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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur fenomenet samverkan upplevs mellan 

relevanta institutioner och organisationer som arbetar för ensamkommande flyktingbarnens 

integration i samhället. Studien baseras på nationell och internationell forskning kring 

samverkan, teoretiska ramar om samverkan och nyinstitutionell teori samt fem 

halvstrukturerade intervjuer med var sin aktör från HVB, socialtjänsten, Migrationsverket, 

skola och en god man i en mellanstor kommun i Sverige. Resultatet av studien pekar på att 

samverkan är ett arbetssätt som används inom socialt arbete, och att forskningen kring 

samverkan inte är enhetlig utan genererar olika svar och teoretiska utgångspunkter, vilket 

även framkommer i aktörernas svar. Aktörerna påpekar även att samverkan är önskvärd men 

är i behov av utveckling och ytterligare implementering på deras arbetsplatser. Likaså tyder 

resultatet på att det finns flera förutsättningar och hinder vid samverkan. 

Nyckelord: samverkan, nyinstitutionell teori, ensamkommande flyktingbarn, samråd, 

integration. 



 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to explore and describe how the phenomenon collaboration is 

preserved between relevant institutions and organizations working for unaccompanied 

refugee children’s integration into society. The study is based on national and international 

research about collaboration, theoretical frameworks for cooperation and new institutional 

theory and five semi-structured interviews with workers from HVB, Social Services, 

Immigration Service,  school and a good man in a medium-sized municipality in Sweden. The 

results of the study suggest that collaboration is an approach used in social work, and that 

research on the interaction is not uniform, but generate different answers and theoretical 

points, which is also revealed the worker's responses. The workers also notes that 

cooperation is desirable, but is in need of further development and implementation in their 

workplaces. Similarly, results indicate that there are several conditions and obstacles to 

cooperation.  

Keywords: collaboration, new institutional theory, unaccompanied refugee children, 

consulting, integration. 
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1 INLEDNING 

Dagens samhälle är influerad av gränsöverskridande samverkan för att på det viset arbeta i 

strävan efter bra myndighets- och organisations samarbete, men som inte alltid är . Det är 

just myndighetssamverkan som har varit av ett forskningsintresse för mig. Samverkan blir 

mer och mer ett framträdande arbetssätt inom flera organisationer och verksamheter som 

verkar gränsöverskridande, vilket genererar behovet av forskning för att urskilja vad som 

egentligen krävs för en lyckad samverkan. Detta är en kvalitativ studie baserad på intervjuer 

med aktörer från skola, socialtjänst, hem för vård och boende (HVB), migrationsverket och 

god man. Dessa aktörer möter ensamkommande flyktingbarn i sitt arbete och har olika 

yrkesroller som samverkar. Forskningsområdet är av relevans eftersom samverkan anses på 

många sett att vara essentiell för en välfungerande process för barnen där samtliga aktörer 

deltar. Samverkan utövas mellan professioner och myndigheter så det ligger i mitt intresse 

som socionom att undersöka vilka komplikationer samverkan bidrar med samt vilken nytta 

den gör i samhället. Det framkommer i 3 kap. 1,4 och 5 §§ Socialtjänstlagen vissa 

bestämmelser om samverkan med andra samhällsorgan. Det framgår även i 6§ 

förvaltningslagen att ”varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för 

den egna verksamheten ” (Förvaltningslagen, 1986:223).  Min ambition är att med denna 

studie bringa större klarhet i hur samverkan sker mellan aktörerna och klargöra samverkans 

roll i asylprocessen för de ensamkommande flyktingbarnen. 

1.1 Lagstiftning kring ensamkommande flyktingbarn 
Sveriges ansvarstagande i flyktingfrågor är inte endast reglerat av inhemsk lagstiftning utan 

även internationell. Enligt den internationella flyktingkonventionen som Sverige skrivit 

under och ratificerat år 1951 är definitionen av en flykting en person som ”flytt sitt land i 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari han är 

medborgare och som på tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.” 

(Konventionen om flyktingars rättsliga ställning, artikel 33). Denna konvention beskriver 

dessutom vilka rättigheter flyktingar har samt erkänner flyktingkriser som ett internationellt 

ansvar där stater omfattade av konventionen hjälps åt, samarbetar och skyddar flyktingarna. 

Konventionen erbjuder skydd till folk med flyktingstatus vilka omfattas av grundläggande 

rättigheter såsom religionsfrihet och sociala rättigheter. Dessutom undertecknade Sverige för 

de mänskliga rättigheterna från 1948 (Förenta nationerna, 2012) gällande rätten till ansökan 

om asyl samt skydd vid beviljad ansökan om asyl.  

Amsterdamfördraget år 1999 implementerade dessutom ett gemensamt avtal mellan EU 

länderna om ansvarstagande i asyl- och migrationsprocesser (Regeringskansliet, 1998). 

Vidare intogs en EU-handlingsplan gällande barn- och ungdomar som grundar sig på 
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barnens bästa. I handlingsplanen uppmärksammas att ensam kommande flyktingbarn ska 

tillgodoses av god man, juridiskt biträde, boende och omvårdnad, utbildning, hälsovård och 

inledande utredningar (Riksdagen, 2010). 

Gällande skydd av barn vid ansökan om asyl regleras beslut utifrån beaktan av barnets bästa 

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet.” (Konventionen om barnets rättigheter, artikel 3:1). 

1.2 Barns bästa 

Enligt UNICEF (2016) befinner sig idag 28 miljoner barn på flykt världen över.  Dessa barn 

har varit tvungna att lämna sina hem och söka sig nytt liv på olika platser i världen. 

Migrationsverket mottog under år 2016 2199 ansökningar om asyl från barn mellan 0-17 år. 

Det visar att Sverige har mottagit ett ökat antal flyktingar, och bland dessa flyktingar finns 

det barn under 18 år som befinner sig i landet utan sina föräldrar. Ämnet är aktuellt och 

relevant eftersom Sverige är ett av de länderna i Europa som mottar flest ensamkommande 

flyktingbarn, och deras ärendehandläggning sker i samverkan av olika myndighetsutövare.   

Forskningen kring migration och asyl har tidigare negligerat ensamkommande flyktingbarns 

medverkan och aktörskap i asylprocesser, vilket har resulterat till att tidigare 

migrationsforskning har varit vag i avseende av barnens roll i processerna (Dobson, 2009). 

På senare år har perspektivet ”barnens bästa” satts som regel i ärenden som har en påverkan 

på barn och barns aktörskap i asylprocessen, bland annat på initiativ av United Nations High 

Commissioner for Refugee (UNHCR) som har utgivit riktlinjer för beslut gällande ”the Best 

interests of the Child” (BID) (Brunnberg, Borg & Fridström, 2012). Barnkonventionen, som 

är ett internationellt avtal mellan 196 länder, innehåller överenskommelser om barns 

rättigheter (UNICEF, 2016). Konventioner upplyser om ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare 

sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet” (artikel 3). 

Enligt Brunnberg m.fl (2012) ger begreppet ”barns bästa” inte uttryckligen vägledning om 

hur man handlar utifrån ett barns bästa då flera faktorer kan inverka såsom ålder, mognad 

och samhällets förmåga, så bedömningsprocess och beslutsprocess finns till förfogande i 

form av BID. Att barnens bästa är ett öppet begrepp anser rättsforskare är positivt då det är 

tolkningsbart beroende av situation och helhetsbild (Schiratzki, 2005). I de 

ensamkommande flyktingbarnens process finns det flera ståndpunkter om att barnens bästa 

ska vara det avgörande och primära, dock så finns det exempelvis administrativa 

myndigheters insikter som kan påverka utsagan i barnrelaterade processer. Asylprövningen 

medför olika institutioner och professioners inblandning (Socialstyrelsen, 2016). Under 

asylansökan kommer barnet i kontakt med representanter och handläggare från 

Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Länsstyrelserna och 

Socialstyrelsen. Det är dessa som bär det gemensamma ansvaret för att barn och unga ska få 

ett mottagande i Sverige och prioritera deras ärende (Socialstyrelsen, 2015). Brunnberg m.fl 

(2012) menar på att samverkan mellan god man, Migrationsverket, socialtjänsten, skolan 
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m.fl. samt genom att göra en kartläggning av vilka ansvarsområden respektive myndighet har 

för möjliggör erfarenhetsutbyte.  

1.3 Den svenska asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn 
Enligt Socialstyrelsen (2015) ankommer många minderåriga till Sverige i syfte om att söka 

asyl utan vårdnadshavare årligen. Myndigheter har därmed ett ömsesidigt ansvar för 

mottagande och prövning av dess asylärende.  Vid ankomst till Sverige är Migrationsverket 

huvudansvarig för asylprocessen. Kommunen som barnen ankommer till tillgodoser barnets 

behov via Socialtjänsten i respektive kommun. År 2014 skedde en lagändring i lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) som innebär att det inte längre krävs en 

överenskommelse mellan kommun och länsstyrelse för att anvisa barn till någon kommun 

utan alla barn kan anvisas till alla kommuner i Sverige (Socialtjänsten 2015). När barnet 

ankommer till en kommun ska socialtjänsten i kommunen tillgodose tillfälligt boende och 

utreda behoven fram till dess att migrationsverket utreder ärendet.  Ankomstkommunen är 

exempelvis skyldig att tillgodose en god man som förvaltare för barnet. Kommunen ska 

dessutom sörja för att utreda om barnet är i behov av vårdinsatser exempelvis tandvård, 

sjukvård etcetera. Ankomstkommunen ska även verka för att barnet får kontakt med 

eventuella anhöriga samt verka för att barnet får lämplig utbildning (Socialstyrelsen, 2015).  

Enligt LMA § 3, andra stycket ansvarar Migrationsverket för att barnet ska anvisas en 

kommun som ska tillgodose barnet med boende, alltså anvisningskommun. När barnet är 

anvisats är socialnämnden ansvarig för behoven enligt 2 a kap. 1 § SoL. Enligt SoL kan barnet 

placeras i ett hem för vård eller boende (HVB). HVB hem följer bestämmelser enligt HSLF-

FS 2016:55 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende som 

innebär att ”Den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende bör särskilt 

beakta behovet av samverkan för att säkerställa att den person som är placerad där får sina 

behov av hälso- och sjukvård och tandvård, skolgång, sysselsättning och fritidsaktiviteter 

tillgodosedda”. Enligt bestämmelser kan Socialtjänsten i den placerande kommunen 

samverka och samarbeta med kommunen där barnet bor (Socialstyrelsen, 2016). Barnets 

skolgång följer för övrigt de grundläggande bestämmelserna som återfinns i Skollagen 

(Socialstyrelsen, 2015). Ankomstkommunen som barnet befinner sig i ansvarar således för 

skolgången. Enligt skollagen kap 29 §2 har rätt till utbildning men är inte skolplikt, och gäller 

så länge barnet inte är över 18 år. Likt andra rättigheter som barn har via skollagen kan 

Skolinspektionen och Barn-och elevombudet bli inkallade när ett asylsökande barn råkar illa 

ut i skolan (Socialstyrelsen, 2015). Exempel på stödinsats som erbjuds till ensamkommande 

är studiehandledning på modersmålet eller introduktionsprogram för lärande av svenska. 

Socialstyrelsen (2013) har dessutom publicerat en handbok Samverka för barns bästa för att 

tillgodose aktörer verktyg och riktlinjer för att implementera samverkan på arbetsplatsen. 

Handboken presenterar allmänna råd och vägledning i arbete för att barns bästa ska beaktas 

via samverkan, som bland annat innebär att beakta helhetssyn vid planering av insatser där 

flera insatser träder in.  
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1.4 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten, skolan, HVB hem, Migrationsverket och 

god man upplever sin samverkan kring asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn.  

Frågeställningarna som studien besvarar är följande: 

1. Vilka är förutsättningarna för en god samverkan? 

2. Vilka hinder går att identifiera? 

3. Hur beaktas barnperspektivet i samverkan? 

1.5 Definition av samverkan och samråd 
Samverkan – ett gränsöverskridande arbete med andra organisationer och samhällsorgan  

Samråd – ett moment inom samverkan där inblandade aktörer utbyter erfarenheter och 

tankar 

1.6 Disposition 
Studien består av sju avsnitt, inklusive inledningen. I andra avsnittet presenteras den tidigare 

forskningen baserad på olika forskningsunderlag om samverkan som i slutat av avsnittet 

sammanfattas kort. Därefter i avsnitt tre görs en presentation av studiens teoretiska 

utgångspunkter bestående av samverkan och nyinstitutionell teori. Därefter består kapitel 

fyra av ett metodavsnitt som talar för studiens metodiska uppbyggnad med fokus på bland 

annat de forskningsetiska principerna som studien bygger på. Vidare i kapitel fem följs 

resultat och analys av studiens intervjuer kopplade till teori och forskning. Slutligen i kapitel 

sex presenteras diskussion om studiens resultat och mina reflektioner kring resultatet. 

Slutligen presenteras mina slutsatser kort i kapitel sju.  

2 TIDIGARE FORSKNING  

Aktuell forskning som har använts i studien har huvudsakligen hämtats från Mälardalens 

högskolebibliotek. Jag har letat i databaserna inom ämnena socialt arbete och sociologi.  

Sökningarna som har gjorts har innehållit referenser, fulltext, vetenskaplig granskning via 

både Social Services Abstracts och Social Care Online. Thuren (2013) beskriver vikten av att 

vara sanningsenlig vid kvalitativ forskning, därmed har studien beaktat ett källkritiskt 

ställningstagande vid sökning av information så endast primära källor har använts vid 

studien. Vid sökning efter relevant forskning har fokus legat på fenomenet samverkan. 
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Utöver det har även forskning om målgruppen, ensamkommande flyktingbarn, tagit del i 

studien i såväl nationella som internationella tidskrifter. Detta för att kunna få en större 

inblick över hur samverkan definieras och talas om. Nyckelorden som har använts vid 

sökningen är ”collaboration”, ”new institutional theory”, ”unaccompanied refugee children”, 

”consulting”, ”integration”. 

Nedan presenteras forskningen utifrån olika teman som forskningen har berört. 

2.1 Hur skapas god samverkan 

Widmark, Sandahl, Piuva & Bergman (2011) har i sin studie om samverkan identifierat vilka 

hinder socialtjänst, skola och sjukvård stöter emot i sin samverkan. Resultaten visar att för 

att samverkan ska fungera i praktiken krävs det en samverkan som grundas på gemensamma 

mål. Det avser att olika organisationer gemensamt planerar tillvägagångssättet för 

samverkan utifrån deras gemensamma resurser. Vidare visar resultaten att delat ansvar 

mellan parter är essentiellt för att främja en god samverkan där alla parter involveras och 

undviker missförstånd. Fokusgrupperna i studien delar med sig av egna erfarenheter från 

tidigare samverkansprojekt som har varit framgångsrika och förklarar att anledningarna till 

att en god samverkan är möjlig är att yrkesverksamma lyssnar på varandras åsikter. Att 

lyssna ger ett öppet klimat där kunskap mellan aktörerna byts. Resultatet tyder dessutom på 

att yrkesverksamma bör ha gemensamma mål vid samverkan - speciellt i fall berörande barn 

som far illa eller riskerar att fara illa.  Gemensamma mål skapar tillhörighet i grupper som 

samverkar. Widmark m.fl. (2015) anser dessutom att en förutsättning för en god samverkan 

är att yrkesverksamma arbetar parallellt med en planerad arbetsfördelning som baseras på 

en gemensam stödplan. Slutligen påpekas att det är av vikt att ha god tillgång mellan 

parterna i samverkan och att våga lyssna på andras expertutlåtanden vid samråd.  

