sektorer ur ett ”bottom-up” perspektiv. Hur 

yrkesverksamma inom myndigheter uppfattar ett problem är viktigt att undersöka då 

det har en stor betydelse i policyskapande. Fokus i Lipsky’s teoriligger på street-level 

bureaucracies och street-level bureaucrats. Street-level bureaucracies definieras som 

de organisationer inom den offentliga sektorn där majoriteten av de anställda dagligen 

kommer i kontakt med allmänheten, såsom polisen, sjukvården, socialstyrelsen. 

Street-level bureaucrats är således personerna som arbetar på dessa arbetsplatser. 

Lipsky menar att man inte bäst förstår policyskapande som en process där beslut tas 

på en högre nivå och sedan automatiskt implementeras på en lägre nivå, i den löpande 

ordningen. Han menar däremot att policy i själva verket skapas genom besluten 

street-level bureaucrats tar och rutinerna de skapar i sina dagliga möten med 

allmänheten, genom den dagliga verksamheten. Policy likställs med hur det faktiska 

arbetet utförs.15Street –level bureaucrats möjlighet att skapa policys bygger på två 

sammanlänkade faktorer menar Lipsky. Den första faktorn, som Lipsky menar är 

gemensam för alla typer av street-level bureaucacies, är att det finns ett relativt stort 

avstånd mellan beslutsfattare högt upp i den organisatoriska hierarkin, med ansvar för 

hur verksamheten bedrivs, och personerna längre ner i hierarkin som ska 

implementera besluten. Detta relativt stora avstånd leder till den andra faktorn där 

street-levelbureaucrats automatiskt får stor frihet att utforma den dagliga 

                                                        
15 Lipsky, 2010 s. xiii 
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verksamheten. Det är genom denna frihet man kan se street-level bureaucrats som 

policyskapare menar Lipsky.16Ett exempel på denna godtycklighet och 

självbestämmande är Polisen som bestämmer vilka som ska arresteras för en viss 

förseelse och vilka som inte ska arresteras för samma förseelse.17På detta sätt skapar 

när-byråkraterna policy underifrån och godtyckligheten och autonomin kan då 

upplevas som ett oönskat moment enligt Lipsky. Lipsky menar vidare att även om 

godtyckligheten och de svåra besluten från när-byråkraternas vardag togs bort, skulle 

teoretiskt sätt inte så många problem lösas. Lipsky menar att det helt enkelt inte går 

att reducera eller ta bort godtyckligheten från när-byråkraternas arbete på grund av två 

huvudsakliga skäl. För det första skulle det vara omöjligt att bestämma hur 

exempelvis en polis ska agera i varje situation då situationerna som uppstår är för 

komplicerade för att kunna omformuleras till instruktioner. För det andra arbetar när-

byråkrater i situationer där de måste ta hänsyn till den mänskliga dimensionen i 

situationer, alltså där de måste pejla hur deras mottagare reagerar på besluten. Detta 

sammanfattar Lipsky som att samhället inte bara vill att myndigheterna ska vara 

opartiska men att de även kan känna medlidande i vissa speciella situationer för att 

vara flexibla gällande att lösa dessa.18 

Lipsky hävdar att även om arbetet inom de olika organisationerna, såsom 

socialtjänsten och polisen, skiljer sig från varandra så är likheterna i deras 

organisatoriska struktur och verksamhet så stora att det är möjligt att jämföra dessa 

och dra generella slutsatser om street-level bureaucrats möjligheter att skapa policy.19 

 

Tony Evans och John Harris (2004) beskriver i sin studie ”Street-Level Bureaucracy, 

Social Work and the (Exaggerated) death of Discretion” två studier som ifrågasätter 

socialarbetarens handlingsutrymme i beslutsfattandet. Evans och Harris utgår från 

Lipsky’s teori om gräsrotsbyråkrater, individer som i möten med klienter och som 

möter allmänheten har en makt genom att tolka regelverket och utifrån dessa fatta 

beslut. De för ett resonemang kring om handlingsutrymmet blivit mer inskränkt än 

tidigare och framför att handlingsutrymme ofta ses som något som finns eller inte 

finns. Studien menar att försöken att kontrollera socialarbetare snarare lett till ett ökat 

                                                        
16 Lipsky, 2010 s. xi 
17 Lipsky, 2010 s. 13 
18 Ibid s. 15 
19 Lipsky, 2010 s. xii 
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handlingsutrymme och att socialarbetare idag har större makt inom sitt yrke än vad de 

tidigare haft. Författarna skriver bland annat att lokala riktlinjer inte behöver begränsa 

socialsekreterarens handlingsutrymme utan snarare kan skapa ett större 

handlingsutrymme. Evans och Harris menar att socialarbetare påverkar sitt 

handlingsutrymme och framför två positioner där den ena sidan är chefernas vilja att 

säkerställa och kontrollera socialarbetarnas arbete, medan den andra sidan är 

socialarbetarna som gör motstånd mot chefernas kontroll och aktivt arbetar för att 

utöka sitt handlingsutrymme. Studien redogör att handlingsutrymmet inte kan ses som 

”bra eller dåligt”, under vissa omständigheter kan det vara ett viktigt professionellt 

tillägg och under andra omständigheter enbart ett sätt för att utöva makt. 

 

4. METODOCHMETODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

4.1STUDIENS DESIGN 

Studiens fokus ligger på myndigheters arbete med och syn på asylsökande 

ensamkommande flyktingbarnen som försvinner. För att få ett material som säger så 

mycket som möjligt om det som studeras används två metoder som ämnar att 

komplettera varandra och ge en så översiktlig bild som möjligt. Studien utför fyra 

explorativa intervjuer med yrkesverksamma på utvalda myndigheter i kombination 

med kvalitativa textanalyser av fem rapporter, varav fyra stycken från Länsstyrelsen 

och en av Socialstyrelsen. 20 

 

4.2 KVALITATIV TEXTANALYS  

Att analysera något är i allmän betydelse att identifiera och undersöka dess 

komponenter. Med användning av den kvalitativa metoden är man intresserad av att 

beskriva, förklara och tolka något. Det kan handla om en viss händelse, handling eller 

människors upplevelser där man söker svar på meningen eller innebörden i ett visst 

fenomen. Denna studie antar en kvalitativ ansats då den syftar till att undersöka ett 

socialt fenomen och fokus i studien ligger på att skapa en förståelse av verkligheten. 

För att undersöka detta analyserades fem rapporter från Länsstyrelsen som behandlar 

ämnet ur olika avseenden såsom en nationell kartläggning av ensamkommande barn 

som försvinner, Sammanställning av åtgärdsförslag till regeringen om barn som 

                                                        
20Ahrne & Svensson, 2015 s. 54 
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försvinner i Sverige, Människohandel med barn och Metodstöd för regional 

samverkan kring ensamkommande barn som försvinner.Syftet med en kvalitativ 

textanalys är att under läsningens gång belysa centrala budskap ur de texter som 

läses.21 

 

4.3 URVAL AV TEXTER  

Studien har använt sig av textanalyser av primära källor. Primära källor/dokument är 

den första kända versionen av en källa som forskaren har tillgång till. Inom denna 

kategori kan rapporter från Länsstyrelsen och Handböcker från Socialstyrelsen 

sorteras in. Dessa texter och dokument har valts ut då de är officiella dokument och 

riktlinjer för arbetet med ensamkommande flyktingbarn. De används även i 

utbildningssyfte för yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande flyktingbarn 

i olika kommuner över hela Sverige. De valda offentliga rapporter/dokument som 

studien använder sig utav är: 

 

 Länsstyrelsen, Rapport 2016:25. ”På flykt och försvunnen – En nationell 

kartläggning av ensamkommande barn som avviker.” 

 Länsstyrelsen, Rapport 2015:30. ”Människohandel med barn – Nationell 

kartläggning 2012-2015.” 

