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Abstract  

The study by Julia Grip has the title: 

The UN Convention on the Rights of the Child and refugee children 

- How is the UN Convention on the Rights of the Child implemented in relation to 

unaccompanied refugee children? 

 

1990 Sweden ratified the UN Convention on the Rights of the Child, with 54 rights. The 

Convention on the Rights of the Child does not apply as law in Sweden. However, all 

countries that have ratified the convention, has an obligation to implement the convention in 

all decision making and practical management that includes children. The purpose of the 

study is to examine the implementation of the convention in relation to unaccompanied 

refugee children on a state, municipal and non-profit level by using three actors. The actors 

are the Swedish immigration service, Stockholm social service and the NGO Save the 

Children. The study is a qualitative case study that uses interviews with representatives from 

the three actors. The study examines how the Convention on the Rights of the Child has been 

implemented in the city of Stockholm regarding unaccompanied refugee children. The essay 

uses Lennart Lundquists theory of implementation and examines whether the three actors 

understand, can and want to implement the Convention on the Rights of the Child. Since 1 

July 2006, the responsibility for providing housing for unaccompanied children remained with 

the municipalities instead of the Swedish immigration service. The consequence of that 

legislative change is reported in the study. The result of the study shows that there are barriers 

for the implementation to be accomplished. The problem with the implementation of the 

Convention on the on the Rights of the Child is that it is subordinate to other laws dealing 

with unaccompanied refugee children. The result also shows that the conditions for the 

unaccompanied refugee children only can be improved by making the Convention on the 

Rights of the Child to law in Sweden. 

 

Nyckelord: implementering, ansvarsfördelning, ensamkommande flyktingbarn, FN:s 

Barnkonvention  
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1 Inledning 

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling Barnkonventionen. Sverige ratificerade 

1990 FN:s Barnkonvention, med 54 rättigheter som gäller barn, i åldern 0-18 år. 

Konventionen är ratificerad av alla länder i världen förutom USA, Somalia och Sydsudan. 

Barnkonventionen benämns fortsättningsvis BK. BK gäller inte som lag i Sverige. Dock har 

alla länder som ratificerat BK skyldighet att implementera konventionen i landets lagstadgar. 

BK:s artikel 22 handlar om rättigheter för ensamkommande flyktingbarn. Enligt artikel 22 har 

ett barn rätt att få skydd och hjälp som flykting
1
. En lagändring som trädde i kraft den 1 juli 

2006, innebar att ansvaret för de ensamkommande barnens bostäder flyttades från 

Migrationsverket till kommunerna. Kommunerna kunde välja att teckna eller avstå en sådan 

överenskommelse. Syftet med lagändringen var att förbättra mottagandet för de 

ensamkommande flyktingbarnen, och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan stat och 

kommun. Dock skapades ett större glapp mellan lagstiftning och implementering. Få 

kommuner tecknade överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn, med resultatet 

att många barn har fått vänta långa perioder i tillfälliga ankomstboenden. Rädda Barnen och 

BO har kritiserat verkställandet av lagen och påpekat brister i ansvarsöverlämnandet
2
. År 

2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att kommuner kan tvingas ta emot ensamkommande 

flyktingbarn så att fördelningen mellan kommunerna blir jämnare. Genom lagändringen 

kommer kommuner att anvisas barn även om kommunen inte tidigare har haft avtal med 

Migrationsverket. Studiens empiriska material är insamlat i december 2013. Antalet 

ensamkommande asylsökande barn år 2013 i Sverige uppgick till 3852
3
. Krigsbarn från 

Syrien representerade den näst största gruppen efter afghanska ensamkommande barn
4
. I och 

med det pågående kriget i Syrien förväntas flyktingantalet att öka under 2014
5
. Vart femte år 

lämnar Sveriges regering en rapport till FN:s Barnrättskommitté om hur BK följs i Sverige. 

Barnrättskommittén ger sedan kritik på ländernas implementering av BK. Senaste kritiken 

fick Sverige 2009 och den avsåg Sveriges fjärde rapport från 2007 
6
. Kritiken berörde artikel 

3 i konventionen, att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Rapporten påpekade att 

barnets bästa, inte alltid implementeras i asylprocesser kring barn.  

                                                           
1
 Barnombudsmannen: Om Barnkonventionen 

2
 Rädda Barnen: Hur har det gått, Barnombudsmannen: Bättre lagskydd krävs för omhänder- 

tagna asylsökande barn 
3
 Antalet asylsökande ökade, Svt Nyheter 2014-01-02 

4
 Fler ensamkommande barn till Sverige: Svt Rapport 2013-11-27 

5
 Ny lag vid årsskiftet: Östnytt 2013-11-8 

6
 Barnombudsmannen: FN:s Barnrättskommitté 
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Barnrättskommittén menar att ha barnets bästa, artikel 3, i åtanke ska vara prioriterat i 

asylärenden. Kommittén rekommenderar att konventionsstaten Sverige vidtar lämpliga och 

effektiva åtgärder för att säkerställa att principen om att barnets bästa tillgodoses. Landet ska 

tillhandahålla regelbunden utbildning i barns rättigheter för personal på Migrationsverket och 

socialtjänst
7
. Angående artikel 22 som specifikt behandlar ensamkommande flyktingbarn 

rekommenderas Sverige att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla barn, har rätt 

till hälso- och sjukvård på samma villkor som svenska medborgare
8
. 