Liknande slutsatser framställs av Sundqvist, Ögren, Padyab & Ghazinour (2015) som i sin 

studie om svenska aktörers samverkansmönster i arbete med asylsökande flyktingbarn som 

ska återvända till sina hemländer från Sverige. Forskarna kommer fram till att förekomsten 

av en god samverkan utgår från en noggrann diskussion mellan parterna om mål, principer 

och etik innan påbörjan av samarbetet för att upprätta samförståelse. Författarna lägger även 

vikt på att det ska råda goda relationer sinsemellan de olika organisationerna som samverkar, 

ha jämlikhet även på konkret plan infria ytterligare resurser så att målen kan nås. Studien 

påpekar även vilken kommunikationsnivå som är åtråvärt i samverkan. Resultatet framställer 

en kommunikationsnivå där studiedeltagarna tar emot information från andra yrkesgrenar 

som samverkar på funktionell nivå, dock fanns det en åtrå bland deltagarna att skapa kontakt 

med fler yrkesgrupper involverade i flyktingbarnens process för att ha insyn i exempelvis 

gränspolisens yrkesroll för att veta huruvida processen ligger till, dock anser andra 

studiepersoner att den informationen är en börda eftersom det inte går att påverka, så de 

anser att vara ovetande är bättre, då känner de sig inte som förrädare i processen. Studien 

undersöker även hur studiedeltagarna upplever samverkan som arbetssätt. Resultatet 

påpekar att en del studiedeltagarna anser att samverkan uppnås bäst om man tänker på 

samma plan och inte från olika plan. Det innebär i praktiken att utgå ifrån samma 
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målsättning. Andra studiedeltagande är skeptiska mot att samverka från samma 

utgångspunkt och anser att det är olikt tänkande som är styrkan i samverkan. 

Samordningsnivå är ytterligare en punkt som undersöks av Sundqvist m.fl. som påpekar att 

hälften av aktörerna önskar att samordna mer i sina yrken. De anses skapa förståelse för 

andra aktörens roll vilket är önskvärt vid situationer som aktörerna stöter på. Studien 

påpekar att det finns olika roller av samverkan, varav kommunikation och samverkan ligger 

på de lägsta nivåerna. 

Ett tredje exempel på vikten av att samordna arbetet med andra aktörer uppger Johansson 

(2014) som i sin studie syftar till att beskriva brottsförebyggande samverkan. Forskaren 

indikerar att ett nätverksskapande är av vikt vid samverkan och samråd med andra aktörer 

och organisationer innan påbörjan av samverkan för att undvika missförstånd och missöden 

kopplade till samverkan. Johansson beskriver fem steg till lyckad samverkan. Det första 

steget är att påbörja samarbetet, på andra steget ska en kartlägga lokala problem att tackla, 

tredje steget är att komma överens om en gemensam förförståelse av komplexa problem och 

planera relevanta åtgärder för att tackla dessa och sista steget syftar till att genomföra 

åtgärder samt följa upp det kooperativa arbetet. Johansson (2014) återkopplar resultatet från 

studien som påvisar att en kontakt på individuell nivå mellan parterna är önskvärd för gott 

resultat.  

Gällande huruvida likhet eller mångfald påverkar resultatet av samverkan är något som har 

lyfts fram i en studie av Huxham & Vangen (2005) som har gjort en studie om hur samverkan 

sker. Resultatet tyder på att samverkan står till fördel inom det sociala arbetet då samarbetet 

mellan organisationer bidrar till att man har större mandat som övertäcker en större 

omfattning av problemfrågorna än vanligt. Vidare anses olika arbetsuppgifter inte vara en 

nackdel utan en fördel under de förutsättningarna att man samråder vid samverkan. Att 

samverkan står till fördel presenteras exempelvis via att problemfrågor annars kan falla 

mellan stolarna om myndigheter och organisationer verkar individuellt utan samverkan. 

Samverkan ger dessutom stöd till organisationer och myndigheter att hantera större 

problemområden som de inte hade kunnat klara av på egen hand på grund av risker och 

investering av egna resurser (ibid).  

Socialstyrelsen (2013) har arbetat ihop en vägledningsrapport i barnärenden för barn som far 

illa i syfte om att integrera ett organisatoriskt samarbete mellan aktörer för ändamålsenlig 

samverkan. Rapporten tyder på att barn och unga många gånger är i behov av hjälp och 

insatser från flera håll än ett. Det framgår att vissa barn är i extra behov av insatser, speciellt 

barn som återfinns inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. Rapporten tyder 

på att en del barn är i behov av flera insatser samtidigt och det finns problematik i att 

uppfylla dessa samordnade insatser om de inte planeras väl. Det som Socialstyrelsen (2013) 

rekommenderar är att utföra systematiska och strukturerade samverkan i arbeten med olika 

verksamheter och aktörer. Samverkan belyses dessutom som ett redskap i att betrakta barnet 

i behov utifrån en helhetssyn för att avgöra vilka organisationer och aktörer som bör 

samverka för barnets bästa. Vid planering av samverkan och samordnade uppgifter avser 

rapporten barns- och föräldrars deltagande som önskvärd i syfte om att lyfta 

barnperspektivet och för en patiens integritet och självbestämmanderätt som återfinns i 2 a § 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Rapporten presenterar dessutom tre bas begrepp som 
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anses vara förutsättande för en god samverkan vilka är styrning, struktur och samsyn. 

Styrning avser att planera samverkans förutsättningar, vilket genomförs via analyser av 

samverkan, planering av hur samverkan ska ske, tydliggörande av mål och resurser. Struktur 

innebär allt av vikt vid arbetsfördelning och målsättning. Strukturen kartlägger målgruppen, 

målsättningar, förslag på eventuella lösningar vid eventuella hinder, resursåtgång och 

avtalsplaner. Med andra ord är det allt av vikt vid upprättelse av strukturella metoder för att 

samverka. Slutligen framgår det i rapporten att den sista förutsättningen för samverkan är 

samsyn som innebär gemensamma begrepp på problemområdet och gemensam värdegrund. 

Samsyn innebär inte att motverka olikheterna i aktörers uppdrag, det anses nämligen vara 

styrkan bakom samverkan - att hantera problem från olika plan. Samsyn är att skapa en 

gemensam kunskapsgrund om sin och andra aktörers problemområde och mynna en 

ömsesidig tolkning av problemet och behov av insatser. Kunskapen om andras områden 

anses således underlätta samverkan (Socialstyrelsen, 2013). 

 

2.2 Svårigheter och hinder med samverkan 
Hjortsjö (2006) har uppmärksammat att samverkan många gånger beaktas med ett okritiskt 

öga som endast fokuserar på fördelar, vilket följaktligen lett till att det inte återspeglar 

verklighetens utsaga. Forskaren beskriver att det finns samverkansprojekt som har urartat 

och misslyckats, vilket inte har en konkret anledning till att studeras ytterligare. Resultatet 

pekar på att samarbete inte alltid frodas eftersom organisationer kan vara så bundna till sin 

egen organisations ramar och arbetssätt vilket leder till att de fruktar att gå utanför dessa 

ramar. Dessutom påpekas det i studien att skillnader mellan olika former och teorier i 

samverkan. En form av samverkan avser exempelvis att integrera olikartade enheter i 

gemensamt arbete, där kommunikation blir av vikt. En annan form av samverkan är formell 

samverkan och innebär en likasinnad samverkan begrundad på att deltagare formellt och 

gemensamt kommer till en förståelse av regelbundna möten. Informell samverkan är en 

annan typ av samverkan som är av psykologiskt och emotionell innebörd. Informell 

samverkan syftar till att deltagare ska föredra att samverka utifrån status, värderingar och 

legitimitet. Svårigheten i samverkan presenteras dessutom som när man inte kommer 

överens om vilken princip som ska efterföljas och alla aktörer enas om en gemensam 

värdegrund. Hjortsjö har i samma studie påpekat efterföljder av att flera organisationer 

kliver in och på ett verksamhetsområde för att samverka. Problemen genereras av konflikter 

och kamper om de delade resurserna och domänkonflikt när nya samverkansprojekt skapas 

på grund av att de inte hunnit institutionaliserats.  

 Liknande argument presenterar Widmark m.fl (2011) som identifierar att flertal hinder 

såsom ansvarsfördelning, förtroende och personligt bland de yrkesverksamma inom det 

professionella mötet. Huvudsakligen är hindren bakom samverkan förekommande när 

samverkans förväntningar och förhoppningar inte är klargjorda sedan tidigare vilket således 

resulterar till besvikelse i praktiken. Enligt studien framgår det att 20-30% får insatser och 

behandling som inte täcker deras fulla behov av stöd. Forskare tror därmed att en utökad 
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samverkan skulle kunna tillfredsställa stödet ytterligare om samverkan förbättras. I 

välfärdssektorer genomförs således samverkan ständigt mellan olika regeringsorgan som 

arbetar för förbättring av socialt stöd.  

Lundström (2005) argumenterar i sin studie om brottsförebyggande samverkan att de 

fördelar som finns bevisade via forskning inte överväger nackdelarna. Ett exempel är att det 

finns svårigheter i praktiken via samverkan då en samverkan innebär att relationer och 

gränser mellan parter suddas ut och blir otydliga, vilket ger utrymme till att överträda andra 

partens territorium och överträda sin jurisdiktion.  

2.3 Olika aktörers fokus på barnperspektiv 
Barnperspektiv är ett viktigt fenomen att implementera i sitt arbete med barnärenden för att 

beakta barnens bästa anser Ottosson, Eastmond & Schierenbeckv (2012) som utgår ifrån sin 

studie baserad på barnhandläggares erfarenheter. Resultatet beskriver att handläggare 

besitter en maktroll vid bedömningen av behovet ett barn har utifrån byråkratiska processer 

eftersom att barnet representeras av förmyndare eller god män. Många gånger berättar 

barnen själva vilka önskemål och behov de har, och då är det handläggarens uppgift att ha 

barnens beaktan i åtanke. Vid andra fall uttalar barnen inte sina önskemål och det är i den 

situationen det är viktigt för handläggare att ha barntänk i beaktning. Resultatet i studien 

påvisar att handläggare i Sverige anser sig vara utrustade med relevant kunskap och tidigare 

erfarenheter om hur barn generellt tänker och känner för att kunna generalisera i fall där 

barnen inte kan eller vill göra sig hörda för att ha ett ”barnperspektiv”.  

Barnens deltagande i asylprocessen utifrån ett barnperspektiv har också diskuterats i studien 

av Ottosson & Lundberg (2013). Forskning påvisar att det är bra att barn får vara deltagande 

i sin process och göra sig hörda i sin process, men att i praktiken ifrågasätts inte alltid barnen 

på grund av att deras kompetens ifrågasätts. Forskningens resultat påvisar att barn kan 

objektifieras när de har ombud med sig vid träff med handläggare. Ombud har svårigheter i 

att ha ett omsorgsperspektiv kontra ett rättighetsperspektiv vid företräde av barnen. 

Ottosson m.fl. (2012) tar upp hur svåra element i organisatoriska sammanhang med 

asylmottagande i Sverige och påpekar att finansiella barriärer, tidskonsumerande uppdrag 

och förhållning till andra aktörer som är svåra att anpassa sig till. Det framgår dessutom i 

forskningen att handläggare inte anser att de har tillräckligt med individuell tid att handlägga 

barnärenden då ärenden är tidskrävande och kräver full uppmärksamhet för att behandlas 

rättvist. Vid möten med exempelvis Migrationsverket framgår det att det oftast är föräldrarna 

eller god män som får mer uppmärksamhet än barnet, men att det inte är meningen att 

negligera barnen utan att det sker för att inte överväldiga barnet med påtryckningar i icke 

barnvänliga miljöer som kontor är. I kontakt med lärare från skola framkommer det från 

samma studie att skolor är obekanta med asylsökande barn och deras behov så de behöver 

således handledning av barnhandläggare.   

I forskning av Svensson och Eastmond (2013) om skolans mening för ensamkommande 

framgår det att ensamkommande barn som får en skolgång får starkare band till samhället 

och hopp om en framtid. Dessutom framgår det att vid förberedelseklasser blir barnen 



9 

utrustade med mer kunskap då klasserna är mindre än de ordinära klasserna och att lärarna 

som har hand om barnen har de verktyg som krävs för att hjälpa de nyanlända språkmässigt. 

I koppling till ensamkommandes boende finns det forskning framställd av Boverket (2008) i 

uppdrag av justitiedepartementet vars syfte var att kartlägga asylsökandes eget boende, EBO, 

och ge en lägesrapport på hur det egna boendets psykosociala och bostadssociala förhåller sig 

till de ensamkommande. Resultatet av undersökningen tyder på att flertal asylsökande 

föredrar att bo i eget boende (EBO) hos bekanta eller familjer än att bo i boenden som 

myndigheter placerar barnen på, exempelvis transitboende eller hem för vård och boende 

(HVB hem). Resultat av forskning tyder på att anledningen till att eget boende föredras beror 

på att egna boenden ger en stabil hemma miljö och att det ger en känsla på att ha kontroll 

över sitt liv. Resultatet pekar på att EBO bidrar med mindre övervakning, vidare frihet och 

mer möjlighet till integration i samhället. Anläggningsboenden anses ofta vara oönskade 

eftersom de är lokaliserade utanför samhället, som leder till segregation och förslöad 

integration. Dessutom finns det i vissa anläggningsboenden uttalade hot mellan olika 

grupper av de asylsökande som bidrar till rädsla för anläggningsboenden, vilket vidare talar 

för att EBO föredras (Boverket, 2008).  Enligt socialstyrelsen (2013) Är en viktig aspekt att 

barn får rätt insatser baserade på en helhetssyn om barns situation och behov. Det framgår 

dessutom att samverkan behövs när barnen får insatser från olika institutioner samtidigt 

(ibid). Den som ansvarar för samverkan är verksamhetsledningen och professionen vars 

uppgift är att ansvara för processen utifrån utredning, bedömning, genomförande och 

uppföljning av de insatser som genomförts har varit rättssäkra och baserade på bästa möjliga 

kunskap (Socialstyrelsen, 2013). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Forskningen ovan presenterar olika perspektiv  av hur samverkan uppstår samt vilka hinder 

samverkan stöter emot. Samverkan är i hög grad i beroende av att parterna beaktar 

varandras deltagande i samarbetet och gör sig till känna för delat ansvar och infinner sig vid 

behov av dialoger och samtal för att undvika missöden och skapa samförstånd. Det 

framkommer att ett skapande av gemensamma målsättningar är ett tillgångavägssätt för att 

inte arbeta i olika ändar eller utföra dubbelarbete. Huruvida uppgifterna ska vara parallella 

eller komplettera varandra har forskare olika åsikter om. Resultat från tidigare samverkan 

exemplifierar projekt som varit lyckade via parallella arbetsuppgifter som har varit tids- och 

kostnadseffektivt medan andra projekt bidragit till att problemet inte fångats helt och vissa 

åtaganden ”fallit mellan stolarna”. Ansvarstagandet mellan parter är grundläggande vid 

samverkan i den mån att parter tar sig an utmaningen gemensamt och arbetar för målet. 