 Länsstyrelsen, Metodstöd 2017. ”Metodstöd för regional samverkan kring 

ensamkommande barn som försvinner.” 

 Länsstyrelsen, Åtgärdsförslag 2017. ”Sammanställning av åtgärdsförslag till 

regeringen om barn som försvinner i Sverige.” 

 Socialstyrelsen, Handbok 2016. ”Ensamkommande barn och unga. Handbok 

om socialnämndens ansvar och uppgifter.” 

 

4.4 EXPLORATIVA INTERVJUER 

Studien kan även benämnas som explorativ, vilket med andra ord innebär att studien 

är utforskande och syftar till att införskaffa så mycket information som möjligt kring 

ett bestämt problemområde.22 Detta explorativa tillvägagångssätt kallas för politisk 

etnografi. Det politisk-etnografiska förhållningssättet kännetecknas av en strävan efter 

                                                        
21 Bryman, 2011 s. 505 
22 Bryman, 2011 s. 341 
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djup kontextuell förståelse och/eller ett inifrånperspektiv i relation till de grupper, 

individer eller fenomen som är i fokus för studien. 23 Inifrånperspektivet syftar till att 

försöka komma åt hur de människor som ingår i studien själva tolkat/tolkar sin sociala 

och politiska verklighet. För att komma åt inifrån förståelse uppmärksammar 

forskaren människors egna uppfattningar och perspektiv genom till exempel 

intervjuer.24 

Då det inom explorativa intervjuer ställs betoning på informanternas egna 

uppfattningar och synsätt, blev intervjuerna med de fyra yrkesverksamma därför 

tillåtande att röra sig i olika riktningar utifrån informanternas ståndpunkter. Meningen 

med detta var att skapa en ökad kunskap om vad de yrkesverksamma själva anser vara 

relevant och viktigt i arbetet med ensamkommande flyktingbarn.25 

Möjligheten med denna metod är att genom samtal med relevanta yrkesverksamma 

kunna bidra med ökad förståelse av ett visst fenomen.Det är viktigt att prata med 

yrkesverksamma som faktiskt kommer i kontakt och arbetar med dessa barn. Denna 

metod möjliggör för studiens mål att försöka förstå problematiken och myndigheters 

arbete med ensamkommande flyktingbarn som försvinner vilket, som nämnt ovan, är 

av betydelse för att finna lösningar och ett förebyggande arbete kring 

ensamkommande flyktingbarn som försvinner.  

 

De fyra informanterna i denna studie befinner sig i Stockholms region, inom 

kommuner med stor erfarenhet av arbete med ensamkommande flyktingbarn. 

Information kring studiens syfte skickades till informanterna för att se till huruvida 

intervjupersonerna har tillgång till den information som söks.26 Studien vände sig till 

informanter inom myndigheter som arbetar med problem som kan uppstå med 

ensamkommande flyktingbarn och som även kommer i kontakt med dessa. 

Socialtjänsten och Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) 

är därför de myndigheter som har medverkat i studien. Datum och tid för intervjuerna 

bestämdes via mejl. Därefter ägde intervjuerna rum på varderas myndighet 

arbetsplats. Intervjuerna tog cirka en timme och ljud spelades in för att möjliggöra en 

korrekt transkribering. 

                                                        
23 Gustafsson & Johannesson, 2016 s. 16 
24 Gustafsson & Johannesson, 2016 s. 17 
25 Bryman, 2011 s. 413 
26 Bryman, 2011 s. 392 
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4.5 URVAL INFORMANTER 

Syftet med ett målinriktat urval är att välja ut information och deltagare på ett 

strategiskt sätt så att de texter och personer som väljs ut är relevanta för de 

forskningsfrågor som studien har formulerat. Därför kontaktas specifika myndigheter 

som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, för att säkerställa relevansen för 

studiens syfte. 

 

En medvetenhet kring att andra aktörer spelar en avgörande roll finns, såsom till 

exempel boende för ensamkommande barn (HVB) och Migrationsverket.  

Däremot anses de valda myndigheterna spelar en större roll i arbetet mot 

ensamkommande flyktingbarn som försvinner, då de med största sannolikhet möter 

målgruppen. Barnen vänder sig till Migrationsverket under de allra första 

vistelsedagarna i Sverige för att söka asyl och i samband med detta kopplas 

Socialtjänsten in då kommunerna tilldelats det primära ansvaret över de ungas 

trygghet. Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) leds av 

länsstyrelsen i Stockholm och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och 

människohandel. Studien undersöker hur verksamma ser på risken att 

ensamkommande flyktingbarn utsätts eller har utsatts för människohandel och 

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel jobbar med denna 

problematik.Studiens population består av fyra informanter verksamma inom 

Socialtjänst och Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, enligt det 

målinriktade urvalet och kravet på att medverkan innebar att de verksamma på något 

sätt skulle komma i kontakt med ensamkommande flyktingbarn.27
 

Detta föranledde till ett så kallat snöbollsurval. Denna urvalsprocess syftar till att 

studiens forskare får kontakt med en mindre grupp människor som anses relevanta för 

studiens syfte, ett exempel i detta fall var kontakt med länsstyrelsen som sedan vidare 

hänvisade mig till relevanta socialtjänster i olika kommuner. Därefter mottogs ett mejl 

från olika enhetschefer som vidare hänvisade till yrkesverksamma inom området. 

Detta genererar till ytterligare informanter till studien. Det finns en medvetenhet kring 

att detta kan ses som problematiskt i relation till huruvida dessa informanter blir 

representativa för populationen. Dock då denna är studie är av explorativ karaktär 

                                                        
27 Bryman, 2011 s. 179 



 17 

utan syfte att generalisera, passar snöbollsurval ändå bättre till den valda 

forskningsstrategin.28 

 

Idealt sett skulle studien använt sig av ett större antal respondenter, för att både öka 

studiens tillförlitlighet och för att få en större övergripande bild av informanternas 

uppfattningar och erfarenheter. Detta var dock inte möjligt på grund av den 

begränsade tidsramen, vilket påverkade antal respondenter som kunde medverka i 

studien då det tog lång tid att få kontakt med informanter. Intresseförfrågan sändes till 

samordnare, chefer och enskilda verksamma inom myndigheterna men det var svårt 

att få tag på informanter och oftast mottogs inget svar. Informanterna blev även 

uppringda ett antal gånger efter att intresseförfrågan skickats ut, men även där 

emottogs inget svar. Polisen i Stockholmsregionen, Malmö, Uppsala och Märsta 

kontaktades då polisen arbetar med att hitta ensamkommande barn som försvinner 

och möter många barn i utsatta situationer. Dock mottogs inget svar och det var inte 

möjligt att få någon kontakt.  

 

4.6 PRESENTATION AV INFORMATER 

I relation till ett etiskt hänsynstagande anonymiseras informanterna så att de inte 

kommer att kunna spåras tillbaka till dem personligen. De benämns som ”Informant 

1-4”. Alla informanter är verksamma inom respektive myndighet och presenteras kort 

nedan: 

 

Informant 1 

Hen är utbildad socionom och arbetar som socialsekreterare/konsult på enheten för 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

Informant 2 

Hen är utbildad sociolog och arbetar som utvecklingsledare mot prostitution och 

människohandel på Länsstyrelsen. 

 

Informant 3 

                                                        
28 Bryman, 2011 s. 196-197 
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Hen är utbildad psykoterapeut och arbetar på uppdrag av socialtjänst som psykolog på 

Familjestödsenheten.  

 

Informant 4 

Hen är utbildad kognitiv beteende terapeut och arbetar på uppdrag av socialtjänst som 

kurator och samordnare på Familjestödsenheten. 