Denna studie fokuserar på implementeringen av FN:s Barnkonvention i förhållande till 

ensamkommande flyktingbarn. För att undersöka frågan används Lennart Lundquists 

implementeringsteori med de tre perspektiven kunna, vilja och förstå 
9
. Även Anders 

Sannersteds vidareutveckling av de nämnda tre perspektiven används i syftet att komplettera 

analysen. Uppsatsen behandlar aktörer på nationell, kommunal och ideell nivå och deras 

implementering av BK. På nationell nivå genomfördes intervjuer på den statliga myndigheten 

Migrationsverket och på kommunal nivå intervjuades representanter vid Stockholms 

socialtjänst samt representanter vid frivilligorganisationen Rädda Barnen. Den sistnämnda 

organisationen tar en aktiv roll i mottagande och hantering av ensamkommande flyktingbarn. 

 

1.1 Problemställning 

 

Uppsatsen undersöker hur BK har implementerats i Stockholm stads kommun avseende 

ensamkommande flyktingbarn. Lennart Lundquist har angett tre villkor för en lyckad 

implementering. Dessa tre villkor är: 

-Tillämparen ska förstå beslutet 

-Tillämparen ska kunna genomföra beslutet 

-Tillämparen ska vilja genomföra beslutet
10

 

För undersökningen om implementeringen av BK i Stockholms stads kommun ställs följande 

övergripande frågor:  

 

                                                           
7
 FN:s Barnrättskommitté: Rapport 2009: 6 

8
 FN:s Barnrättskommitté: Rapport 2009: 14 

9
 Lundquist: 1987: 43 

10
 Ibid 
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1) Förstår tjänstemän från Migrationsverket, Stockholms stads kommun och 

representanter från Rädda Barnen innebörden av BK? 

2) Kan tjänstemän från Migrationsverket, Stockholms stads kommun och 

representanter från Rädda Barnen implementera BK? 

3) Vill tjänstemän från Migrationsverket, Stockholms stads kommun och 

representanter från Rädda Barnen implementera BK i förhållande till 

ensamkommande flyktingbarn?  

 

För att besvara frågorna utfördes åtta intervjuer med representanter från Migrationsverket, 

Stockholm Stads socialtjänst och Rädda Barnen Stockholm. Intervjuerna består av 12 

frågeställningar grupperade under de tre problemfrågorna. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur BK implementerats i förhållande till ensamkommande 

flyktingbarn inom Migrationsverket, Stockholms kommun och frivilligorganisationen Rädda 

Barnen Stockholm. Uppsatsen har ambitionen att utarbeta konstruktiva förslag till 

förbättringar i framtiden, för ensamkommande flyktingbarn. Arbetets syfte är att föreslå 

lösningar i relation till tidigare identifierade problem såsom exempelvis ansvarsfördelning 

mellan stat och kommun. På en teoretisk nivå är intentionen att karaktärisera vad som 

kännetecknar en framgångsrik implementering, och vad som krävs för att uppnå detta. 

Uppsatsens tre problemfrågor lyder: 

 Vilken kompetens har de tre aktörerna för att arbeta med ensamkommande 

flyktingbarn? 

 Vilken motivation har de tre aktörerna att implementera BK i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn? 

 Vilka förutsättningar har de tre aktörerna att implementera BK i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn? 
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1.3 Disposition 

 

Uppsatsen presenterar inledningsvis en bakgrund till BK och dess uppkomst. Där behandlas 

BK och dess artiklar i förhållande till ensamkommande flyktingbarn följt av en redogörelse 

för de tre aktörerna Migrationsverket, Stockholm stads socialtjänst och Rädda Barnen 

Stockholm.  

Studiens teori och metodval visas efter varandra. Sedan följer en redovisning av det empiriska 

materialet med intervjuer av representanter från Migrationsverket, Stockholms kommuns 

socialtjänst och frivilligorganisationen Rädda Barnen, Stockholm tillsammans med en analys 

av resultatet. Avslutningsvis redovisas slutsatser och avslutande reflektioner. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Studien begränsar sig till Stockholm stads kommun. Att fokus ligger på Stockholm stads 

kommun beror på att det är Sveriges största kommun med ett stort antal ärenden kring 

ensamkommande flyktingbarn. I Stockholm finns representanter inom Migrationsverket, 

socialtjänst och Rädda Barnen vilket förenklar studiens materialinsamling. Då studien 

undersöker implementeringen av BK i förhållande till ensamkommande flyktingbarn har 

studien koncentrerats kring de artiklar som berör ämnet. Artikel 22 är den enda artikel i BK 

som specifikt behandlar ensamkommande flyktingbarn.  