Eftersom att samverkan berör organisationsöverträdelse ligger en vikt på att skapa utrymme 

för andras expertutlåtande och finna intresse för andras åsikter vid samverkan. Det 

framkommer även att svenska myndighetspersoner har en relativ positiv inställning till 

samverkan. Utifrån misslyckade samverkansprojekt indikeras forskningen att detta sker när 

organisationer håller fast vid sina respektive riktlinjer och inte kan koordinera sina riktlinjer 

med andra organisationer.  
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Forskning påvisar även oduglighet i samverkan när socialarbetare inte upprättar 

gemensamma grunder att utgå ifrån utan samverkar från olika änden och håller fast vid sin 

organisatoriska vision. Samverkan blir i det fallet ogenomförbart eftersom socialarbetare har 

en ofullständig förståelse av hur samverkan ska ske. Vid arbete med barn uppfattas 

samverkan som en nödvändighet. Forskning tyder på att barn inte alltid företräder sig själva 

och för sin talan, då är det socialarbetarens ansvar att ha ett barntänk och företräda de. 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUKTER 

Studiens fokus har varit att undersöka hur socialtjänsten, skolan, HVB hem, 

Migrationsverket och god man upplever sin samverkan kring asylprocessen för 

ensamkommande flyktingbarn. För att kunna få en förståelse kring det begreppet har källor 

hämtats från olika håll: Danermark & Kullberg (1999) om samverkan mellan aktörer samt 

Grape, blom och Johansson (2011) om nyinstitutionell teori som riktas mot att motverka 

problem som uppstår vid sektordelade verksamheter. I samband med utvecklingen av 

samverkan som skedde på organisatorisk nivå under 1900-talet genomfördes rapporter om 

vikten av samverkan samt införande av samverkan mellan aktörer från försäkringskassan, 

arbetsmarknadsmyndigheter, socialtjänst och hälso- och sjukvården (SOU, 1994:139).  

3.1 Vad är samverkan 

Begreppet samverkan riktas mot ett organisatoriskt samarbete i syfte om att verka 

gränsöverskridande i hopp om att nå synergieffekt, att få bättre resultat med kompetenserna 

ihop än var för sig (Danermark & Kullberg, 1999; Grape m.fl, 2015). Förändringar har skett i 

enlighet med att det svenska välfärdssystemet har genomgått förändringsreformer från 1960-

talet och dagens moderna välfärdssystem är annorlunda. Förändringarna gäller ersättande av 

institutionaliseringen, införandet av nya lagar såsom Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) via så 

kallad decentralisering (Danermark & Kullberg, 2011, s.21). I dessa förordningar finns 

uppmaningar till samarbete vilket leder till en skyldighet om samverkan med andra 

organisationer och individer vid bedrift av socialt arbete (SOU 1994:139).  

Ansvarsområdena för en och samma individ kan vara uppdelad mellan olika aktörer som 

såsom kommun, landsting och skola som på olika fronter kompletterar individens privata 

och offentliga skyddsnät vilket leder till att aktörerna befinner sig i ett beroendeförhållande 

(Danermark & Kullberg 1999, s.9). Det innebär att det moderna välfärdssystemet bygger på 

ett samarbete mellan institutioner och aktörer för att klara av verksamheten, eftersom 

samverkan inte är ett alternativ utan ett krav som inte endast är ett alternativ, utan även en 

förutsättning (Danermark & Kullberg, 1999 s.9). Samverkan kan delas in i fyra olika 

kategorier som förklarar verksamhetens utbyggnad. Den ena kategorin kallas Kollaboration 
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eller samverkan och dessa relateras till att myndigheters samverkan utövas i vissa 

avgränsningsbara fall. Koordination eller samordning kopplas till att olika organisationers 

bidrag sammanräknas för att uppnå önskat resultat. Konsultation är tredje kategorin som 

bidrar till att eventuell yrkesgrupp från någon institution utför en temporär insats inom en 

annan yrkesgren, ex. läkare utför insats inom socialtjänsten. Den fjärde och sista kategorin av 

samverkan är integration och sammansmältning som innebär att ett flertal verksamheter 

förenas och uppdrag blir gemensamma (Danermark & Kullberg, 1999, s.35). Samverkans 

fördelar är bland andra att det genererar ökad professionalitet, större träffsäkerhet vid 

planering och genomförande av insatser, effektivare resursutnyttjande, utvecklar nya 

arbetsmetoder, överblick över andras kompetenser samt multipla insatser som stärker 

varandra (Danermark & Kullberg, s. 53, 1999). 

Samverkan är inte en problemfri förening utan kan många gånger raseras (Danermark & 

Kullberg, 1999; Danermark, 2003) Det som kan ligga till grund till problematiken i 

samverkan är bland annat om målen är vagt formulerade, om det råder en assymetrisk 

relation mellan aktörerna, oduglig samordning eller olikartade kunskapstraditioner och mål 

som skiljer sig (Danermark, 1999). Skilda synsätt kan också påverka utsagan av samverkan 

på grund av olika anledningar, exempelvis när det sker om kamp av dominans eller i vad som 

anses vara sanning (Danermark, 2003, s.26). Olika organisationer har ibland skild agenda 

om vad som förväntas komma från samverkan med en annan organisation och vill många 

gånger styra mot sin agenda. Där kan en komplexitet uppstå för att perspektiven inte 

matchar till fullo (Danermark 2003, s.28).  Det finns tre förutsättningar för samverkan vilka 

är kunskap, regelverk och funktion. Förutsättningen kunskap riktas mot att förklara vad 

tidigare kunskap har för påverkan på samverkan. För att exemplifiera påpekar Danermark 

(2003 s.28) byggindustrin. Inom en yrkesgren finns olika yrken exempelvis arkitekter, 

snickare och målare. Alla dessa yrkesgrenar har olikartad kunskapsgrund och 

funktionsmässigt är det fungerande. I verkligheten är klienterna mänskliga, och behandlas 

både som subjekt och objekt. Detta påverkar samverkansförfarandet eftersom personen i 

fråga är deltagande i processen (Danermark, 2003 s.25). Eftersom aktörer kan delta i 

samverkan utifrån olika yrkesgrenar står det som i regel att konkurrera om vem som har rätt 

(Danermark, s.27, 2003).  

Ett problem ses ofta från sociala, psykologiska eller pedagogiska synhåll och är därför 

problem kan uppstå. Olika positioner, exempelvis lärare och kurator, har två synsätt på ett 

område trots sina ömsesidiga val att samverka (ibid). Dessa olika synsätt resulterar till att 

man kan tala olika ”språk”, alltså ord som endast yrkeskompetenta förstår sig på, 

yrkesjaronger. Dessa kan vara främmande för andra aktörer som inte jobbar på samma sätt. 

Detta kan leda till att en aktör inte förstår vad den andra aktören menar när denne använder 

sig av yrkesjarong, och missförstånd eller oförstånd uppstår (Danermark, 2003 s.28). 

Exempelvis ordet ”segregering” kan vara främmande för vissa aktörer, då är det förenklande 

att använda sig av ”uppdelning” istället för att försäkra sig om att andra förstår. Om 

yrkesjaronger används kan aktörerna kantas och irritera sig. Då skapas en destruktiv process 

(Danermark, 2003, s.28) Ytterligare en faktor som skapar oenighet och svårigheter med 

samverkan är maktskillnader (Danermark, 2003 s.36). Makt kopplas till olika yrkesgrenar 

som skapar problem och oenighet när ena yrkeskategorin inte vill instämma med den andre 

kategorin på grund av att den ene anses besitta högre makt (Danermark, 2003, 27).  
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Konflikter relaterade till personkemi återfinns på fälten, där aktörer pekar på att det 

genereras problem om aktörer inte kommer överens, dock är detta inte den enda 

förutsättningen för samverkan utan är ett av flera vilket innebär att teorin motsäger 

påståendet om personkemi och anser att det är en myt (Danermark, 2003 s.11; Danermark & 

Kullberg, 1999, s.10) 

3.2 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori är en bred teori berörande organisatoriska interaktioner (Grape m.fl 

2011). Nyinstitutionalismen är ingen homogen teoretisk skolbildning, utan har tre olika 

grenar som arbetar parallellt. Den första är historisk nyinstitutionalism. Historisk 

nyinstitutionalism fokuserar på politiska maktstrukturer i samhället, och de maktrum dessa 

har. Genomgående i historisk nyinstitutionalism är det förekommande med politiska försök 

att förändra system, vilket är svårt på grund av historiska hinder vilket pekar på att en del 

institutionella förändringar är omöjliga eller möjliga men icke önskvärda. Den andra är 

grenen är rational choice-institutionalism som innebär att en individ är målrationell och 

utgår ifrån att utföra maximal effekt av sitt handlande Det innebär att konflikter skapas 

baserade på att det inte går att garantera att det finns motsvarande beteende från andra 

aktörer. Den tredje grenen är sociologisk nyinstitutionalism. Sociologisk nyinstitutionalism 

är en synonym till organisationsteoretisk nyinstitutionalism och baseras på förhållande 

mellan organisation och omgivning. Det nyinstitutionell teorin kan kombineras med 

integrationsbegrepp för att användas i empiriska studier (ibid). Teorin menar att det råder 

större utbud av olikartade aktörer i organisationer, vilket särskiljer de som styr 

organisationerna gentemot aktörerna i verksamheterna. Detta påpekar en hierarkisk ordning 

med ledning i topp och utförare i botten, vilket ger möjlighet att små enheter bildas för att 

tillfredsställa ledningar. Enligt Grape m.fl (2011) kan samverkan generera i projekt som 

delegerar det aktiva ansvaret till mindre verksamheter som är flexibla, målinriktade och 

tidsbegränsade i syfte om att öka effektiviteten i samband med samlad styrningen av 

strategiska och ekonomiska resurser 

Aktörer stöter på faktorer som är viktiga vid samverkan, som bland annat gemensam 

medvetenhet om problem, gemensam samstämmighet om målen och slutligen gemensamt 

beroende mellan olika aktörer för att öka integrationen sinsemellan (Grape m.fl. 2011). 

Nödvändiga aspekter inom samverkan är initiala förberedelser som genererar konsensus och 

ömsesidighet (ibid). Samsyn verkar även inom samverkan, och kan skapa problem om 

samsyn och överenskommelse inte existerar [domänkonflikt] (Grape, 2001). Vid samverkan 

blir flera aktörer inblandade och samtliga utgår ifrån sina organisatoriska fält (ibid). Hälso- 

och sjukvården drivs exempelvis av medicinsk professionell logik, men har även element från 

socialförsäkringsjuridisk logik, och socialtjänsten drivs av socialrättslig juridik. Detta 

möjliggör praktiska problem vid samverkan om inte parterna är överens och sträva efter 

domänkonsensus (Grape m.fl 2011). Vidare finns det vertikal integration mellan ledare och 

personal inom organisation, där barriärer kan finnas exempelvis om aktörerna leder arbetet 
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ifrån organisatoriska målen, eller om ledningen följer de organisatoriska målen men vill 

skapa distinktion från organisationen som verkar gränsöverstigande (ibid). Dessa barriärer 

kan likaså vara lösningar som fungerar mer effektivt (Grape m.fl. 2011).  

Integrering beskrivs som nödvändigt verb i samverkan när dimensioner ska arbeta parallellt 

(Grape m.fl. 2011). Vid integration ska flera element bindas till en gemensam enhet (ibid). 

Förutsättningen för att lyckas är att det sker domänkonsensus bland samtliga element om val 

av mål och medel. Det skapar en påtryckning på att samtliga talar samma domänspråk för att 

konsensus ska grundas (ibid). Så kallad gråzonsproblematik kan uppstå om 

integrationsarbeten bli för planerade och detaljerade eftersom det kan leda till att 

handlingsutrymmet minskar och att det inte blir tidseffektivt arbete. Däremot kan en för 

gränsbefriad integration leda till misslyckande lika så (ibid).  

4 METOD 

Studiens syfte är att undersöka hur kommun, skolan, HVB hem, Migrationsverket och god 

man upplever samverkan mellan varandra vad det gäller asylprocessen kring 

ensamkommande flyktingbarn. Eftersom studien är menad att få fram aktörers upplevelser 

av samverkan har jag valt att genomföra en kvalitativ studie med intervju som arbetsform 

eftersom en kvalitativ intervju ger svar på frågor som ”Hur upplever du” istället för en 

kvantitativ studie som ger svar på exempelvis ”hur vanligt är det att uppleva” (Bryman, 2015, 

s.39). Även Fejes & Thornberg (2014, s.20) förklarar skillnad mellan olika undersökningssätt 

då exempelvis en kvalitativ studie syftar till att utgå ifrån ord medan kvantitativ metod utgår 

ifrån siffror. Kvalitativ forskning kan bedrivas på olika sätt. Om en är intresserad av att 

studera ett fenomen i verkliga händelser passar observationer som metod, om en dock är 

intresserad av individers förståelse av ett fenomen passar intervju som metod (Widberg, s.17, 

2002). Kvalitativa intervjuer baseras på informanternas berättelser och belyser samt utgår 

från informanternas förståelse av fenomen samt utreder fenomens karaktär och egenskaper 

(Widberg, 2002, s.15-16).  

4.1 Urval 
Urvalet är målinriktat utifrån aktörer som är relevanta inom samverkan för 

ensamkommande flyktingbarn. Bryman (2015) nämner målinriktat urval förekommande 

inom kvalitativ forskning som en samlingsteknik för att välja forskningsunderlag. Som följd 

av den forskningen som jag har tagit del av samt utifrån bestämmelserna i bakgrunden blev 

resultatet av urvalen skola, socialtjänst, migrationsverk, HVB och god man. Specifikt skedde 

ett målinriktat bekvämlighetsurval av individer som var tillgängliga från olika myndigheter 

och organisationer. Generellt kan bekvämlighetsurval inte generaliseras, men via kopplingar 

till existerande forskning är det är det möjligt att bedriva vidare forskning inom området. 
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Ahrne & Svensson s. 22 (2015) förklarar urvalet inom empiriska objekt som sociala miljöer 

och fall. Dessa miljöer/fall kan bland andra vara geografiska, organisatoriska eller 

myndigheter.  