 

4.7 ANALYSVERKTYG 

Carol Bacchi har utvecklat ett tillvägagångssätt för policyanalys som är lämplig för 

denna studie, ett teoretiskt ramverk som heter What’s the problem represented to 

be?(hädanefter WPR). Huvudfokus för denna teori handlar om hur själva problemet 

är representerat och vad som ligger till grund för det. Teorin baseras på tanken att 

”hur vi uppfattar eller tänker på någonting kommer att påverka vad vi tycker bör 

göras åt det” och att ”varje politiskt förslag innehåller en explicit eller implicit 

diagnos av ”problemet” som hon kallar för en problemrepresentation.29 

 

”How we perceive or think about something will affect what 

we think ought to be done about it" 

 

Hon anser därför att det är essentiellt att forskare fastställer en identifiering och 

bedömning av problemrepresentationer och argumenterar för att varje antagen lösning 

har byggt in en särskild representation av vad problemet är. Och det är dessa 

representationer och dess konsekvenser som bör diskuteras.30 Problem är inte 

objektiva, vad vissa uppfattar som problem ser inte andra alls som problematiskt. 

Bacchis poststrukturalistiska tillvägagångssätt gör det möjligt för analytikern att 

diskutera hur användningen av språk och diskurser kring en given 

problemrepresentation påverkar hur problemet uppfattas och vilka möjliga 

förutsättningar och antaganden som ligger till grund för det. Analysen reflekterar 

vidare över vilken lösning som ligger i problemrepresentationen och hur effekterna 

skiljer sig åt när vissa saker ses som problematiska medan andra saker lämnas 

oproblematiska.  WPR är social konstruktivistisk, eftersom den föreslår att det är 

omöjligt att möta en tolkningslös verklighet. Bacchi argumenterar för att någon 

                                                        
29 Bacchi, 1999 s. 1 
30 Bacchi, 1999 s. 21 



 19 

beskrivning eller representation av ett problem är ett material för analys snarare än en 

antagen sanning eller till och med antagna övertygelser. Detta eftersom vi alla har 

tillgång till att ifrågasätta påståenden om existensen av sociala problem.31 

WPR betonar de konsekvenser som följer av en viss representation eller tolkning och 

hävdar att dessa konsekvenser har effekter på människors liv, effekter som måste 

kommenteras och bedömas.32 

Teorins tillvägagångssätt skapar möjligheten att ta upp dessa frågor och uppmuntrar 

forskaren att reflektera över den övergripande formen av politiska initiativ, vad de 

omfattar och vad de lämnar/utesluter. What’s the problem represented to be innebär 

därmed att analytikerns roll är att (1) reflektera över formen av påståenden om sociala 

problem, (2) överväga de konsekvenser som följer formen av dessa patentkrav och (3) 

reflektera över vad som saknas i form av vissa påståenden och vilka konsekvenser 

som följer av detta.33 Målet med denna studie är att uppfylla dessa tre steg. Genom 

att, i likhet med What’s the problem represented to be modellen (1) granska 

myndigheters syn och uppfattning på att ensamkommande flyktingbarn försvinner för 

att undersöka om myndigheter är medvetna om problemet och hur de ser på risker, 

ansvarsfördelning och orsaker till försvinnande av ensamkommande flyktingbarn. 

Detta för att sedan (2) belysa hur ansvarsfördelning kring och orsaker till att 

ensamkommande flyktingbarn försvinner, samt för hur deras risk att utsättas för 

människohandel uttalas av yrkesverksamma på berörda myndigheter. För att (3) 

betona vikten av att undersöka när-byråkraters roller i deras arbete och för att finna 

lösningar och ett förebyggande arbete kring ensamkommande flyktingbarn som 

försvinner. Målet med uppsatsen är således att försöka förstå problematiken och 

myndigheters arbete med ensamkommande flyktingbarn som försvinner.  

 

Utifrån ett What’s the problem represented to be – analys och dess tankesätt innebär 

policys inte regeringens bästa förslag på att lösa ”problem”; det är snarare policys 

som skapar ”problemen” genom att de utformas på ett särskilt sätt som påverkar vad 

som kan och inte kan göras.34 Därför är dessa problemrepresentationer från 

yrkesverksamma inom utvalda myndigheter viktiga att få fram och analysera. 

                                                        
31 Bacchi, 1999 s. 48 
32 Bacchi, 2009 s. xi 
33 Bacchi, 1999 s. 59 
34 Bacchi, 2009 s. 25-27 
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Frågeställningarna för uppsatsen bygger på frågor ur ett WPR – angreppssätt. Dessa 

frågeställningar har även använts som en grund i analysen av myndigheters syn på 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn som försvinner.   

 

4.8METODENSFÖRTJÄNSTER OCH BEGRÄNSINGAR 

Fördelen med att göra kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa frågorna och den 

ordning man ställer dom i efter situationen på ett helt annat sätt än om man är bunden 

vid ett helt standardiserat frågeformulär. Därmed öppnas möjligheten att få svar på 

andra frågor. På detta sätt kan man få en bredare bild med fler nyanser och 

dimensioner än vad man får med standardiserade frågor.Intervjuguiden och 

intervjuerna hölls även i bästa mån i enlighet med syftets utformning.  

Rapporterna som studien analyserar skrivs av yrkesverksamma inom Länsstyrelsen på 

uppdrag av Regeringen och godkänns sedan av länets landshövding. 

 

Inom kvalitativ forskning finns övriga fyra del kriterier som kan beskrivas som 

beståndsdelar i en metods tillförlitlighet. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera.35 Nedan redogörs för en 

samlad beskrivning över hur dessa uppfylldes.  

 

Studien kommer vara tillgänglig för personer som är del av den sociala verklighet 

som studeras och på detta sätt råder en öppenhet för andras bedömning av huruvida 

uppfattningen av denna verklighet stämmer överens på ett korrekt och riktigt 

sätt.Utförandets alla delar redovisas för att läsaren ska kunna ta del av en tillgänglig 

redogörelse av forskningsprocessens olika faser.36 

 

Överförbarhet är ett mål som sällan uppfylls inom kvalitativ forskning då den 

specifika sociala kontext som studeras är i ständig förändring.37 Förhållningssättet gör 

det svårt att hävda statistiskt säkerställda generaliseringar av resultaten eller argument 

för förekomsten av generella lagbundenheter.38 Syftet med denna studie är dock att 

undersöka myndigheters syn på arbetet med ensamkommande flyktingbarn som 

                                                        
35 Bacchi, 2009 s. 354 
36 Bryman, 2011s. 354 
37 Ibid s. 355 
38 Gustafsson & Johannesson, 2016 s. 24 
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försvinner och inte försöka generalisera för alla myndigheter i Sveriges syn på arbetet 

med ensamkommande flyktingbarn. 

 

Det finns en strävan efter total transparens vad gäller metoden för undersökningen 

som också får en betydelse för resultatens användbarhet i en annan miljö. 

För att garantera möjligheten att styrka och konfirmera ska det vara uppenbart för 

läsare att personliga värderingar inte har låtit forskaren påverka utförandet av och 

slutsatserna från studien.39 Intervjupersoners förståelse av studiens mål, syfte och 

utformning kan ha kommit att påverka deras svar. Dock är det en omöjlighet att 

uppfånga precis allt genom en intervju. Detta för att informanterna inte kommer 

kunna vidareförmedla exakta upplevelser genom samtal. En tydlig vetenskaplig 

förankring av studien uppnåddes vidare genom användandet av textanalyser av 

rapporter från Länsstyrelsen samt närbyråkratiska- och problemrepresentations teorier 

i analyserandet av den insamlade empirin. 

 

4.9BEGREPP 

Studiens fokus är målgruppen ensamkommande flyktingbarn. 

Studien utgår från den svenska lagens definition av ensamkommande flyktingbarn, 

definitionen lyder: ”en person under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skild från 

båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådana ställföreträdare”.  

Denna kartläggning är inte begränsad till barn i asylprocessen, utan inkluderar även 

barn som fått avslag eller beviljats uppehållstillstånd.40 

De ensamkommande flyktingbarnen benämns även i uppsatsen; som exempelvis 

barnen, de unga, de ensamkommande barnen, offren eller dylikt. 