4.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Efter att metodvalet var bestämt valde jag tillvägagångssättet semistrukturerad intervju. 

Anledningen till att semistrukturell intervju och kvalitativ intervju trots att de både har en 

kvalitativ stil beror på att kvalitativ intervju kan skapa förvirring då det täcker andra 

intervjuformer också, såsom ostrukturerad intervju (Bryman, 2015, s.413).  Bryman s. (2015, 

s.412-419) beskriver kvalitativ intervju som tänkbar metodologisk tillgångavägssätt om man 

söker efter kvalitativ data som uppger hur respondenter värderar sin tillvaro. Det framgår 

dessutom i samma avsnitt att kvalitativa intervjuer är flexibla och ger inblick i 

intervjupersonens ståndpunkter på ett nyanserat sätt då intervjupersonen får utrymme att 

uttala sig fritt.  

4.3 Datainsamling och genomförande 
Valet av intervjupersoner har baserats på de aktörer som framkommit som relevanta när jag 

har tagit del av forskningen, och blev således HVB, skola, Migrationsverket, socialtjänsten 

och god man. Rollerna som aktörerna har är att intervjupersonen från socialtjänsten är 

ansvariga för barnen i respektive kommun, och arbetar utifrån socialtjänstlagen som innebär 

att de ensamkommande flyktingbarnen ska ha det bra. Socialtjänsten ansvarar för 

ensamkommande barn under 18 år och arbetar kring deras stöd, behov och omvårdnad. 

Vidare har jag intervjuat representant från migrationsverket eftersom Migrationsverket 

prövar barns asylärenden och skickar barnen till kommun som i sin tur arbetar utifrån 

socialtjänstlagen och bär ansvar för barnet. Migrationsverket genomför även 

åldersbedömningar av barnen och avgör om barnet får stanna i Sverige eller inte. Ytterligare 

en intervju genomfördes med en god man eftersom god man är en förmyndare och 

vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn och kliver in vid rättsliga frågor, talar i 

barnets intresse och har skyldighet att bestämma kring barnet i personliga, ekonomiska och 

rättsliga ärenden. Dessutom intervjuade jag representant från skola då skolan är en läroplats 

som barnen deltar i under veckodagarna och slutligen intervjuade jag en representant från 

HVB hem eftersom HVB hem är hem för vård eller boende och är en insats som erbjuds till 

bland andra ensamkommande flyktingbarn. HVB hemmet är barnens bostad styrd av 

personal som driver bostaden och har daglig kontakt med barnen. Aktören från skolan är 

lärare och arbetar med ensamkommande för att integrera barnen och få barnen att få all 

kunskap de behöver för att komma in i samhället.   Tillvägagångssättet för datainsamling 

valdes utifrån metodvalet och urvalet som innehöll variation av respondenter för att svaren 

skulle vara av variation och ge god information utifrån deras respektive expertis. Utfallet blev 

semistrukturerad intervju eftersom den är av öppen karaktär, vilket bidrog till valet att inte 

använda standardiserad frågeformulär inte användes för att samla in data. Den 
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semistrukturerade intervjun utgick ifrån olika intervjuguider av liknande innehåll som 

anpassades till deras roll och med fokus på samverkan. Intervjuguiden (se bilaga B) innehöll 

frågor av öppen karaktär där informanterna kunde svara på frågor utifrån deras kapacitet och 

kunskapsgrund. Mötet spelades in via ljudinspelningsinstrument för att kunna återgå till 

informationen som respondenterna delade med sig av och transkribera intervjun för att ha 

den i textform som kan analyseras i resultat och analysdelen av studien.  Ljudinspelning är 

även ett bra redskap för att fokusera på informanten och inte behöva anteckna det som sägs, 

vilket skulle rubba kontakten mellan intervjuare och respondent. Samtliga respondenter blev 

informerade om att en ljudinspelning skulle ske i syfte om att kunna använda intervjun som 

källa i studien och samtliga medgav sitt samtycke muntligt. De blev dessutom informerade 

om att intervjun var av konfidentiell karaktär och att deras personliga identitet inte skulle 

avslöjas i studien, endast deras arbetsroll. Intervjun valdes att genomfördas på respektive 

respondents arbetsrum i syfte om att mötet skulle hållas på en plats där respondenterna 

känner sig trygga och att platsen är relevant i koppling till studiens syfte på så vis att 

samverkan sker mellan deras arbetsplats och andra arbetsplatser.  

Frågorna som har ställts i intervjuerna har varit av empirisk natur, vilket innebär att de riktas 

mot att fånga upplevelserna som aktörerna har av samverkan.  Det ger dessutom en 

kunskapsbas av deras arbetsroll, kontakt med andra aktörer och vilket handlingsutrymme 

samt gränser de har vid samverkan. På så vid har empirisk data växt fram och gett svar på 

intervjupersonernas upplevelser av samverkan med andra organisationer och myndigheter. 

Dessa semistrukturerade intervjuer har även följt teman som planerats innan intervjun ägt 

rum om det som anses ge väsentliga svar på undersökningens syfte såsom ”beskriv din syn på 

samverkan i ert arbete” och ”på vilket sätt samverkar ni med andra organ”. Dessa frågor 

utvecklas i dialoger och gav inblick i respondenternas erfarenheter.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 
Bearbetning av data var skedde dels via transkribering av samtliga intervjuer där intervjun 

blev i textform ordagrant. För att underlätta skrivprocessen transkriberades respektive 

intervju i direkt anslutning till att intervjun har ägt rum. Bryman, s. 523, 2015) talar om 

kodning av kvalitativ analys genom att analysera texter. Kodning, tematisering och 

summering blir aktuellt i analysprocessen av transkriptionerna då kodning gör texter 

hanterbara genom att urskilja nyckelord/ nyckelkategorier och således skapa strukturell 

ordning i texterna (ibid). I studien genomfördes kodning genom att transkriptionerna först 

skrevs ned, sedan gjordes markering vid intressant data som intervjupersonen delade med 

sig av och som besvarade någon av frågeställningarna. Exempelvis svarade en av 

intervjupersonerna att det är svårt att samverka på grund av oförutsedda handläggningstider 

från migrationsverkets asylprocess, vilket utmärktes som svar på frågeställningen om 

svårigheter med samverkan. Vidare gjordes en tematisering av intervjuerna som ponerade 

liknande teman eller mönster som är av relevans (Bryman, s.528, 2015) Konkret handlar det 

om att hitta kopplingar mellan svaren på intervjuerna som är av relevans till varandra. I 

studien var de framhävande temana; relation och kontakt mellan aktörer, förutsättningar för 

samverkan, hinder i samverkan och barnperspektiv i samverkan. (Bryman s.529) förklarar 
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att summering är resultatet av kodning och tematisering och slutprodukten är de slutsatser 

som framkommer. För att få korrekta slutsatser behöver materialet genomskådas flertal 

gånger för att säkerställa att korrekt summering skett (ibid). I denna studie behövdes denna 

struktur för att olika aktörer arbetar på fältet med ensamkommande och de hade olika 

åsikter, så att urskilja koder och teman ger en god sammansättning av enklare formad 

datasammanställning. 

4.5 Etiskt ställningstagande 
I denna studie om samverkan har forskningsetiska ställningstaganden beaktats under 

studiens gång. Utifrån etiskt tänkande så har studien baserat på intervjuer utifrån 

verksamma aktörer, som idag arbetar inom fältet kring ensamkommande flyktingbarn. 

Överväganden mellan individskyddet och forskningskravet gjorts för att få ett resultat med 

etiskt ställningstagande. I sin rapport skriver Vetenskapsrådet, s.5 (1990) om att forskning är 

nödvändigt för både individutveckling samt samhällsutveckling, och att det vore oetiskt att 

inte bedriva forskning som kan komma att bli av betydelse för individer och samhällets 

förbättring. Dock är individskyddet viktigt att beakta för att skydda respondenter och inte 

utsätta de för kortsiktiga eller långsiktiga risker som exponerar respondenterna för fysisk 

eller psykisk skada. Övervägningarna som gjordes i denna studie innebar hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, s.6, 1990). 

Vid intervjuplanering skickades ett missivbrev (se bilaga a) via mail som förklarade vem jag 

som genomför studien är, vilket program jag läser och att studien avser att kartlägga 

samverkan mellan olika organisationer i relation till ensamkommande flyktingbarn. Detta för 

att infria informationskravet (Vetenskapsrådet, s. 7, 1990). Vidare har jag beskrivit att det är 

min förhoppning att respektive intervjuperson ställer upp, men att deras deltagande är 

valfritt och att de när som helst har möjlighet att avbryta medverkan. Detta även för att 

främja samtyckeskravet som innebär att en etisk genomförd studie beaktar individens 

samtycke (Vetenskapsrådet, s. 9, 1990). Fortlöpande i missivbrevet har jag angett eventuell 

tidsram beträffande när intervjuerna har önskats äga rum och vilken tidsomfattning de 

gällde. Avslutningsvis har det framgått att det kommande resultatet av intervjun endast 

skulle användas i forskningssyfte och att deras privata uppgifter skulle skyddas i studien – 

och även detta för att inkludera konfidentalitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, s.12,14, 1990). All ljudinspelning och transkribering har förvarats på ett 

säkert ställe och har sedan förstörts för att konfidentaliteten skulle skyddas.  

 

4.6 Analysförfarande 

Vidare valdes en kvalitativ innehållsanalys för att analysera datamaterialet. Innehållsanalys 

som är en kvalitativ metod som syftar till att undersöka befintlig forskning kring ämnet för 

att förstå den kontextuella mening som litteraturen utgår ifrån. Innehållsanalys bemärker 

formuleringar som uppstår vid muntlig och litterär kommunikation (Bryman, 2015, s.288). 
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Eftersom teorier och begrepp anses vara resultat i en kvalitativ undersökning har fokus legat 

på att vara uppmärksam på vilka begrepp och teorier som framhävs gemensamt i både 

litteraturgenomgången och vid intervjuerna (Bryman, 2015, s. 376). En innehållsanalys 

innebär tolkning av text genom kodning och induktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.241). Kodning har använts för att bryta ned innehållet från texter, undersöka de delar som 

har brutits ned, jämföra de olika delarna (begreppen, upplevelserna) mot varandra, 

begripliggöra innehållet och dela in data i olika kategorier (Kvale & Brinkmann, 2014, s.241). 

Fördelen med kodning är att det är en enkel metod att analysera innehållet då helheten ses 

över och relevanta teman plockas fram (Kvale & Brinkmann 2014, s.242).  Kvale & 

Brinkmann (2014, s.234) talar vidare om att intervjuanalys innebär separering av delar som 

narrativt rekonstruerar informantens berättelse. Initialt har transkriptionerna från 

intervjuerna lästs igenom ett flertal gånger för att få en känsla för innehållet och utsagorna i 

sin helhet. Medan kodning förbereder för analysen genomförs analysen vid 

meningskoncentrering och meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2014, s.245). 

Meningskoncentrering har utförts genom att plocka centrala delar från intervjuerna, och 

meningstolkning har utförts genom att tolka innehållet i kritisk mening mot exempelvis 

andra informanters upplevelser och texter. Det bildar olika koncentrerade meningsenheter 

som syftar till att reflektera centrala budskap ur intervjuer, och dessa är de framgående 

innehållen i texterna, som sedan har formulerats i  olika teman (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.249).  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras det som har framkommit i mina intervjuer med representanter från de 

olika myndigheterna och organisationer vid samverkan kring ensamkommande flyktingbarn. 

5.1 Vikten av individuell kontakt vid samverkan 
Ett genomgående tema i intervjuerna är vikten av att skapa ett gott samarbetes klimat med 

goda relationer till de andra myndigheterna och aktörerna. Gott kontaktnät mellan aktörer 

anses generera ett fungerande samarbete med samråd mellan aktörer och myndigheter. 

Samverkan upplevs dock vara mindre fungerade bland intervjupersonerna om klimatet 

mellan aktörerna inte är god eller om den är ensidig. Det råder delade meningar bland 

intervjupersonerna om påverkan av relationer sinsemellan. Vissa intervjupersoner betonar 

vikten av god kontakt som regel för att samverka medan resterande intervjupersoner anser 

att personliga relationer mellan aktörerna inte bör vara så styrande i samverkan eftersom 

aktörer företräder en funktion och representerar sin organisation, vilket behöver beaktas för 

att fullfölja sitt arbete. I vissa intervjuer framgår det att goda personliga relationer 

uppmuntrar samverkan med andra organisationer myndigheter, och detta ställer sig en del 

intervjuer sig skeptiska mot och överväger att samverkan inte endast bör baseras på relation 

utan det är utförandet som är det viktiga. Det råder delade meningar om det är positivt eller 

negativt med relationer sin emellan kollegor, men antalet för personliga relationer är fler än 
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antalet emot. En aktör från socialtjänsten betonar att relationer inte är av största vikt vid 

samverkan. 

Alla som förstår sig på den verkliga meningen av samverkan vet att det inte bara handlar om 

att jag o du ska gilla varandra. Det handlar om de målgrunder vi har, den kooperativa 

verksamhet vi skapar tillsammans och vilket resultat som framställs. Jag tycker inte folk 

förstår det, de borde de ta och fundera kring.  

- Socialtjänsten. 

I ytterligare en intervju med god man påvisas att intervjupersonen har erfarenhet av aktörer 

som vill förmedla och presenterar sina personliga åsikter om saker och ting men utesluter 

lagstiftning och samverkans möjligheter i bredare mening.  Dock så talar övervägande del av 

intervjupersoner i termer ”kontakt mellan oss och .. fungerar si/så” i samband med frågor 

kopplade till hur de anser att samverkan är mellan parterna. Flera av intervjupersonerna 

baserar samverkan på vilken kontakt de har med andra aktörer. 

Jag har kontinuerlig samverkan med många institutioner och personer, ja. Det jobbiga är ju att 

man aldrig vet vem man hamnar med, vissa går att samverka med och är superschyssta och 

hjälpsamma. Men det händer inte alla gånger och där uppstår ibland problem när de inte utgår 

från klientens behov.  

- God man 

En del aktörer anser att samverkansförfarandet kan variera beroende på vilka individerna 

och aktörerna är som samverkar. Dock så upplever andra informanter att det inte är 

individen som påverkan samverkan utan det är relationen till individen som påverkar. Vid 

analysering av resultatet kopplat till teori och tidigare forskning är det framgående att 

individuell kommunikations nivå vid samverkan är önskvärt bland deltagare för att de ska 

betrakta det som samverkan. Studien har därmed ett genomgående resultat på att den 

generella synen bland intervjupersonerna avser att relationer sin emellan är ett sätt att 

betrakta huruvida bra respektive dåligt en samverkan sker mellan parterna. Dock tillhör 

individuell kommunikation den lägsta nivå av samverkan, vilket innebär att det inte bevisas 

huruvida samverkan är bra eller dåligt utifrån relationell kontakt (Sundqvist m.fl, 2015). 

Detta instämmer även Danermark (2003) med som påpekar att teoretiskt sätt är samverkan 

kritiskt mot påståendet och förklarar att det inte är kemin mellan aktörerna som påverkar 

samverkan utan det är andra grundläggande förutsättningar. Det innebär således att 

individuell kontaktnivå mellan aktörerna inte är ett krav för samverkan.  

De flesta informanter har diskuterat att bemötande och motivation var viktiga element vid 

mötet med annan aktör. Informanten från socialtjänsten instämmer, men anser även att 

samverkan är svår eftersom aktörerna kan ha olika bakgrunder, utbildningar, synsätt och 

yrkesroller som påverkar hur relationen utvecklar sig mellan aktörer. Socialtjänsten 

poängterar att det är kontaktskapandet och relationen som driver samverkan mot olika håll, 

men menar att det inte är den individuella relationen som ska påverka samverkan. 
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Socialtjänsten förlitar sig på att det är den rollen som aktör som ska prägla relationer och 

beslut. Socialtjänsten tydliggör vidare skillnad mellan individuella- och organisatoriska 

aktörer i samverkan på så vis att individuella aktörer är personer i yrket, men organisatoriska 

aktörer representerar sitt yrke.   

Informant från skolan har presenterat vad som anses vara dysfunktionellt med samverkan 

när kontakten inte är god mellan aktörerna. Aktören anser att det råder ensidig kontakt med 

flera aktörer och att skola endast rapporterar och delar med sig av information. 

Genomgående i intervjun med informanten påtalas det dock om en mycket god samverkan 

med god man, socialtjänsten och HVB. Det lades stor vikt på att de samtalade dagligen vilket 

skapar relationer mellan skola och de aktörerna. Informanten upplever att relationen till de 

aktörer som skolan har god kontakt med anses samverkan också vara god, men med andra 

aktörer såsom migrationsverket och kommunen var läraren kritiskt inställd till om 

samverkan existerade på annat än organisatorisk nivå där de får elever utplacerade. 

Vi försöker att inte lägga oss i så mycket, de vill inte, alltså, de som tar hand om det här och 

god män, de säger skola är skola, ni ska inte lägga er i men de så klart vi drabbas av de lite för 

när deras asylprocess är i gång mår de dåligt och det händer mycket i deras liv de är borta från 

skolan de.. mycket runt omkring vi påverkas jättemycket utan att veta varför  

- skola. 

Genomgående i intervjun upprepar personal från HVB hem att relationen mellan HVB hem 

och andra organisationer och aktörer inte är tillräckligt stark. Det framgår att 

intervjupersonen upplever att personalen saknar individuella relationer med de aktörer som 

barnen möter i sin vardag och önskar att det vore en mer individuell kontakt. Informanten 

beskriver att HVB anser att övriga aktörer är väldig viktiga för barnet, och ser över 

exempelvis barnens kulturella anpassning i samhället, deras hälsotillstånd, deras 

studieförfarande, interaktionerna mellan barnet och andra elever, som HVB kan ha nytta av 

att veta om för att kunna tillgodose barnens behov i hemmet i större utsträckning. 

Informanten talade om att relationer mellan aktörer skulle kunna skapa fler förutsättningar 

för barnen och egna verksamheten om kontakten utökade.  

Vi behöver ju all information vi kan få från alla som barnen möter, vi blir ju deras extra familj 

och vi önskar att bli behandlade som familj också. Svenska barn som har familjer får 

information och upplysningar om varför barnen kommer hem ledsna, vad som hänt i deras 

vardag och så, men vi har inte dedär personliga.  Det saknas tycker jag.  

- HVB hem 

Informanterna ansåg att relationer och kontakter är att av de viktigaste elementen i en 

samverkan eftersom aktörerna är i beroenderelation av samarbete och att relationer är 

önskvärd eftersom de ofta genererar ett gott samarbetsklimat. En framgående diskussion 

blev huruvida formella relationer var viktiga i jämförelse med icke formella relationer, vilket 

intervjupersonerna hade delade åsikter kring. Relationerna och kontakterna som 
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informanterna diskuterade var fysiska möten, samråd och kommunikativ 

informationsdelning. Resultatet påvisar att goda relationer och bra kontakt sin emellan 

aktörer är en fördel vid samverkan eftersom det skapar en trivsam miljö och skapar 

förutsättningar för ett gott samverkan mellan parter där informationsbyte och samråd sker. 

Det finns således forskning som tyder på att goda relationer sinsemellan olika organisationer 

kan skapa förutsättning för att samverkan infrias positivt (Johansson, 2014).  Resultatet 

påpekar på att även informanterna upplevde goda relationer möjliggöra ett bra samverkan 

och ansåg att det skapar ett gott kontaktnät mellan aktörer som förenklar samverkan. Dock 

uppger Hjortsjö (2006) att goda relationer skapas först när aktörer gemensamt grundar hur 

samverkan ska ske, där aktörer samverkar utifrån likartade arbetssätt och gemensamma 

värdegrunder, vilket innebär att goda relationer och gemensam värdegrund gemensamt 

infriar samverkan och inte endast goda relationer. Vid sådana fall där individer inte 

samverkar under samma grunder skapar det ett ovetande bland aktörerna (ibid). Ovetande 

leder till osäkerhet kring samförståelse om man ska arbeta utifrån exempelvis formell 

samverkan med strukturer, rutiner och deltagares samförståelse eller informell samverkan 

där deltagare bör ha intresse sin emellan för att samverka. 

Även Grape m.fl. (2011) talar om en gemensam värdegrund inom nyinstitutionell teori i 

termerna att integration ska generera att flera element bindas till en gemensam enhet. Grape 

m.fl (2011) menar att en förutsättning för att lyckas är att domänkonsensus råder bland 

samtliga element om vilka val av mål och medel som ska användas. Det innebär alltså att 

relationen är en viktig faktor att beakta i samverkan, men det är den gemensamma 

värdegrunden och-/ eller domänkonsensus i samband med goda relationer och kontakt 

mellan aktörerna som främjar samverkan. Resultatet av intervjuerna med informanterna 

klargör att relationer leder till möjlighet för att få reda på gemensamma mål och 

tillvägsgångssätt i samverkan, vilket instämmer med forskningen om nyinstitutionell teori 

bedriven av Grape m.fl (2011). 

Resultatet påpekar inte endast vad som sker när relationen eller kontakten är god sin emellan 

aktörer, utan belyser även vilka upplevelser informanterna har när relationen och kontakten 

inte är god. Genomgående påpekade aktörerna på att brist på relation och kontakt sin 

emellan aktörerna påverkar arbetets gång. Danermark (2003) benämner dessa faktorer som 

kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, där samverkan rubbas om aktörerna endast utgår 

ifrån sin egen yrkeskategori och inte förklarar varför en vill tackla ett visst problem på ett 

sätt, och hur man tänker kring det. Intervjupersonen påpekar därmed att det är ledningen 

och den interna verksamheten som bör utbilda sina medarbetare i samverkan och utrusta 

dem med kunskap och stöd genomgående. 

 

5.2 Vikten av samråd vid samverkan 
En större del av intervjupersonerna anser att både dialoger och formella möten är ett bra sätt 

att följa upp samverkansprocessen. Det påstås vara till en fördel när aktörerna träffas, talar i 

öppet klimat om hur de ligger till i processen, vilka problem de stöter på och bara kolla av att 

man arbetar under liknande förutsättningar. Samtliga informanter anser att det är angenämt 
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att träffa andra aktörer emellanåt för att utbyta idéer och samtala om vad som komma skall 

eller vad som skett tidigare i processerna. Det framgår dessutom att interna utbildningar i 

samverkan bör tas plats inom alla sociala verksamhetsgrenar eftersom socialt arbete ofta är 

samverkande med flera aktörer, och att det därför är av vikt att lära sig samverka.  

Informanten från Migrationsverket är positivt inställd till att samverka på parallell plan med 

andra aktörer. Informanten anser att det blir produktivt under de förutsättningarna att flera 

samverkar än att en individ skulle sköta allt. Informanten är mån om att förmedla att de inte 

har någon personlig kontakt med barnen om inte via gode män. För att tillgodose 

målgruppen ska de nu initiera samverkansprojekt där de får konversera med ledningar inom 

lokala skolor och HVB, eftersom institutionerna är centrala för många ensamkommande. 

Migrationsverket vittnar om att det cirkulerar rykten om påstådda tillvägagångssätt att 

erhålla tillstånd bland de ensamkommande, och att de således behöver samverka för att få 

korrekt informationsflöden emellan. Intervjupersonen från migrationsverket anser att för att 

samverkan ska ske krävs samråd och insyn till viss del i varandras arbeten för att öka 

förståelsen och skapa förtroende sin emellan för att kunna hjälpa varandra och kunna 

tillgodose grundläggande information om varandras arbeten. Forskningen pekar på fem steg 

för lyckad samverkan. Dessa steg innebär att påbörja samarbetet, kartlägga lokala problem, 

komma överens om en gemensam förförståelse, planera relevanta åtgärder och genomföra 

åtgärder samt följa upp det kooperativa arbetet. Dessa steg ligger till grund för ett lyckat 

samarbete mellan parterna enligt Johansson (2014). Sundqvist m.fl (2015) anser dessutom 

att samråd anses skapa förståelse för andra aktörens roll vilket är önskvärt vid situationer 

som aktörerna stöter på dagligen. Liknande argument framför Widqvist m.fl (2015) om att 

samråd behovs för att skapa ett förtroende mellan aktörer för att hjälpa varandra och 

tillgodose grundläggande information. Med detta instämmer flera av informanterna som 

upplever att samverkan är i behov av att kunna samråda med andra aktörer för att delegera 

korrekt information sin emellan, vara överens och inte överstiga varandras områden. Aktören 

från migrationsverket nämner dessutom att samråd med andra aktörer är uppskattat och 

hjälper de andra aktörerna i sitt arbete med målgruppen ensamkommande. 

Det är skönt att kunna träffa alla, tror vi ses varje halvår eller kvartal eller något sånt. Vi får då 

ett öppet forum att diskutera. Just nu är vår samverkan väldigt god med socialtjänsten och god 

man, men vi har planerat tillsammans med socialtjänsterna att ordna träffar med lokala hvb-

hem och skolorna med förberedelseklasser också. De blev jätte glada för nu får de ställa frågor 

och vi får spricka hål på lite myter som de kan förmedla vidare. 

- Migrationsverket.   

Representant från skola, kommunen, HVB hem, migrationsverket och socialen upplever att 

samverkan kan vara svag med en del aktörer och påpekar att det vid sådana tillfällen saknas 

riktlinjer och överenskommelser. Det finns en genomgående önskan bland 

intervjupersonerna på att institutioner ska utbildas inom hur man samverkar eftersom det 

anses vara ett sätt att få alla aktörer blir medvetna om vilka som är inblandade i processen, 

vilka ansvarsområden som finns och möjligtvis leda till långsiktigt samarbete. Skolan pekar 

på att samverkan behöver återkommande möten, och socialtjänsten har även i sin intervju 



22 

betonat att samråd är anledningen till att socialtjänsten har god samverkan med aktörer. 

Genomgående indikerar samtliga intervjupersonernas svar att samverkan kan vara bristfällig 

inom deras verksamheter, främst kring överenskommelse om förförståelse av gemensamt 

problemområden exemplifieras. Flertal individer upplever stress vid samverkan eftersom de 

inte uppfattar sig förmögna att samverka med andra myndigheter och aktörer som inte har 

samma yrkesgren, bland annat på grund av att de inte planerat relevanta åtgärder ihop eller 

har delade meningar. En del av intervjupersonerna önskade vägledning men kände att 

ledningen inte uppmärksammar deras och istället riktade ansvaret tillbaka till 

intervjupersonerna och förklarade att de är bättre lämpade att lösa problemen eftersom de är 

dem som är experterna. Nästintill samtliga intervjupersoner talar om en saknad av 

utrustning för att de inte anser sig själva kapabla till att samverka när det inte är påpekat hur 

samverkan ska te sig.  

Jag vet inte riktigt hur vi började samverka. Det typ bara blev så när ensamkommande 

gruppen växte, vi var tvungna att anpassa oss på kort tid och ”samsas” om barnen för att 

hjälpa de på bästa sätt. Vi gjorde det bästa av det tror jag. 

- Skola 

Representanterna från skola, kommunen, HVB hem, migrationsverket och socialen upplever 

att samverkan är svag med en del aktörer och påpekar att det saknas riktlinjer och 

överenskommelser för att samverkan ska vara god. Det finns en genomgående önskan bland 

intervjupersonerna på att institutioner ska utbildas inom hur man samverkar eftersom det 

anses vara ett sätt att få alla aktörer blir medvetna om vilka som är inblandade i processen, 

vilka ansvarsområden som finns och möjligtvis leda till långsiktigt samarbete. 

Intervjupersonernas svar indikerar att samverkan således är bristfällig inom deras 

verksamheter, främst kring överenskommelse om förförståelse av problemområden 

exemplifieras. Dock pekar tidigare forskning på att teoretiska ståndpunkter ofta skiljer 

aktörer åt vid planering av eventuella handlanden (Danermark, 2003). I de fallen är det våra 

medvetna och omedvetna ställningstaganden som styr på vilket sätt vi definierar och 

angriper problem (ibid). Att framföra sin teoretiska utgångspunkt om varför angriper ett 

område på ett visst sätt ger möjlighet till förståelse för den andra parten att lära om vad vi 

begrundar våra ställningstaganden. På så vis ger det möjlighet till att komma vidare i 

processen. Danermark (2003) anser att en framgångsrik samverkan går ut på att lära om 

varandras synsätt och via kommunikation begrunda en relevant lösning. Alltså är det möjligt 

att grunda samverkan på olika grunder under de förhållandena att det sker samråd under 

arbetets gång.  

Aktören från skolan upplever stress vid samverkan eftersom denne inte uppfattar sig 

förmögna att samverka med andra myndigheter och aktörer som inte har samma yrkesgren, 

bland annat på grund av att de inte planerat relevanta åtgärder ihop eller har delade 

meningar. Resultatet från forskning tyder på att parallell arbetsfördelning dock är en 

förutsättning för samverkan eftersom det möjliggör att aktörer får helhetssyn på 

problemfrågan och arbeta i olika dimensioner. Widmark m.fl. (2015) anser att det är av vikt 

att yrkesverksamma arbetar parallellt utifrån välplanerad arbetsfördelning som baserats på 
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en gemensam stödplan, och att det sätter ledningen ansvarsposition i att vara tillgänglig 

under hela processen för att stödja verksamheterna (ibid). En del av intervjupersonerna 

önskade vägledning men kände att ledningen inte uppmärksammar deras och istället riktade 

ansvaret tillbaka till intervjupersonerna och förklarade att de är bättre lämpade att lösa 

problemen eftersom de är dem som är experterna. Nästintill samtliga intervjupersoner talar 

om en saknad av utrustning för att de inte anser sig själva kapabla till att samverka när det 

inte är påpekat hur samverkan ska te sig.  