 

Begreppet avviker används i första hand då barnet lämnar sitt boende medan 

begreppet försvinner i första hand används när barn som avvikit inte påträffas eller 

återvänder.41 

 

                                                        
39 Gustafsson & Johannesson, 2016, s.24 
40 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s.14 
41 Ibid s. 3 
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Ankomstkommun är den kommun där barnet befinner sig när det ger sig till känna för 

en svensk myndighet.  

Anvisningskommun är den kommun som Migrationsverket i anslutning till 

asylansökan anvisar barnet till.42 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS  

 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys av inhämtad empiri i relation till 

teoretiska utgångspunkter. Inspirerad av Bacchi och hur man kan analysera 

problem representationer kommer studiens analys utgå ifrån de valda 

frågeställningarna. Analysen är indelad i två delar, först svarar studien på 

frågeställningarna utifrån det text material som valts ut från Länsstyrelsen och 

Socialnämndens handbok. Sedan svarar studien på frågeställningarna utifrån den 

empiri som framkommit i intervjuerna. Frågor som ska besvaras och analyseras är 

om problemet att ensamkommande flyktingbarn försvinner uppmärksammas av 

yrkesverksamma och hur de ser på orsaker kring varför barn försvinner. Samt vem 

eller vad som anses vara ansvarig/a för att förhindra att dessa barn försvinner och 

hur ansvarsfördelningen ser ut. Till sist ämnar analysen att besvara hur de 

verksamma ser på risker som ensamkommande barn kan vara utsatta för. 

Uppmärksammas människohandel och vad uppfattas som den största risken. 

I diskussionsdelen ämnar studien att jämföra och diskutera materialet från 

intervjuerna och texterna som lästs samt analysera detta utifrån den närbyråkratiska 

teorin. Sammanställningen sammanfattar vad uppsatsen kommit fram till och 

diskuterar för framtida åtgärder inom ämnet.  

 

5.1RAPPORTER 

 

5.1.1 PROBLEMATIK 

Den nationella kartläggningen från Länsstyrelsen om ensamkommande flyktingbarn 

som försvinner redogör att det finns två olika faser där ensamkommande flyktingbarn 

har hög risk att försvinna. Den ena fasen är under ankomstskedet och den andra efter 

kommunanvisning. 

                                                        
42 Socialstyrelsen 2016 s. 15 
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Dock finns begränsat med kunskap kring ensamkommande barn som försvinner.43 

Detta då det idag saknas enhetlig statistik kring försvinnandet och det inte finns en 

aktör som har en samlad bild av hur många barn det handlar om.44I dagsläget är det 

upp till kommunerna att föra statistik om barn som avviker innan anvisning, och 

huruvida detta görs varierar mellan kommuner, som även tillämpar olika definitioner 

av ”avviken” och ”försvunnen”. Detta innebär att det är svårt att uttala sig om 

orsakerna till varför barnen avviker.45 

Men en faktor som kan spela in huruvida barn avviker i ankomstskedet är om de fått 

fullständig och korrekt information om hur asylprocessen går till. Otillräcklig 

information gör till exempel att vissa barn avviker för att ansluta sig till släkt eller 

vänner, då de tror att de inte kommer att kunna göra det efter kommunanvisning.46 

En orsak till försvinnande efter kommunanvisning kan vara att barnen har rest vidare 

med släktingar eller bekanta.47Rapporten lyfter även att försvinnanden kan ha att göra 

med att barnet helst vill till en annan kommun än den som den blivit placerad i.48 

Efter kommunanvisning har många ensamkommande barn som fått avslag på deras 

asylansökan försvunnit. Då Sverige inte får utvisa barn under 18 år får barnet eller 

ungdomen tillfälligt uppehållstillstånd tills 18-dagen närmar sig. Ett stort antal 

ungdomar som närmat sig denna dag har registrerats som försvunna då man hellre 

lever på egen hand ute på gator än att bli utvisad. Många som försvunnit när 18-dagen 

är på väg har gjort det på grund av oro för att inte längre kunna försörja sig då 

biståndet upphör. En ny asylansökan görs sällan av barnen då de är medvetna om att 

Migrationsverket nu behandlar ansökan som vuxen person och då är man rädd för att 

chansen för att få uppehållstillstånd är minimal.49 

 

Kartläggningen skriver att det är ovanligt att kommunerna erbjuder sin personal 

utbildning om barn som försvinner, vilket leder till att det saknas kunskap för att 

förebygga att ett barn försvinner.50 Den höga personalomsättningen ses också som en 

                                                        
43Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s.9 
44Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s.11 
45 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s.63 
46 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen  s.67 
47 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen  s.29 
48 Ibid 
49 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s. 34 
50 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s.62 
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orsak till brist på kunskap, då information om barn som försvinner går förlorad när 

personal byts ut.51 Detta kan också tänkas leda till att barnen förlorar den etablerade 

kontakt de haft med den kontaktperson de tidigare blivit tilldelad och i detta läge 

måste de bygga upp en ny relation till en ny person.Konsekvensen av detta blir att 

barnen och den nya verksamma måste bygga upp en ny relation till varandra, vilket 

kan skapa en otrygghet för barnet som sedan innan redan etablerat en kontakt med 

tidigare personal.  

 

5.1.2 ANSVAR 

Socialstyrelsens handbok redogör för att anvisningskommunen ansvarar för det 

praktiska mottagandet av ensamkommande barn, det vill säga, boende, daglig omsorg, 

eventuellt särskilt stöd, god man och skolgång.52 

Då ett ensamkommande barn far illa eller riskerar att fara illa har socialnämnden ett 

förstahandsansvar för att samverkan skapas med andra samhällsorgan, organisationer 

och andra berörda. Denna samverkan bör organiseras på en övergripande nivå i 

kommunen och inkludera både offentliga myndigheter och civilsamhället.53 

Enligt Länsstyrelsens kartläggning om ensamkommande barn som försvinner finns på 

den lokala nivån närmast barnen kommunernas socialtjänster som har det 

övergripande ansvaret men även skolan och boendet kommer i kontakt med barnen. 

På regional nivå finns Länsstyrelsen samt kommun- och regionförbund som kan 

arbeta strategiskt och med att främja samverkan mellan lokala aktörer.  

Samverkan behövs även mellan socialtjänsten, den gode mannen och skolan.54 

Socialstyrelsen skriver att medan det är god man eller socialtjänsten som enligt 

normaliseringsprincipen bör göra polisanmälan, så är det boendet som oftast är den 

som först upptäcker att barnet far illa elleratt barnet saknas.55 

Länsstyrelsens kartläggning förklarar vidare att polisen tar emot efterlysningar om 

barn som har försvunnit och ansvarar för utredningen av dessa fall. Polisen arbetar 

även med återvändande av barn samt barn som begår eller utsätts för brott.56 

                                                        
51 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s.63 
52 Socialstyrelsen, 2016 s.14 
53 Socialstyrelsen, 2016 s.16 
54 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s.44 
55 Socialstyrelsen, 2016 s.63 
56 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s.17 
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Metodstöd för regional samverkan kring ensamkommande barn som försvinner 

redogör att många olika aktörer kommer i kontakt med målgruppen, samtidigt som 

ingen myndighet har det övergripande ansvaret.57 Aktörer som är relevanta för att 

skapa ett skyddssystem runt dessa barn menar rapporten är länsstyrelser, 

kommunförbund, Migrationsverket, polis, socialtjänsten frivilligaktörer och skola 

betonar att det förebyggande arbetet. Sammanställningen av åtgärdsförslag påpekar 

att aktörerna runt de ensamkommande barnen har olika roller och agerar på olika 

nivåer (lokala, regional och nationell). Det egna uppdragets avgränsning blir ofta 

utgångspunkten och barnets bästa kommer i andra hand.58 

 

5.1.3 RISKER 

Majoriteten av kommunerna, som medverkat i den nationella kartläggningen om 

ensamkommande flyktingbarn som försvinner, anger att de inte vet i hur stor 

utsträckning orsaker till försvinnande kan vara kopplade till människohandel eller 

kriminella grupper.59Kartläggningen om människohandel med barn från Länsstyrelsen 

har indikerat att ensamkommande barn i ankomstskedet är en särskild riskgrupp vad 

gäller människohandel. Det förekommer att barn som kommer till Sverige utan 

vårdnadshavare blir, eller riskerar att bli, exploaterade av samma person som 

smugglat dem till landet.60 Detta har ibland skett innan barnen kommer i kontakt med 

svenska myndigheter.I de fall då man inte haft tillgångar att betala 

människosmugglingen i förväg finns en skuld kvar som behöver betalas, vilket oftast 

fortsätt göras av barnet självt när de kommer till ett land. Flera av de barn som 

medverkat i kartläggningen har angett att de har en skuld för resan som behöver 

betalas av.61 Dessa barn befinner sig i en mycket utsatt position då det är stor chans att 

de som tidigare exploaterat barnen ämnar att fortsätta med det även här i Sverige.  