Det är skönt att kunna bestämma tillsammans, det är inte så svårt som man tror så länge de 

går bra. Sen har vi ju krishantering och uppföljning periodsvid, varje kvartal tror jag, då får vi 

träffa alla och sådär 

 – Migrationsverket 

Återkommande i intervjuerna återfinns önskan om uppföljningar där en del intervjuer anser 

att det är ett bra sätt att samverka vid återkoppling med andra i nätverken, och en del 

intervjupersonen informerade om att de saknade sådan uppföljning och möte med aktörer. 

Utifrån forskning anses samråd vara en huvudsaklig förutsättning för samverkan utifrån 

resultatet. Detta presenteras inom nyinstitutionell teori som talar om en domänkonsensus 

som nås när aktörer i gemenskap skapar förståelse för problemet, är samstämmiga om målen 

och har beroende av andra aktörer för att integreras i samverkan. Detta i kombination med 

domänspråket mellan de inblandade parterna är viktiga för att inte använda sig av olika 

domänspråk som säger emot varandra. Dessutom utgår nyinstitutionell teori utifrån att det 

inte finns en allmängiltig lösning för att samverkan ska ske, utan situationer är olika och bör 

därför samrådas mellan ledningen och aktören i organisationen för att på bästa sätt anpassa 

sig till organisatoriska målen och integreras i gränsöverskridande organisationer för att få 

effektivitet (Grape m.fl 2011). Detta innebär att samförståelse är ett krav för att samverka. 

Genomgående är dessa sammanträden uppskattade bland informanterna eftersom de ger 

upphov till samråd och resulterar i kontroll gällande om samma värdegrund råder. Samtliga 

intervjupersoner har förutfattade meningar om att det kan vara ett bra tillvägagångssätt för 

att samverka bättre om samråd existerar i samverkan.  

God man presenterar sina synpunkter kring vad aktörer bör vara utrustade med, och vad som 

ska undvikas för att förutsätta god samverkan. Samtliga informanterna är enade om att det 

krävs en del förutsättningar för att samverkan mellan aktörer ska ske, bland annat via 

planering av samverkansförfarandet. Det är av vikt för informanterna att samtliga deltagande 

aktörer planerade hur samverkan ska ske, får insyn i andra aktörernas verksamheter, 

kommer överens om tillvägagångssätt innan genomförande, har öppna klimat sinsemellan 

och träffar de andra aktörerna emellanåt. Många informanter anser att de inte är tillräckligt 

utrustade med kunskap kring hur samverkan ska ske, och har klagomål på sin 

organisatoriska ledning som inte kliver in vid behov. Informanterna anser att samförståelse 

var av största vikt vid samverkan.  
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För att samverkan ska vara god ska respektive part ha koll på lagstiftningen, vad gället, vems 

ansvar är respektive område och fråga, och ha tillgång till en transparent och bra tolk är 

livsavgörande. Dessvärre finns det många tolkförmedlingar som inte alls är bra. Att ha 

personal som inte behärskar det svenska språket är inte heller en bra förutsättning för 

förmedlingen behöver även den personalen en rättvis tolk. Jag tror annars att språkbarriärer 

kan ställa till det i alla led. Att det finns tydlig kommunikation mellan aktörer, superviktigt. 

- God man 

De genomgående upplevelserna om vilka förutsättningar som samverkan kräver återger 

informanterna både likartade och olikartade resultat. De framgående faktorerna för ett gott 

samverkan anser informanterna vara planering av samverkan, uppföljning av samverkan, 

möten, interna utbildningar om vad samverkan kräver, parallell arbetsfördelning, samråd 

med andra aktörer, insyn i andra aktörers organisation, att ledningen tar ansvar och möten 

sin emellan samtliga samverkande aktörer. En ståndpunkt som var olikartad bland 

informanterna var huruvida samverkan sker utifrån lika eller olika grunder. En del aktörer 

anser att det är positivt att utgå från olika utgångspunkter medan andra ansåg att det var 

negativt att utgå ifrån samma utgångspunkter. Kopplat till tidigare forskning återger 

Widmark m.fl. (2015) att gemensamma målsättningar är en viktig förutsättning för 

samverkan eftersom det bidrar till ett aktiv deltagande av aktörerna, infriar gemensamma 

resurser och därmed ansvar för samtliga parter. Alltså är förutsättningarna som forskningen 

påpekar lika de förutsättningar som informanterna uppger.  

5.3 Vikten av uppföljning vid samverkan 

Jag tycker inte att samverkan mellan [HVB] hemmet och andra myndigheter är bra just nu, 

det utförs väldigt dåligt och funktionssnålt. Det känns som om alla har lite koll, men ingen har 

tillräcklig koll. Vet inte om det bara är här men det känns inte bra.  

- HVB  

HVB, skola och god man anser att uppföljning av samverkan sköts svagt. Intervjupersonen 

menar på att barnen egentligen inte är i behov av samverkan eftersom att samverkan endast 

sker på organisationsnivå men inte på individnivå, och att detta endast kan gynna barnen om 

samtliga aktörer har insyn och förstående för andra aktörers verksamheter. Hindret som 

informanten upplever är att det inte råder en bredare inblick på vad som görs i olika 

organisationer. Informanten anser att många är blandade i processen men ingen har ett 

överhuvud på samverkans gång. Intervjupersonen från migrationsverket anser dock att det 

inte vore ett bra arbetssätt om endast en person skulle arbeta individuellt med de 

ensamkommande flyktingbarnen eftersom det är ett känsligt område, aktören får inte 

tillgång till tillräckligt med resurser och det är inte tidseffektivt då det inte sköts parallellt. 

Flera intervjupersoner pratade om känslomässig involvering som har uppstått i barnens 

process och menar att det är ett dilemma i samverkan. Informanterna från migrationsverket 
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och socialtjänsten anser att de inte önskar att involveras känslomässigt eftersom det 

förenklar beslutsfattande och grundar en objektiv bedömning. Dock anser skola, HVB och 

god man att det är förekommande och i viss mån önskvärt med subjektivitet och att bli 

emotionellt involverad, eftersom det motiverar att hjälpa barnen i den mån det går. De flesta 

intervjupersonerna håller med om att det förekommer flera hinder, men är emot tanken att 

inte samverka eftersom inte är ett alternativ med tanke på att det är lagförordnat att 

samverkan ska ske samt att de har en relativ positiv bild om samverkan. ”Vi gör 

halvårsuppföljningar och helårsuppföljningar utifrån de som är tecknade för att 

kontrollera varandra och arbetsgången ”– Socialtjänsten 

Genomgående i intervjuerna grundade problemen kring i uppföljningen av samverkan. Flera 

intervjupersoner påtalar att samverkan initieras, men det är sällan förekommande med 

frekventa uppföljningar och lägeskoll bland aktörerna. Flera intervjupersoner menar på att 

de finns kvartal- eller halvårsuppföljningar, men en del informanter saknar uppföljningar 

över huvud taget vilket försvårar bedömning av hur samverkan frodas.   

Flera aktörer anser att det är många ärenden som de ensamkommande har, vilket de anser 

påverkar barnen och egna verksamheten. Eftersom att skolan inte upplever sig ha så mycket 

insyn i de andra aktörernas arbete ansåg de att de blev överväldigade med möten och 

kallelser under skoltid där barnet inte närvara tillräckligt och missade viktiga lektioner. 

Skolan anser att om det råder fler samråd kan man möjligtvis undgå problemet med barnens 

frånvaro och komma på bättre lösningar.  

Det finns fler fördelar än nackdelar när man samverkar. Det blir gemensamma mål och 

gemensamt arbete. Nackdelarna skulle isåfall vara lagarna som styr oss olika. Men själva 

arbetet .. nae skulle nog vilja påstå att hindren är lagar, och att vi verkandes tillsammans blir 

lösningen  

- God man 

Ytterligare ett hinder som påpekas i de flesta intervjuerna är lagrum som styr olika 

institutioner mot olika håll. Det finns en samförståelse bland alla aktörer att det inte alltid är 

deras regelverk som blir beslutade eller gällde i alla fall, och det sker många 

gränsöverskridande beslut på andra aktörers platser. Det upplevs problematiskt att lagarna 

är emot varandra och att flera lagrum kan gälla en och samma klient.  

Jag brukar säga att vi måste skruva på gamla strukturer, för ensamkommande gruppen är så 

stor idag, så att vi måste göra på ett annat sätt än vad vi gör för vanliga barnen i Sverige. För 

många av barnen hinner inte få färdig gymnasieexamen före de är 21. Vi måste tillsammans 

hitta ett sätt att ge ungdomarna en utbildning så de kommer ut på arbetsmarknaden som jag 

tror är deras väg in i samhället.  

- Socialtjänsten 

Flera intervjupersoner anser att processen idag kan förbättras, men att det inte går på 

aktörnivå. Migrationsverket och socialtjänsten påpekar extra mycket på att lagstiftningen 
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kring ensamkommandes myndighetsålder är problematisk. Ett problem var 

myndighetsåldern. Barnen utesluts från pågående processer och går från att behandlas till 

barn till att bli behandlade som vuxna. Det bringar negativ upplevelse att processen ändras 

över natt för att anpassa sig till lagen istället för att lagen anpassar sig till individen. Det 

ansågs på flera håll bland intervjupersonerna att gamla strukturer bör förändras för att passa 

in i dagens samhälle. Flera intervjupersoner anser att det inte fungerar på ett bra sätt idag 

med lagarna kring ensamkommande kontra deras egen lagstiftning utifrån exempelvis SoL 

och FL.  

 Återkommande i intervjuerna talar informanterna om att samverkan är en process som inte 

är enkel, och att det många gånger uppstår hinder. Informanterna har både likartade och 

olikartade åsikter kring hinder i samverkan. Samtliga informanter instämde vid att hinder 

oftast orsakas när aktörer inte är enade och inte samråder under processens gång. Det 

påpekas även att hindren i samverkan uppstår på grund av oregelbundna eller 

oförekommande uppföljningar av samverkan. Det vittnas dessutom om att samtliga aktörer 

arbetar från både samma och från olika regelverk som inte alltid matchar varandra. Det 

ställer till med hinder i samverkan då aktörerna anser sig förvirrade av lagen. Det framgår 

dessutom att gruppen ensamkommande flyktingbarnen har ökat på kort tid vilket vårt 

samhälle inte är tillräckligt rustat för, vilket leder till att det kräver förändring i gamla 

strukturer.  

Informanterna från migrationsverket och socialtjänsten uppger att det råder politiska hinder 

i samverkan eftersom samhällets strukturer inte mäts med nuvarande flyktingsituationen, 

och att dessa ensamkommande flyktingbarn inte bereds med de behov de har. Informanterna 

anser att systemet kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är urholkat och 

behöver ändras eftersom det inte ser till barnens individuella behov samt till dagens 

samhälle. Utifrån teoretiskt perspektiv kan detta förklaras utifrån en nyinstitutionell 

historisk aspekt där institutionella förändringar är omöjliga, eller möjliga men icke 

önskvärda. Det innebär enligt Grape m.fl (2011) att politiska försök görs i syfte om att 

förändra det nuvarande systemet, men nyinstitutionell teori talar för att innebär alltså att 

samhället inte kan förändras till att anpassas till de behov som de ensamkommande 

flyktingbarnen har, eller att samhällets politiker styr mot att de inte vill förändra samhället. 

Oavsett anledning är detta en förklaring på varför informanterna upplever systemet som ett 

hinder och har svårigheter att undgå. 

Vidare anser aktörerna sig vara obenägna att delta i ett gott samverkansprojekt för att de 

saknar stödet, verktygen och kunskapen. Enligt Danermark (2003) är det inte aktörernas 

brister när samverkan misslyckas, utan ansvaret ligger på ledningen eftersom det är 

ledningens ansvar att medverka i samverkan och överse processen från start till slut. Detta är 

ett hinder eftersom samverkan behöver ledningens stöd, bär ansvaret för att utrusta sina 

aktörer med rätta medel. Detta påpekar dessutom Danermark (2003) som menar på att 

bristerna inte ligger vid aktörerna, utan det är ledningen fel eftersom de inte har tagit sitt 

ansvar för att skapa rätta förutsättningar för samverkan. Alltså är det önskvärt att parter 

åberopar ett problemområde från flera dimensioner och säkert att påstå att det inte endast är 

aktörerna som ska samverka utan ledningens deltagande är också viktigt.  
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5.4 Barnperspektiv i samverkan 
I intervju med aktörerna framgår det olikartade åsikter om hur de adresserar 

barnperspektivet i sitt arbete. Samtliga aktörer påpekar att de utgår från begreppet ”barns 

bästa” i sin organisation, vilket samstämmer med barnkonventionen kap 3 ”Vid alla åtgärder 

som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i 

främsta rummet”. Aktörerna anser dock inte att det finns en allmängiltig och tydlig bild om 

vad ”barnens bästa” innebär. Aktörerna anser att barnet bör beaktas utifrån sitt individuella 

behov genom att betrakta barnet utifrån en helhetssyn. Anledningen till att ”barnens bästa” 

inte har en entydig förklaring menar Schiratski (2005) vara en fördel i den bemärkelsen att 

begreppet ger upphov till en öppen tolkning utifrån vilken situation som råder och vilken 

helhetsbild som finns. Detta framgår dessutom via Brunnberg m.fl (2012) som menar på att 

det inte finns en typisk vägledning kring hur barns bästa ska beaktas, eftersom det finns flera 

faktorer som påverkar såsom barnets ålder och samhällets förmåga. Detta innebär att 

institutioner och professioner som kommer i kontakt med barnen bör utgå ifrån en 

helhetsbedömning kring barnet utifrån Brunnbergs m.fl (2012) vägledning samt beakta 

Ottossons m.fl. (2013) slutsats kring att aktörer som arbetar med barn är i behov av att få 

utbildning i hur barnen ska bemötas. Utifrån rådande forskning och denna studies resultat 

innebär det att begreppet barnens bästa är öppet för tolkning. Tidigare forskning antyder 

dock att barns bästa inte är det enda att beakta, utan måste anpassas i relation till de rådande 

institutionerna och aktörernas insikter. I likhet med tidigare forskning är barns deltagande i 

asylprocessen önskvärd, men det framgår att barns åsikter inte alltid övervägs på grund att 

aktörer anser barnen som objekt vid möten i närvarandet av en god man (Ottosson m.fl, 

2013).  Det påpekas även i tidigare forskning att det är förekommande att ombud möter 

svårigheter i sitt arbete med rättighets perspektiv, men det påpekas dessutom att 

omsorgsperspektivet kan skapa svårigheter, speciellt när båda dessa möts. 

Socialtjänsten och migrationsverket talar om att det är viktigt att inse att ensamkommande 

inte är funktionsnedsatta eller socialt handikappade utan deras skillnad gentemot svenska 

barn är att de inte har föräldrar, och att det vore bra att inte vilja ”behandla” barnen utan att 

skapa förutsättningar för barnen. Vidare framförs det åsikter om att andra aktörer ”pratar 

över huvudet på barnen” och inte som den brukare eller klient barnet faktiskt är. Kritiken 

kopplas främst mot god man från samtliga aktörer. En del av åsikterna som presenteras 

gällande HVB från en stor andel av intervjupersonerna är att HVB inte ser över barnens 

egentliga behov, att HVB är trångbebodda, att de befinner sig i förorter, att de inte får 

tillräckliga medel för att ha hand om barnen, att de drivs i vinstsyfte då många är privat ägda 

och att det råder en allmän dålig koll på HVB och hur de sköts. Aktörerna fruktar att barnens 

bästa inte tillgodoses på hemmen, och att det kan påverka barnens mående och integration i 

Sverige. Enligt forskning bedriven av Boverket (2008) är placerade boende såsom HVB-

hämmande för barnens integration eftersom de bland annat är trångbebodda, kan resultera 

till disputer och hot mellan barnen samt att de inte är lokalt placerade (ibid). Kopplat till 

Socialstyrelsen (2013) är det viktigt att ensamkommande flyktingbarn bereds med rätt 

insatser utifrån en helhetssyn, och att det är aktörernas ansvar att processen genomförs 

rättssäkert (ibid). I denna studie påtalar flera intervjupersoner att de utgår ifrån klienten vid 

samverkan och lägger större fokus på barnets bästa i den mån det går.  
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5.5 Aktörers utmaningar vid bristande makt vid samverkan 
En del deltagare påpekar att de inte har tillräckligt med makt för att tillgodose barnets bästa i 

alla ärenden och fall på grund av begränsningar gällande bland annat sekretess mellan 

parter, direktiv från politiker och ekonomiska åtstramningar. Informanten från 

migrationsverket anser att det råder hinder i asylärenden kopplade till ekonomiska 

åtstramningar från politisk nivå. Intervjupersonen från socialtjänsten anser även att 

problemen som finns kring de ensamkommande möjligen beror på att gruppen 

ensamkommande flyktingbarn vuxit mycket på kort tid och kunskapen kring hantering av så 

stor grupp ensamkommande är ny, och arbetsfältet med ensamkommande lika så vilket kan 

leda till oförutsedda problem i processen vilket pressar aktörerna i sitt handlingsutrymme. 

Genomgående anser aktörerna därmed att det inte finns någon tydlighet eller klarhet på hur 

barnen ska hanteras på bästa sätt, eller hur aktörerna ska hjälpa barnen. Samtliga 

intervjupersoner poängterar någon form av dilemma med att barnen blir påverkade av 

exempelvis skolgången, boendena och asylprocessen. Konsekvenser av samverkan beskrivs 

tudelat med både för och nackdelar. Utifrån intervjuerna framgår det att aktörerna är måna 

över barnens asylprocess, även om de inte har en direkt anslutning eller makt att påverka 

asylärendet. Samtliga aktörer uppger att de samverkar med migrationsverket på någon plan, 

även om det bara är i informationssyfte. Migrationsverket upplever sig inte vara i någon 

direkt kontakt med barnen, men vid intervjun framgår det att Migrationsverket är i en 

process att påbörja samverkan med andra aktörer än bara god man, och planerar i framtiden 

att träffa socialtjänsten, HVB och skolan. Det framgår även att Migrationsverket har utbildat 

goda män i syfte om att förmedla relevant och korrekt information till barnen för att barnens 

frågor ska kunna besvaras och att de ska få ökat förtroende för aktörerna.  

Egentligen är det inte vårt område, men vi vet ju lite. Barnen som kommer hit får på deras 18 

års dag packa sina grejer för att lämna boendet, en bussbiljett och karta till någonstans i någon 

förort och ska klara sig själv. Att gå från ett hem med människor som tar hand om en till att bo 

ensam någonstans över en dag, det tycker jag är fel. Men de är ju inte något vi kan påverka 

som aktörer.. det är ju politiker som tar sådana beslut på ekonomisk grund. 

 – Migrationsverket 

I intervjun med god man framgår det att barnen generellt är starka individer och har 

förutsättningar för att integrera. Liknande åsikter hävdar socialtjänsten som anser att barnen 

är mogna, men att det är aktörerna som behöver utvecklas eftersom det är ett nytt 

verksamhetsområde. Det framgår att en del barnen lever under missgynnade förhållanden 

med bland annat hot från andra ungdomar, oro och rädsla som är förekommande på HVB 

och skola. Socialtjänsten var under intervjuerna noga med att påpeka att svårigheterna vid 

sådana händelser låg i att barnen omfattas av flera lagstiftningar som vid vissa tillfällen inte 

kan kombineras utan att exkludera en av lagstiftningarna, vilket anses vara fel. Det framgår 

av intervjuerna att samtliga aktörer arbetar utifrån Socialtjänstlagen, men exempelvis skola 

utgår även utifrån skollagen, och migrationsverket utifrån Lagen om vård av 

ensamkommande (LMA). Detta upplevs skapa svårigheter bland samtliga aktörer i att på ett 

enkelt sätt se över barnens behov i arbetet när lagarna säger emot varandra vid vissa tillfällen 
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och skapar inblandning av flera aktörer. En del aktörer anser att tydlighet och en god 

samverkan mellan samtliga aktörer som arbetar kring barnens ärende är en viktig del för att 

barnens process ska fortgå. Ett genomgående tema är även bemötandets roll med de 

ensamkommande barnen. De flesta aktörerna har erfarenhet av ensamkommande mellan 

åldrarna 15-17 år och anser att barnen var kapabla till mycket. Socialtjänsten påpekar att det 

inte är barnen som behöver utvecklas, utan det är aktörerna som möter barnen som behöver 

utveckling. Gode mannen anser att ensamkommande barnen bör bemötas med tydlighet och 

struktur från samtliga aktörer som möter barnen eftersom de är vana vid sådan strikt 

styrning. Informanten upplever att överdriven varsamhet vid bemötande av barnen inte 

ligger till barnens fördel. Ottosson m.fl (2012) uppger att barn kan nonchaleras vid möten 

där de har en företrädare, och att detta inte är i syfte om att inte beakta barnets bästa utan 

tvärtemot, att inte vilja pressa barnen för hårt vid exempelvis möten. I det perspektivet ställs 

informantens upplevelse om att barnen är vana vid hårdare struktur och är tåliga mot 

forskning som tyder på att barn kan vara ömtåliga. 

 

Att vara tydlig gentemot den ensamkommande är en av de viktigaste delarna i vårt jobb, inte 

bara att det är HVB personalen eller socialsekreteraren är det utan alla i led är det. Annars 

finns det någon i ledningen som släpper på vissa frågor och ungdomen blir förvirrad. Dessa 

ungdomar är vana vid en hård och tydlig struktur både från hemmet och från gatan om de levt 

på gatan. Att vara för snäll stjälper istället för hjälper 

 – God man. 

 

Genomgående framgick det vikten av att barnen har bra miljöer på sina vardagliga 

verksamheter. Samtliga intervjupersoner talar om skolans vikt för barnen, och främst hur 

viktigt det är att barnen får en bra skolgång. Intervjupersonerna anser att utbildningen är 

barnens biljett in till samhället och hur det kunde generera framtidsplaner och hopp om 

barnen. I intervju med skola påpekar läraren flertal gånger att barn genomgår förändring i 

skolan, att de stöter på regler och normer som de anpassar sig till och deras intresse och vilja 

att lära utökas. Samtliga aktörer påpekar barnens roll i deras processer flertal gånger. Det 

framgår att samverkan är medel för att främja barnperspektivet och att barnens ärenden ska 

ske rättssäkra och vara möjliggörande. Utifrån tidigare forskning framgår även vikten av att 

beakta barnperspektivet vid samverkan. Ottosson m.fl. (2012) förklarar aktörernas skyldighet 

att ta hänsyn till barnens bästa. Resultatet av Ottossons mf.fl (2012) studie tyder på att 

aktörer i Sverige som arbetar som barnhandläggare överlag uppmärksammar 

barnperspektivet i deras yrken på grund av att de bär erfarenhet med sig kring 

barnhandläggning (ibid).  

Samverkan påpekas ge en helhets bild över barnets behov och appliceras för att sträva efter 

barnets bästa utifrån organisationerna och aktörerna. Samtliga informanter är överens om 
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att barnperspektiv är viktig på alla nivåer och alla diskussioner om samverkans form - det ska 

anses passa barnet.  

Goda männen, skola, regionen som sköter hälsovården, arbetsmarknad- och vuxennämnden 

för stöd inom arbetsmarknaden, sen har vi staten, migrationsverket, polis, olika andra 

behandlingsinstitutioner allt hör samman. Har barnen det bra i skolan funkar det oftast bättre 

på boenden. Funkar de inte inom skola kan vår samverkan kanske märka på vilken front 

barnet kämpar inom.   

- Socialtjänsten. 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte har varit att undersöka hur kommun, skolan, HVB, Migrationsverket och god 

man upplever samverkan sinsemellan vad det gäller asylprocessen kring ensamkommande 

flyktingbarn. Utifrån samling av det empiriska materialet och den tidigare forskningen samt 

teorin framgår det att samverkan är en arbetsform som används mellan kommun, skola, 

HVB, Migrationsverket och god man, och att samverkan bedrivs och har fördelar såväl som 

nackdelar.  

Resultatet tyder på att samverkan upplevs vara en önskvärd arbetsform som genererar 

positiva resultat under de förutsättningarna att samverkan sker på lika villkor.  

Informanterna har tydliggjort sitt behov av samverkan och medger sitt behov av ytterligare 

utveckling för att främja ett mer positivt samverkan inom sociala fält. Forskningsmaterialet 

och teorin pekar på att samverkan bör vara baserad på samråd sinsemellan aktörerna, och 

det visas också vara kravet från aktörerna för att samverkan ska ske utan hinder. Aktörerna 

medger att samråd är en övergripande problemområde som saknas i den gränsöverskridande 

samverkan, men samtidigt påvisar samtliga aktörer att det råder samverkan i en viss form 

som önskas förbättras. Övergripande del av de intervjuade aktörerna upplever att samverkan 

möjliggör ett effektivt arbetssätt utifrån parallell arbetsfördelning, insyn och nyttjande av 

resurser. Jag anser att aktörernas medvetenhet om vad samverkan kräver – som stämmer 

överens med forskningen tyder på det som många aktörer och forskare har påpekat under 

studiens gång, nämligen behovet av stöd från ledningen. Det har inte framgått i resultatet att 

aktörer bereds med stöd från ledningen, vilket de har påpekat utsätter de för press och stress 

då de inte har ansett sig vara förmögna att samverka. Utöver ledningens miss av stöd skulle 

jag vilja betona att jag upplever aktörerna benägna att samverka och att de har möjligheten 

för samverkan. Dessvärre kräver det ändring på ledningsnivå. Resultatet tyder även på att det 

råder svårigheter i välfärdssystemet kring samverkan för ensamkommande flyktingbarn i den 

bemärkelsen att flera insatser kan åberopas barnen som ibland kan gå emot varandra.  

Det är oundvikligt dessvärre med tanke på att barnen på ett naturligt sätt är i behov av dessa 

insatser, och utifrån forskningen tyder det på att det är bättre att samverka för barnen med 

tanke på att det ger en helhetsbild av problemområdena och dessa kan omfattas på ett tydligt 

sätt än om de omfattades separat. Utifrån barnperspektivet framgick det även att barn 

behöver betraktas utifrån ett helhetsperspektiv – vilket således är en bra metod för barnen 

och ett hjälpmedel för aktörerna eftersom samverkan genererar bättre arbetsfördelning, 
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utökad resursåtgång och är egentligen en förutsättning för socialt arbete i dagens samhälle, 

vilket gör att de inte kan uteslutas då det anses vara vår nya arbetsform i välfärden. Det har 

alltså framgått att studiens deltagare upplever samverkan sin emellan som ett bra arbetssätt i 

relation till deras målgrupp, ensamkommande flyktingbarn. Studiens frågeställningar 

besvarades av samtliga aktörer som utgick från sitt arbete med ensamkommande 

flyktingbarn och menade att samverkan är ett arbetssätt, men lika så en process som behöver 

vara utvecklad till viss mån för att fungera på ett bättre sätt. Informanterna menade att 

förutsättningarna för att samverka är att man ska utgå från samma mål grund samt att man 

ska utveckla processen samverkan genom att ha ett närmare kontaktnät. Jag anser att alla är 

experter på sitt område och yrkesgren, men för att utvecklingen ska ske i större utsträckning 

så behöver de olika institutionerna mer kunskapsbyte och allt fler gemensamma möten där 

man delar åsikter, tankar och kunskap.  

Danermark & Kullberg (1999) beskriver samverkan som en kombination mellan de olika 

yrkeskompetenserna samt att man ska tänka utifrån individens bästa med hjälp av andra 

insatser. Danermark & Kullbergs (1999) teori om samverkan följer samma spår som en stor 

del av intervjupersonernas åsikter i resultatet som är skrivet ovan. Här kliver teorin in och 

instämmer med deltagarna åsikter kring att det som behövs som förutsättningarna är tillit 

mellan aktörerna som endast kan nås om man har samförstånd mellan sig. Samförstånd 

genereras genom att man vet vad de andra aktörerna är i processen och vilken kunskap de 

besitter gällande området. Även här är det viktigt att ha domänkonsensus som innebär att 

samtliga aktörer är i samförstånd om i vilken utsträckning samverkan sker. Aktörernas svar 

har tydliggjort att de strävar efter domänkonsensus, men de har inte använt sig av själva 

begreppet under intervjuns gång. Studien pekar på problem i samverkan när 

domänkonsensus inte råder på grund av att aktörerna inte är enade. För att ha 

domänkonsensus är det viktigt att ha gemensamt domänspråk. Domänspråk innebär att 

aktörerna utgår från samma områdesteori, exempelvis medicinsk eller socialt. Jag anser att 

domänspråket inte är enhetlig utifrån de svaren som har genererats från min undersökning, 

vilket påverkar domänkonsensus och i sin tur har en påverkan på samverkan.  

Eftersom att den här studien baseras på ensamkommande flyktingbarn som målgrupp är det 

extra viktigt att de yrkesverksamma arbetar i parallella spår med en planerad 

arbetsfördelning eftersom att barnen är i behov av alla insatser samtidigt, vilket 

informanterna bekräftade. Resultatet betonar att flera yrkesverksamma arbetar med samma 

individ från olika plan omfamnar individen och hjälper den på ett bättre sätt med tanke på 

helhetsperspektivet Ett annat sätt att betrakta området på är via nyinstitutionella glasögon, 

eftersom att samtliga deltagare tog upp att lagrummen inte är anpassade till dagens samhälle 

och att de önskar reform, kan detta besvarar utifrån denna teori. Grape m.fl. (2011) talar för 

att nyinstitutionalism har tre grenar varav historisk nyinstitutionalism är en av dessa. 