I kartläggning om människohandel med barn rörde 64 procent av alla fall med 

misstänkt människohandel av barn under 2012-2015 ensamkommande barn.62 

I sammanställningen av åtgärdsförslag till regeringen om barn som försvinner i 

Sverige redogörs för att Migrationsverket har under 2016 identifierat 338 misstänkta 

                                                        
57 Metodstöd, Länsstyrelsen 2017 s.8 
58 Åtgärdsförslag, Länsstyrelsen 2017 s.16 
59 Rapport 2016:25, Länsstyrelsen s.22 
60 Rapport 2015:30, Länsstyrelsen s.34 
61 Rapport 2015:30, Länsstyrelsen s.36 
62 Rapport 2015:30, Länsstyrelsen s.27 
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offer för människohandel, främst gällande sexuellt utnyttjande, men också 

tvångsarbete och tiggeri.63 

Socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar skriver att enligt SOSFS 

2014:6(socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som rör barn och 

unga) bör socialnämnden vid misstanke om brott mot barn skyndsamt göra en 

polisanmälan, såvida det inte strider mot barnets bästa.64 

 

5.2 INTERVJUER 

 

5.2.1 PROBLEMATIK 

Informant 3 och 4 stöter inte på problemet och uppmärksammar det inte, men kan 

tänka sig att det händer.  

 

”De flesta ensamkommande som söker vård har ungefär samma problematik. 

De är oroliga för asylprocessen, de vet inte om de får stanna kvar och de 

saknar sin familj. Några har sagt att när 18-dagen närmar sig så ska de åka 

vidare (…) de är rädda för att bli utvisade.” – Informant 3 

 

Även informant 1 som jobbar som socialsekreterare uppmärksammar inte problemet 

med att ensamkommande flyktingbarn försvinner men spekulerar i orsaker till 

försvinnande när frågan ställs. Hen talar om att många ensamkommande barn 

upplever att de inte blir lyssnade på eller trodda av Socialtjänsten. 

 

”När barnet sista livlina som jag tror är vi (Socialtjänsten) inte lyssnar på 

dem eller att det inte finns en tillit, så kan jag tänka mig att de försvinner. De 

tänker att gode männen har flera andra barn att ta hand om, familjehemmen 

och HVB boenden vill bara ha en där för pengarna, Migrationsverket tror 

inte på mig och nu Socialtjänsten.” – Informant 1 

 

Informant 1 nämner även problem med HVB boenden och familjehem där 

inställningen i dessa boenden ibland kan få barnen att inte vilja vara kvar. Hen 

menar att många boenden anser att när barnet är i Sverige ska de anpassa sig och 

                                                        
63 Åtgärdsförslag, Länsstyrelsen 2017 s.10 
64 Socialstyrelsen, 2016 s.64 
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bete sig så som man beter sig här. Denna fyrkantighet är barnen inte vana vid, de 

kommer från ett ostabilt land där det ser väldigt annorlunda ut. 

 

”Det är viktigt att möta barnet och försöka ha förståelse för deras situation 

så att de känner sig hörda.”– Informant 1 

 

Inom Socialtjänsten strävar verksamma efter att barnen ska berätta så mycket de 

kan om deras upplevda situation och att utsagorna är sanningsenliga vid samtal och 

intervjuer för handläggning. Dock framkom att de upplever en rad svårigheter i 

detta. Att försöka bygga upp en förtroendefull relation till barnen var en 

grundläggande tanke bland informanterna 1,3 och 4.  

 

”När de kommer hit och ska ha ett samtal har de en inlärd historia. De 

måste hela tiden ta hänsyn till vad de sagt innan. I och med att de 

undanhåller mycket, då de inte vet om de får stanna gör att vi inte kan fråga 

varför de kommit hit, vad de har för familjebakgrund osv., vilket gör det 

väldigt svårt att hjälpa barnet. En annan stor svårighet är att vi nästan 

uteslutande jobbar med tolkar. Då vet ju inte ungdomarna vem tolken är, 

det blir en paranoid situation. Många gånger säger barnen/ungdomarna det 

dem tror att vi vill höra, för att de tror att vi kommer hjälpa dem med 

asylprocessen.” – Informant 4   

 

Informant 1 från Socialtjänsten beskriver en upplevd förvirring bland de barn hen 

mött över de flertal myndigheter som de kommer i kontakt med när de kommer till 

Sverige. Förutom att det blir ett antal personer som de unga behöver möta och 

berätta sina historier för, råder oklarheter om vilka myndigheter som gör vad. 

 

Informant 2 nämner att ibland kommer vissa barn hit i grupp och när de splittras i 

Sverige i olika kommuner rymmer de för att kunna vara med varandra. Det är den 

enda familj och tillhörighet de har. Hen pekar även på att den politik som förs i 

Sverige just nu inte gynnar barnen på ett önskvärt sätt. Ett exempel är det 

tidsbestämda uppehållstillståndet som infördes 2016. Det gjordes ingen grundlig 

analys om vad som kommer hända när man lagstiftar det.  
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”Vi trycker ut dem, det blir en push-faktor för att de faktiskt ska gå under 

jorden och försvinna.” – Informant 2 

 

Ytterligare en faktor till att barn kan försvinna, menar informant 2, är att vi i 

Sverige inte får utvisa barn. Därför får många tillfälligt uppehållstillstånd tills de 

fyllt 18. Barnen mottar ett brev med exakt datum när de kommer hämtas och 

skjutsas till flygplatsen. När 18-dagen närmar sig flyr de istället för att bli utvisade. 

 

5.2.2 ANSVAR 

”Vi, socialtjänsten har ansvaret för barnet. Vi har koll och ansvar hela vägen.” 

– Informant 1 

 

Informant 1 förklarar att Socialtjänsten måste lära känna barnen, familjerna och 

hemmen. Hen menar att de har ett väldigt stort ansvar och att deras arbetsuppgifter i 

princip rör allt i barnens nuvarande vardag och liv, förutom Migrationsverkets beslut 

såklart.  

 

”Trivs de inte på HVB boendet, ringer barnen oss. Är det strul med 

ungdomen, ringer HVB boendet oss. Behöver barnen stöd eller hjälp med 

något, så ringer barnen oss. HVB boendena och familjehemmen hjälper också 

till och att försöka ta hand om barnen såklart, men vi har det övergripande 

ansvaret för barnet.” – Informant 1 

 

Informant 2 anser att alla myndigheter som kommer i kontakt med målgruppen har ett 

ansvar för dem. Och ett ansvar för samverkan myndigheterna emellan. Om ett barn är 

anmält försvunnet har polisen ett ansvar att leta efter försvunna personer. 

Socialtjänsten har ju också alltid det yttersta ansvaret för personer som vistas inom 

kommunen. Men ansvar att förhindra att ett barn försvinner är nog ett gemensamt 

ansvar för alla myndigheter. 

 

Informant 3 och 4 berättar att de flesta HVB boenden som finns i Stockholm idag är 

väldigt professionella och bra på att ta hand om barnen. De menar att deras ansvar är 

att försöka se till så att ungdomen trivs i boendet, att den har en fritidsaktivitet, hjälpa 
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den med läxorna och ge den tröst och stöd om det behövs. Men att om ett barn 

försvinner så ligger inte ansvaret hos dem.  

 

”De är skyldiga att anmäla att ett barn är försvunnet eller inte kommer hem, 

vilket oftast görs via fax till både polis och Socialtjänst. Och sedan är det upp 

till polisen och socialtjänsten att agera.” – Informant 3 

 

5.2.3 RISKER 

Informant 3 och 4 berättar att många pojkar som söker hjälp hos dem är förvirrade i 

sin sexualitet på grund av att de varit utsatta för övergrepp när de var små där de kom 

ifrån.  

 

”Några berättade att de har hyrts ut till äldre rikare män och familjen när 

de var små, ibland börjar det från att de bara var 6 år. De städar åt 

männen, dansar och blir sexuellt utsatta av männen. De kommer från fattiga 

familjer och lägre klasser så får familjen pengar för det.”– Informant 3 

 

Informant 4 berättar att många ungdomar sagt att de varit sexuellt utnyttjade på 

vägen hit, och att det i vissa fall varit en inkomstkälla. Oftast vill 

ungdomarna/barnen inte prata om vägen hit eller det som varit jobbigt hemma. 

 

”Några ungdomar har berättat att de har sålt sig själva i Grekland till 

äldre rika européer för att tjäna pengar så att de kan ta sig vidare.” – 

Informant 4 

 

Bland de orsaker som uppges för ensamkommande barns försvinnande, nämns inte 

misstänkt koppling till människohandel. Det verkar saknas kännedom hos 

Socialtjänsten om i vilken utsträckning avvikningar har koppling till människohandel. 

Att informanterna inte angav människohandel som en vanligt förekommande orsak 

till att barn försvinner kan tyda både på att det saknas kännedom och att det helt 

enkelt inte är lika vanligt förekommande som de andra alternativen. 

 

Under 2009 uppmärksammades att ensamkommande flyktingbarn är en jättestor 

riskgrupp att utsättas för människohandel, berättar informant 2. Dels på vägen till 
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Sverige men även när man är här och speciellt i ankomst skedet direkt när man 

kommer hit. 2016 fick vi på Länsstyrelsen ett uppdrag från Regeringen att arbeta med 

problematiken att ensamkommande barn försvinner. I detta arbete insåg vi att vi 

måste göra en samverkans plan för alla som jobbar inom detta län då vi la märke till 

att när ett barn försvann så antingen rapporterade man det inte ens eller så gjorde man 

det efter ett tag. Det var väldigt olika rutiner på vem som gjorde vad.  

 

”Ett metodstöd kring samverkan rörande frågorna har tagits fram för att täppa 

till alla hål och se vem som gör vad. Alla regioner bör ta del av den och göra en 

samverkansplan.” Informant 2 

 

Något som framkom i Länsstyrelsens senaste upplysning hos polisen är att 

människohandels ärende från sommaren 2016 där en pojke tvingades att langa droger 

och begå brott. Eftersom det är svårt att bevisa människohandel och så dålig kunskap 

kring problematiken generellt hos åklagare och polisen så lades förundersökningarna 

om människohandel ner, berättar informant 2. Istället blev den här pojken dömd för 

narkotika brott, vilket var helt fel. De brott man tvingas begå inom människohandel 

ska man enligt Europa konventionen inte bli dömd för. Så att man ska kunna berätta 

om sådana här händelser i och med att man är ett brottsoffer. Ryktet sprids fort och 

många vet snabbt om att pojken dömts, då är det ingen annan som vågar berätta med 

rädsla för att råka ut för samma händelse. Detta ger också exploatörerna minimal risk 

att åka fast, menar informant 2. 

 

”Just den gruppen, ensamkommande flyktingbarn är så himla utsatta för 

allting. Vi är inte så bra på att skydda dom heller.” Informant 2 

 

 

6. DISKUSSION  

 

 

I rapporterna skrivna av Länsstyrelsen beskrivs försvinnande av ensamkommande 

flyktingbarn som ett stort problem. Rapporterna redogör för kritik från både FN:s 

barnrättskommitté 2015 och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter 2016 och för 

den befintliga statistik som finns att tillgå om antalet försvinnanden. Rapporterna 
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innehåller kartläggning av problemen men också åtgärdsförslag till regeringen samt 

metodstöd för regional samverkan kring ensamkommande barn som försvinner. 

Faktorer till försvinnande lyfts, såsom psykisk ohälsa på grund av väntan på 

asylansökan, människohandel och saknad av familj, släkt och vänner.  

Sammanställningen av åtgärdsförslag till regeringen betonar även att antaganden om 

att försvinnanden sker frivilligt och fördröjning i uppföljningen av försvinnanden kan 

få förödande konsekvenser för barnet. 

Sammanställningen av åtgärdsförslag redogör för, i enlighet med informant 2 utsaga, 

att resultatet av ändringarna av införandet av lag om tillfälliga begränsningar i 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (2016:752) som även innebär få 

möjligheter till familjeåterförening, blev bristande. Resultatet av dessa införanden 

blev felaktig information och otydlighet för den enskilde individen samt svårigheter 

för aktörer som möter barnen att förklara asylprocessen. Konsekvensen blir att ett 

ökat antal barn och unga lämnar befintliga skyddssystem.  

Förutom denna liknelse i uttal från respondenterna och texterna som använts, är 

avståndet mellan hur man talar om problematiken stor.  

Informant 1,3 och 4 uppmärksammade inte problemet överhuvudtaget och när frågan 

ställdes direkt resonerade man kring orsaker till försvinnandet men få kunskaper kring 

ämnet fanns. Detta kan dels förklaras utifrån den höga personalomsättningen, som 

nämnts ovan, men även brist på kunskap, då information om barn som försvinner går 

förlorad när personal byts ut. Dels kan en förklaring vara att det idag saknas enhetlig 

statistik kring försvinnandet och att det inte finns en aktör som har en samlad bild av 

hur många barn det handlar. En annan orsak kan vara, som framkommit i rapporterna, 

att det är ovanligt att kommunerna erbjuder personal utbildning om ensamkommande 

flyktingbarn. Om det inte finns någon kunskap om att ensamkommande barn 

försvinner, ses det således inte heller som ett problem. Detta leder till att 

närbyråkrater inte skapar någon policy kring problematiken då det inte finns någon 

kunskap om det. Detta leder till ett begränsat handlingsutrymme och försvårar det 

förebyggande arbetet av ensamkommande flyktingbarn som försvinner. 

 

I intervjuerna med yrkesverksamma på Socialtjänsten framkommer det tydligt vem 

som har ansvaret för barnen. Informant 1 anser, som angetts ovan, att Socialtjänsten i 

varje kommun som barnet blivit placerad i har ett ansvar från det att barnet blivit 
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anvisad till kommunen och hela vägen till uppehållstillstånd. Hen berättar att om det 

uppstår komplikationer eller problem så har Socialtjänsten ansvaret.  

Informant 2 instämmer med ovanstående informant och menar att Socialtjänsten alltid 

har det yttersta ansvaret för personer som vistas inom kommunen. Om ett barn är 

anmält försvunnet har polisen ett ansvar att leta efter försvunna personer och att 

förhindra barn från att försvinna är ett gemensamt ansvar för alla myndigheter i och 

med att barnen möter många instanser med olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.  