Nyinstitutionalism riktas mot organisatorisk interaktion som sker via politiska försök att 

förändra system. Dock stöter teorin på sanktioner eftersom politiken inte tillåter förändring i 

lagprocesserna på grund av att det inte går att förändra av historiska anledningar eller att en 

inte vill förändra. Detta kan vara en anledning till att aktörerna inte får den förändring de 

önskar och möter svårigheter med samverkan. Detta är även en av de framgående punkterna 

som informanterna lade stor vikt vid i intervjun och vad de ansåg motarbetade deras försök i 

samverkan. Möjligtvis är det en förklaring på att migrationsverket, socialtjänsten och de 



32 

övriga deltagarna inte uppnått de önskade resultaten - och motarbetas på grund av lagar och 

förordningar som inte samråder. Vid kombination av nyinstitutionell teori och samverkan 

kan hindren bemötas via samråd och implementering av Johanssons (2014) steg till 

samverkan som innebär påbörja samverkan, kartläggning av lokala problem, komma överens 

om samförståelse, planera relevanta åtgärder och slutligen genomföra åtgärderna för att 

sedan följa upp. Jag anser att om samverkan baseras på dessa råd bemöts den 

nyinstitutionella teorin med relevanta åtgärder och leder till en lyckad samverkan.  

För att resultatet ska kunna vara av vikt på samhällsnivå är det ett krav att ändra på 

förordningarna och modernisera dessa för att samhället uppenbarligen inte är som för ett 

antal år sedan. Då samhället har mottagit fler ensamkommande flyktingbarn än de flesta 

Europiska länderna kräver det förändringar som matchar samhällskravet och hjälper 

aktörerna i sitt arbete. Jag tror att Sverige är i behov av reform gällande ensamkommande 

flyktingbarnens asylprocess eftersom de inte beaktas ur ett individperspektiv då de 

exempelvis omfattas av trygghet, hem och skolgång upp till 18 år- och som informanten från 

Migrationsverket beskrev att omfattningen förändras över dag och natt. Vi behöver skruva på 

gamla strukturer – likt det aktören från socialtjänsten har påpekat. Aktörerna har vidare 

påpekat att lagrummen framgår som hinder, vilket bör reflekteras kring, inte endast på 

aktörs- och ledningsnivå utan även på samhällsnivå. Nuvarande resultat från studien påpekar 

det faktum att aktörerna samt organisationerna inte har verktygen för att samverka kring de 

ensamkommande flyktingbarnen, vilket behöver mer forskning kring och nya metoder för att 

möta dessa. Vi är i behov av nationell forskning kring hur vi på ett bättre sätt kan förbättra 

samverkan, och med hjälp av internationell forskning kan vi undersöka hur andra länder 

arbetar och vilka resultat och metoder de har. 

Gällande samverkan mellan aktörer som arbetar med ensamkommande flyktingbarn beaktas 

barnperspektivet på olika sätt, men det råder delade meningar kring dessa och ingen entydig 

förklaring på hur barnen ska behandlas för att barnperspektivet inte ska åsidosättas. En del 

aktörer anser att barnperspektivet beaktas per automatik via lagstiftningarna, medan andra 

aktörer anser att barnperspektivet beaktas via samtal med barnen. I samband med 

forskningen är barnens bästa ett öppet rättsperspektiv som ger aktören möjlighet och 

utrymme att ha ett helhetsperspektiv för att således få vid handlingsutrymme. Jag baserar 

således mitt resultat från att informanterna i studien beaktar barnperspektivet inom 

samverkan – dels för att begreppet är öppet och är tolkningsbart och dels på grund av att 

samverkan som genererar helhetsperspektiv på så hjälper att upprätthålla barnperspektiv. 

Helhetsperspektivet kan främjas ytterligare via samverkan med andra aktörer för att inte 

endast utgå från sin institutionella eller organisatoriska verksamhet utan från att ha insyn i 

andra aktörers arbete med barnen. Samverkan genererar således djupare insikt i 

barnperspektiv när aktörer samråder, planerar utifrån en helhetsbild och bringar förståelse 

för eventuella påverkan på barn utifrån andra organisationers stöd för barnen. Detta 

handlingsutrymme är önskvärt och genererar till individuella bedömningar som utgår ifrån 

barnet och barnets bästa. Eftersom att barns integration är bemästrat av aktörer som arbetar 

inom socialt arbete kräver dock området en vidare utveckling. Delade meningar är en fördel 

till viss mån, men barnperspektivet bör framhävas ytterligare på ett entydigt sätt som låter 

barnen komma till tals ytterligare eftersom studien tyder på att en del aktörer inte skapar 

tillräckligt med utrymme för barnen att komma till tals. Barnperspektivet kan framhävas 
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yttre via implementering av barnperspektiv som utgångsregel inom samtliga 

samverkansprojekt för att precisera målet ytterligare och rikta fokus mot de 

ensamkommande flyktingbarnen.  

6.1 Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts utifrån kvalitativt metod, som har baserats på fem individuella 

intervjuer. De fem intervjuerna har utgått ifrån fem olika institutioner som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn för att få fram det lämpligaste resultatet kopplat till syftet. 

Intervjupersonerna arbetar med olika yrken inom det sociala fältet och hade därmed 

varierande kunskaper, vilket var kärnan att fånga i studien. Denna studie är baserad på 

kvalitativa studier som utgår utifrån intervjuer med de olika institutionerna. En kvalitativ 

studie är en bra metod då man kan få fram mer utvecklade och flexibla svar. Man får i större 

utsträckning möjligheten att ändra och anpassa intervjufrågorna utifrån intervjupersonerna. 

Meningen bakom studien var att få fram de olika institutionernas empiriska kunskap, 

upplevelser och åsikter kring frågan om samverkan kring ensamkommande flyktingbarn. Att 

använda sig av en kvalitativ studie anser jag genererar det bästa lämpliga resultatet då jag vill 

få fram svar direkt från källorna och inte utifrån andra externa källor.  

För att intervjun ska vara av tillförlitlighet nämner Bryman (2015, s.354) fyra olika kriterier 

för att en kvalitativ forskning ska vara tillförlitlig. Tillförlitlighet är första kriteriet som följs 

genom transkribering av intervjun och då varje ord och stavelse skrivs ned för att försöka 

beskriva den sociala verkligheten i strävan om att utföra en respondentvalidering. Vidare är 

trovärdighet ett krav för kvalitativ forskning som följs genom att litteraturen i studien valdes 

dels utifrån interaktionen med den sociala verkligheten och genom att välja litteratur som var 

publicerad som forskning i vetenskapliga databaser för socialt arbete. Det tredje kravet för en 

kvalitativ studie är att studien är överförbar vilket menas att kunna genomföra studien igen 

på samma sätt och förvänta sig samma resultat om någon annan genomför studien. Eftersom 

att det är empiriska intervjuer som frågar efter respondenternas perception på den sociala 

verkligheten exempelvis är det inte säkert att resultatet är likt om frågan ställs vid ett senare 

tillfälle när den sociala verkligheten ändrats. Bryman (2015, s.268) påpekar att det finns 

svårigheter i att replikera en kvalitativ undersökning eftersom en kvalitativ forskning dels är 

subjektiv, och dels för att det är forskaren som är själva redskapet och den som styr studien i 

sitt intresses riktning. Det är svårt för en annan part att återskapa samma intervju trots insyn 

i forskningen om den andra parten inte delar samma intressen och fokuspunkter av studien 

som ursprunglige författaren (Bryman, 2015, s.369). Slutligen är pålitlighet ett krav vid 

kvalitativ forskning vilket innebär en insyn till varje del i processen och beskrivande i detalj 

av exempelvis metod, urval och alla delar av forskningsprocessen vilket jag haft i åtanke och 

eftersträvat under studiens gång (Bryman, 2015 s.355).  

De fyra kriterierna i tillförlitlighet är som tidigare nämnt trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa kriterier har motsvarigheter inom 

kvantitativ forskning som lyder intern validitet, extern validitet, reabilitet och objektivitet. 

Trovärdigheten uppnås via att man följer forskningsregler och återspeglar den sociala 
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verkligheten som forskaren uppfattar. Detta gjordes genom att jag implementerade direkta 

empiriska citat i resultatet för att åberopa en trovärdighet i denna studie. Dock är det värt att 

nämna att samtliga aktörers arbetsplatser är viktiga organisationer och myndigheter som kan 

tendera att ha format aktörerna och i sin tur deras svar till att tala utifrån en politisk 

korrekthet. Politisk korrekthet innebär att individer strävar efter att tala enligt de värderingar 

specifikt i fall rörande människor med annan etnisk tillhörighet eller religiösa åskådning. 

Detta bidrar till att jag haft en kritisk inställning till informanternas svar och hur de 

egentligen upplever saker.   

Det andra kriteriet är överförbarhet som innebär att värdera resultatet utifrån annan 

kontextuell situation eller utifrån annan miljö. Detta kriterium fullföljdes dock inte i studien 

eftersom det var de empiriska upplevelserna som var syftet med studien, och empiriska 

upplevelser är egna och kan inte sättas in i annan kontext utan att förändras. Det tredje 

kriteriet var pålitlighet och menar att samtliga faser är i enighet med kraven som finns för 

genomförd studie. Pålitlighet granskar tillvägagångssättet ur ett kritiskt perspektiv, vilket jag 

anser att studien har gjorts via att grundat beskriva hur tillvägagångssättet skedde. Även här 

är det värt att betona att jag som forskare har strävat efter att ha en kritisk inställning vid 

bearbetning av informationen som framkommit på grund av kunskapen i att en del inte är 

politiskt inkorrekta och således fullt ärliga i deras svar. Det sista kriteriet inom kvalitativ 

studie var möjlighet att styrka och konfirmera att tillvägagångssättet var agerat utifrån god 

tro, genom att inte tillåta studien infekteras av egna åsikter utan att det skett objektivt. Dock 

är tolkning en subjektiv uppfattning vilket resulterar till att det inte är möjligt att styrka och 

konfirmera då en tredje part kan ha annan subjektiv uppfattning. 

Metoden som användes var halv-strukturerad intervju eftersom studien avsåg att basera 

empiriska materialet på upplevelserna som aktörerna har. Innan studien genomfördes 

värderades dock huruvida bästa resultatet skulle ske, och skedde genom att värdera de andra 

intervjuformerna strukturerad intervju kontra ostrukturerad intervju. Strukturerade 

intervjuer skulle kunna vara utförbart för att begränsa svaren och hindra intervjupersonerna 

från att gå in på icke relevanta områden, dock så var studien baserad på upplevelser och 

upplevelser är individuella vilket fick studien att utesluta denna metod då informanterna 

skulle begränsas, vilket är icke önskvärt. Ostrukturerade intervjuer var den andra metoden 

som beaktades men uteslöts eftersom syftet var att fånga upplevelser, och denna metod kan 

resultera till att informanter inte håller sig till ämnet och ger svar som inte är väsentliga för 

studien. En nackdel blev dock valet av att spela in intervjun via inspelningsmedel då vissa 

inspelningar var svåra att tyda om informanterna inte pratade tydligt och krävde extrem 

koncentration vid transkribering. Det kunde möjligtvis ha kompletterats med en del 

anteckningar under intervjuns gång för att vara säker på att materialet inte skulle försvinna. 

7 SLUTSATS 

Studiens syfte var att undersöka hur kommun, skolan, HVB, Migrationsverket och god man 

upplever samverkan sin emellan vad det gäller processen kring ensamkommande 

flyktingbarn samt besvara frågeställningarna; Vilka är förutsättningarna för en god 

samverkan, vilka hinder går att identifiera och hur beaktas barnperspektivet i samverkan. 

Genomgående har studien baserats på de intervjuade aktörernas upplevelser kring 
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samverkan, kombinerat med internationell och nationell forskning för att begrunda en 

vetenskaplig studie. För att komplettera studien har det presenterats tidigare forskning kring 

samt samverkan som teori och nyinstitutionell teori. Jag finner ett tydligt samband på syftet 

och slutsatsen då slutsatsen återger aktörernas upplevelser av samverkan som diskuteras i 

diskussionen. Ämnet samverkan påvisades vara ett relevant ämne och arbetssätt inom det 

sociala fältet som bedrivs av olika aktörer, och samverkan var ett välkänt begrepp hos 

informanterna i studien, som tyder på att de besatt en del kunskap om ämnet. Studien 

baserades på fem informanter som representerade olika organisationer i en kommun och kan 

där med inte generaliseras i den mening att rådande resultat gäller, dock indikerar resultatet 

att samverkan egentligen är ett arbetssätt som kräver en del förutsättningar för att bedrivas 

på ett bra sätt. Forskningen samt empirin betonar dessutom att i barnärenden genererar 

samverkan positiva aspekter som samtliga aktörer var positivt inställda till. Framtida 

forskning kan exempelvis undersöka ett element som upplevdes fattas i denna studie – 

barnens egna perspektiv. På grund av att barnens egna uppfattningar inte togs i akt kan 

studien inte generalisera att barnperspektiv beaktas, dock skulle forskning på barns egen 

uppfattning kring hur barnen tas om hand av aktörerna som samverkar generera bredare 

perspektiv på samverkans former.  
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BILAGA A MISSIVBREV 
Hej. Mitt namn är Roberta Chamoun och jag håller just nu med ett examensarbete om 

ensamkommande flyktingbarn. 

 

Jag skriver om asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn och skulle behöva komma i 

kontakt med någon som arbetar på mottagningsenheten på Migrationsverket. Jag skulle vilja 

genomföra en kvalitativ intervju med ett antal frågor gällande asylprocesser och 

barnperspektiv i arbetet. Deltagandet är valfritt och sker under anonymitet. 

 

Om möjligt, vänligen vidarebefordra mailet eller återkoppla med mailadresser till berörande 

så tar jag kontakt. 

 

Med vänliga hälsningar 

Roberta Chamoun. 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B INTERVJUGUIDE 
 

Presentera dig och din roll på arbetsplatsen. 

Vad har din arbetsplats för roll för de ensamkommande flyktingbarnen. 

Vilket stöd erbjuds de ensamkommande på er arbetsplats 

Vad är din erfarenhet av barnens asylprocess? 

Hur är kontakten mellan er arbetsplats och andra institutioner? 

Hur samverkar ni på arbetsplatsen 

Möter ni några fördelar med samverkan 

Möter ni på nackdelar med samverkan 

Får ni stöd från andra instanser? 

Har barnen de förutsättningar som krävs för att integreras i Sverige tror du? 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