Detta är en av de få likheterna i studiens analys mellan intervjuerna och texterna som 

lästs från Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Både informanterna och handboken från 

socialstyrelsen samt rapporterna, har en enad syn på ansvarsfördelningen mellan 

myndigheter. Handboken redogör, i enighet med informanternas uttalanden, att det är 

socialtjänsten i barnens anvisningskommun som har det övergripande ansvaret för ett 

barn som riskerar att fara illa eller försvinna. Handboken, rapporterna och 

intervjuerna lyfter att socialstyrelsen även har ett förstahandsansvar att införa 

samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och andra berörda.  

 

Trots att risken för människohandel eller exploatering med dessa barn tydligt 

framkommer i samtliga rapporter, även handboken från Socialstyrelsen om 

socialnämndens ansvar och uppgifter, verkar det i jämförelse med intervjuerna finnas 

en väldigt låg medvetenhet om dessa risker. Kartläggningen kring ensamkommande 

barn som försvinner förklarar att människohandel förekommer i stor utsträckning men 

att kommunerna ofta inte upptäcker detta. Informant 3 och 4 berättar att barnen varit 

med om det tidigare, både där de kom ifrån men också på vägen hit. Dock 

uppmärksammas inte risken för att detta fortfarande pågår när barnen kommit till 

Sverige eller att de är en fortsatt utsatt grupp. Skillnaden kan bero på att andra risker 

till försvinnande är mer vanligt förekommande, såsom psykisk ohälsa, vilja att bli 

placerad i en annan kommun eller att återförenas med släkt eller vänner. En annan 

faktor till att det inte finns så stor medvetenhet kan vara för att det är svårt att 

upptäcka. Intervjuerna betonar vikten av att skapa en förtroendefull relation till 

barnen och detta är en förutsättning för att barnen ska våga berätta för en vuxen om 

dennes situation. Dock framkommer, som skrivet ovan, svårigheter i detta då många 

barn har en misstro till myndigheter, det råder en tveksamhet till vem som har vilket 

jobb och uppgifter bland myndigheter och ofta används även en tolk som blir en del 

av konversationen, vilket leder till osäkerhet hos barnet.  
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Informant 2 belyser vikten av utbildning och riktlinjer av socialsekreterare, gode män 

och boendepersonal för att identifiera misstänkt människohandel och liknande 

brottslighet. Detta framkommer även tydligt i alla rapporter och handboken om 

socialnämndens ansvar och uppgifter och att socialtjänst, boendepersonal med flera 

behöver ha en med flera behöver ha en medvetenhet om att ensamkommande barn är 

en grupp som riskerar att utsättas för människohandel eller exploatering.  

Socialstyrelsens handbok rekommenderar att ett arbete för att ta fram lokala riktlinjer 

för att se till att samtliga aktörer kring barnet snabbt får kännedom om att ett barn 

avvikit, samt om barnet kommit tillbaka, behövs. 

 

Trots att det står i handboken om socialnämndens ansvar och arbete med 

ensamkommande flyktingbarn som försvinner och Länsstyrelsens flertal rapporter om 

ämnet, verkar ett avstånd mellan beslutsfattare högt upp i den organisatoriska 

hierarkin, med ansvar för hur verksamheten bedrivs, och personerna längre ner i 

hierarkin som ska implementera besluten finnas.  

Detta relativt stora avstånd leder till att socialsekreterare automatiskt får stor frihet att 

utforma den dagliga verksamheten. De får stort handlingsutrymme utifrån vad de 

anser och uppfattar att problemet är. På detta sätt skapar street-level bureaucrats 

policy underifrån. I detta fall begränsas dock närbyråkraters handlingsutrymme då 

många inte innehar någon kunskap om ensamkommande flyktingbarn som försvinner.  

Det är svårt att reducera eller ta bort denna autonomi från närbyråkraters arbete för att 

det, i förväg skulle vara omöjligt att bestämma hur en socialsekreterare ska agera i 

varje situation då situationerna som kan uppstå kan vara för komplicerade för att 

kunna omformuleras till instruktioner. Dessutom måste närbyråkrater i många 

situationer ta hänsyn till den mänskliga dimensionen i situationer, alltså känna av hur 

deras mottagare reagerar på besluten. Möjligheten att ta hänsyn till olika situationer 

och mottagarens reaktion är av stor betydelse i arbetet med ensamkommande barn. 

Detta då närbyråkrater ofta måste hantera svåra och problematiska situationer och 

beslut, och mottagaren i denna situation är ett ensamkommande barn som bör bemötas 

med den största konsideration som möjligt.  

Samtidigt som Socialtjänsten har behov av ett fritt förhållningssätt för att ge 

verksamma möjligheten att med deras kompetens behålla en öppenhet i att möta barn 

med olika problematik. Riskerar dessvärre ett för löst förhållningssätt att resultera i att 

verksamma gör egna bedömningar av ett barns situation. Möjligheten att jobba med 
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problematiken att ensamkommande flyktingbarn försvinner samt att upptäcka barn 

som utsatts eller varit utsatta för människohandel, flyttas över till den verksamma 

personligen än att ansvaret ligger i själva organisationsstrukturen. Detta kan i den 

nuvarande situation ses som problematiskt då många yrkesverksamma inte verkar ha 

någon kunskap om problematiken att ensamkommande flyktingbarn försvinner. 

Därför kan ett första steget i denna process vara att beslutsfattare högt upp i hierarkin 

utbildar närbyråkrater om ämnet, för att de sedan kan nyttja deras handlingsutrymme 

på bästa sätt i möte med dessa barn. Samt för möjligheten att 

skapagränsöverskridande samverkan och riktlinjer med andra myndigheter och 

organisationer på olika lokala och regionala nivåer.  

 

6.6 SAMMANSTÄLLNING  

Trots att det, utifrån empirin i denna studie, finns ett tydligt ansvarsutkrävande är det 

inte tillräckligt för att finna fungerande förebyggande åtgärder. Studien har visat på 

brister och olika utsagor när det kommer till hur man talar om problemet att 

ensamkommande barn försvinner, hur problemformuleringen ser ut och synsättet på 

problematiken. Detta kan ses som en orsak till att det förebyggande arbetet inte 

fungerar, inga tydliga riktlinjer är etablerade och det inte finns en aktör med en 

enhetlig statistisk bild på hur många som försvinner. Detta problem prioriteras inte då 

en uppfattning verkar vara att problemet inte finns i så stor utsträckning och därmed 

brister kunskapen och vad man anser bör göras åt det. Det är essentiellt med en 

gemensam grundlig problemformulering på problemet för att skapa gemensamma 

samverkansplaner och riktlinjer för det förebyggande arbetet av att ensamkommande 

barn försvinner. Detta bidrar till en ökad medvetenhet, ett effektivare arbete med och 

förståelse för problematiken. 

 

Det verkar finnas ett nationellt mål samt ett lokalt intresse hos myndigheter, att 

förbättra arbetet mot att ensamkommande flyktingbarn försvinner. Däremot noterades 

aspekter som stör processen att integrera insatser för ett framgångsrikt arbete. Trots 

ett påbörjat arbete, tycks det krävas utökad, gränsöverskridande samordning. 

Utifrån insamlad empiri upplevs den tydligaste aspekten som bör förbättras; hur 

information och kunskap sprids inom och mellan organisationer. Många olika aktörer 

är inblandade i arbetet med ensamkommande barn, vilket kräver samordning och 

samverkan på alla lokala, regionala och nationella nivåer. Det etablerade arbetet 
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verkar inte ännu ha uppnått sin fulla potential inom myndigheterna. Kunskapens roll 

och samverkan mellan myndigheter och organisationer är de faktorer som fått en 

framträdande roll i studien. Faktorerna har en grundläggande betydelse för hur väl 

barnens situation fångas upp och för vem som har vilket ansvar. 

 

Då det finns en förhöjd risk för försvinnande under ankomstskedet är det dels viktigt 

att kommunanvisning sker så snabbt och tryggt som möjligt. Det är viktigt att barnet 

får träffa god man i ankomstkommunen i de fall då anvisning tar längre tid än väntat, 

och att de får träffa sitt juridiska ombud så snart som möjligt efter ankomst, önskvärt 

innan första mötet med Migrationsverket. Samt att alla ensamkommande barn får 

tydlig och lättillgänglig information om asylprocessen.  

 

Stärkta och tidiga insatser behövs för att möta den ökande psykiska ohälsan och de 

psykosociala problemen hos ensamkommande barn behövs, för att förebygga att dessa 

barn avviker. 

 

Ett viktigt första steg i början av ett regionalt samverkansarbete kring 

ensamkommande barn som försvinner kan vara att kartlägga hur det lokala och 

regionala arbetet med målgruppen ser ut idag, vilka aktörer som är involverade och 

utveckla arbetet utifrån det. Att ha tillförlitlig och enhetlig information om barn som 

försvinner är den förutsättning för det förebyggande arbetet, på lokal, regional och 

nationell nivå. 

 

Tidigare forskning av Andersson 2011 (se tidigare forskning) visar att en annan 

organisationsstruktur än den traditionellt hierarkiska är en förutsättning för att 

utveckla samordning och samarbete mellan olika aktörer såsom Socialtjänsten, 

skolan, god man med flera. Detta då verksamheten är klart gränsöverskridande.  

 

Alla barn ska i första hand bli behandlade som barn – oavsett asylstatus.  

Ett barns försvinnande måste alltid tas på allvar av alla aktörer, oavsett om barnet har 

vårdnadshavare i landet eller inte, oavsett etnisk bakgrund och migrationsstatus. 
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6.7 EN BLICK FRAMÅT  

Samverkan mellan de olika berörda verksamheterna identifieras som en avgörande 

faktor i det totala skyddsnätet och kan som enskild aspekt studeras vidare för en mer 

omfattande förståelse.Framtida studier om lagförändringens konsekvenser för 

ensamkommande asylsökande barn är att rekommendera för att undersöka i vilken 

utsträckning dess påverkan har på barnens situation. Även studier om vem som har 

ansvar för att hitta barnen eller vad för åtgärder som tas till när ett barn väl försvinner. 

En intressant och viktig infallsvinkel är intervjuer med verksamma poliser som letar 

efter försvunna ensamkommande flyktingbarn, för att redogöra för vad som verkar 

fungera och vad som fortfarande ses som problematiskt och behöver göras något åt. 

 

Förhoppningsvis har rapporterna som utgavs 2016 från Länsstyrelsen bidragit till en 

ökad medvetenhet och förståelse för gruppen ensamkommande flyktingbarn som 

försvinner. Samt en början på en omfattande, gränsöverskridande samverkan mellan 

myndigheter, frivilligorganisationer, kommuner och länsstyrelser. 

 

 

7. REFERENSER 

 

7.7 LITTERÄRA KÄLLOR 

 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Andra upplagan, 

2015. Malmö: Liber.  

 

Bacchi, Carol Lee. Analysing Policy. What’s the Problem Represented to Be? 

2009. Pearson Education Australia.  

 

Bacchi, Carol Lee. Women, policy and politics. The Construction of Policy 

Problems.1999. SAGE Publications Ltd.  

 

Brunnberg, Elinor, Borg, Rose-Marie & Fridström, Camilla. Ensamkommande barn: 

en forskningsöversikt. 2011. Studentlitteratur AB. 

 

Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Andra upplagan, 2011. Malmö: 

Liber.  

 



 37 

Gustafsson, Maria-Therese & Johannesson, Livia. Introduktion till politisk etnografi: 

Metoder för statsvetare.2016. Gleerups Utbildning AB. 

 

Lipsky, Michael. Street-Level Bureaucracy. 2010. Russel Sage Foundation. 

 

Wagner, Katia & Mikkelsen, Jens. De förlorade barnen. 2013. Natur Kultur Digital.  

 

7.8 RAPPORTER  

 

Länsstyrelsen, Rapport 2016:25. ”På flykt och försvunnen – En nationell 

kartläggning av ensamkommande barn som avviker.” Stockholm, Oxford Research 

AB.  

 

Länsstyrelsen, Rapport 2015:30. ”Människohandel med barn – Nationell 

kartläggning 2012-2015.” 

 

Länsstyrelsen, Metodstöd 2017. ”Metodstöd för regional samverkan kring 

ensamkommande barn som försvinner.” 

 

Länsstyrelsen, Åtgärdsförslag 2017. ”Sammanställning av åtgärdsförslag till 

regeringen om barn som försvinner i Sverige.” 

 

Socialstyrelsen, Handbok 2016. ”Ensamkommande barn och unga. Handbok om 

socialnämndens ansvar och uppgifter.” 

 

7.9 ELEKTRONISKA KÄLLOR 

 

Andersson, Leena (2001). Slutrapport – Ensamkommande flyktingbarn. Stockholms 

Stad: Rinkeby stadsdelsförvaltning.  

 

Bokhari, Farrah (2008). Falling Through the Gaps: Safeguarding Children Trafficked 

into the UK. Children & Society. Volume 22, Issue 3. 201-211. 

 

Evans, Tony & Harris, John (2004). Street-Level Bureaucracy, Social Work and the 

(Exaggerated) Death of Discretion. Oxford University Press.  

 

S.,Thomas, B., Nafees & D., Bhugra (2004). Iwas running away from death – the pre-

flight experiences of unaccompanied asylum seeking children in the UK.Child: Care, 

Health & Development, 30(2), 113-122.  

 

 

 



 38 

8. BILAGOR 

 

BILAGA 1: MAIL TILL RESPONDENTER 

 

Hej! 

Jag är student på Uppsala Universitet och skriver just nu min kandidatuppsats i 

Statskunskap C.  

Min uppsats handlar om ensamkommande flyktingbarn i Sverige; bland annat 

myndigheternas arbete och vilka svårigheter som kan tänkas uppstå.  

För att undersöka detta kommer jag att intervjua ett antal personer som arbetar med 

dessa frågor och därför skulle jag vilja intervjua några personer från det operativa 

nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT). Gärna personer som har erfarenhet från 

fältet och/eller övergripande ansvar för frågorna. Intervjun kommer ta ca en timme 

och jag kan anpassa mig till er både vad gäller tid och plats. Självklart är intervjun 

anonym. Eftersom jag har begränsat med tid, uppsatsen måste vara klar i maj, vore jag 

tacksam om ni kan ställa upp så fort som möjligt. 

Jag kommer att höra av mig till er på telefon inom några dagar för att boka in en tid.  

Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till mig eller min handledare för 

mer information. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Camilla Mourad, Uppsala Universitet. 

camilla.mourad@live.se 

Tel 0702-353709 

 

Handledare: 

Fil dr. Josefina Erikson 

Statsvetenskapliga institutionen 

Uppsala Universitet 

Josefina.erikson@statsvet.uu.se 

Tel 0704-352901 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

 

Inledande information: 

 Vem är jag? 

 Syftet och användandet av studien 

 Anonymiserade 

 Inspelning 

 Frågor? 

 

Bakgrundsfakta om respondent: 

 Namn, utbildning och yrkestitel? 

 År inom yrket? 

 

Arbetssätt: 

 Hur arbetar ni med ensamkommande flyktingbarn? 

 Hur nära kontakt har ni med dessa barn? 

 

Erfarenhet och upplevelser: 

 Vilka problem kan uppstå i ditt arbete? 

 Vad är mest problematiskt eller svårt i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn?   

 Hur hanterar ni problem som kan uppstå? 

 Förekommer det att ensamkommande flyktingbarn försvinner? 

 Vad har du för upplevelse av ensamkommande barn som försvinner? 

 Vad finns det för risker med att ensamkommande barn försvinner? 

 Varför försvinner de? 

 Vad kan ha hänt dem? 

 Hur ser du på ansvarstagande inom organisationen där du är verksam? 

 Vem är ansvarig för att förhindra att ett barn försvinner? 