Studien tar hjälp av konventionens grundprinciper 2, 3, 6 och 12 då de enligt BK bör 

användas som ”glasögon” när övriga artiklar studeras 
11

. Ideella organisationer har varit 

betydelsefulla i övervakningen av att BK följs. Rädda Barnen ingår tillsammans med 

ytterligare frivilligorganisationer i Nätverket för Barnkonventionen, med syfte att stärka 

konventionen i Sverige. Rädda Barnen representerar frivilligrörelsen i studien med 

organisationens arbete lokalt med ensamkommande flyktingbarn i Sverige och med BK 
12

. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Barnombudsmannen: Om Barnkonventionen  
12

 Rädda Barnens Ungdomsförbund: Nätverket för Barnkonventionen 
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1.5  Begreppsdefinition  

 

1.5.1 Implementering av Barnkonventionen 

 

Implementering avser de skeenden som inträffar efter att beslut har fattats, fram till beslutet 

införlivats i praktiken
13

. BK är en internationell konvention och Sverige tillhör de länder som 

brukar kallas för dualistiskt i sin syn på hur internationella konventioner blir gällande eller 

användbara inom staten. Dualistisk syn innebär att det krävs någon form av beslut i riksdagen 

eller motsvarande för att en konvention ska kunna åberopas och användas i nationell rätt. Då 

Sverige ratificerade BK kunde metoderna transformering eller inkorporering användas för att 

införliva konventionen i det nationella systemet. Genom transformering genomfördes 

konventionen helt eller i delar vilket innebar att texten skrevs om och anpassades till övrig 

svensk rätt. Om gällande rätt ansågs stå i överensstämmelse med konventionen behövdes 

ingen transformering. Med termen inkorporering menas att konventionen i sin helhet 

inkluderas i svensk rätt; exempelvis är Europakonventionen (EKMR) inkorporerad i svensk 

rätt, genom att ha översatts i sin helhet. Sverige valde att delvis transformera BK till svensk 

rätt och i övrigt ansågs konventionen överensstämma med befintliga svenska lagar. Därefter 

har flera åtgärder, som revidering av lagar vidtagits för att svensk rätt ska överensstämma med 

BK
14

. BK som internationell konvention ska vägleda arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn av myndigheter på central och lokal nivå. Då BK inte är lag i det svenska 

rättsystemet som exempelvis Europakonventionen, gäller BK i den utsträckning den är 

transformerad i svensk lag. Då BK:s artiklar ska finnas med i svensk rätt, undersöker 

uppsatsen vilken hänsyn de undersökta aktörerna tar till BK:s principer i den dagliga 

verksamheten. Mer specifikt undersöker studien hur aktörerna tillämpar BK:s principer och i 

vilken utsträckning de förhåller sig till BKs innehåll. Aktörernas handhavande står i centrum 

för studiens analys av hur implementeringen av BK sker i Stockholms stad.  

 

1.5.2 Ensamkommande flyktingbarn 

Tusentals barn söker varje år asyl i Sverige, vilket innebär att de ansöker om att få 

uppehållstillstånd i landet. Asylsökande har lämnat sina hemländer av skäl som förföljelse, 

krig eller fattigdom.  

                                                           
13

 Sannerstedt: 2001: 18-19, 26 
14

 SOU 1997:116 avsnitt 5.2.2, Fullgörande av internationella konventioner 
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Många asylsökande barn är ensamkommande och kommer utan legal vårdnadshavare
15

. 

Flykting är en person som flytt från sitt hemland och har fått tillstånd att bosätta sig i Sverige. 

Sveriges definition av någon som har flyktingstatus utgår ifrån FN:s Flyktingkonvention. I 

Sverige är en flykting en person som flytt från sitt hemland, förföljd på grund av ras, 

nationalitet, religionstillhörighet, politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning eller annan 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp och inte kan eller vill begagna sig av detta lands skydd. 

Undantag får göras om personen gjort sig skyldig till allvarliga brott. En person kan ges 

flyktingstatus på grund av tre skäl i Sverige. Det första är att Migrationsverket godkänner 

personens asylansökan. Det andra är att en migrationsdomstol, som behandlar ärenden som 

överklagats från Migrationsverket, godkänner personens asylansökan. Det tredje skälet är att 

den sökande får flyktingstatus av FN och blir mottagen av Sverige genom 

vidarebosättningsprogrammet, så kallad kvotflykting
16

. 

Ett barn enligt BK och Sveriges lag är en person under 18 år. Enligt BK har ett barn som 

kommer som flykting, ensam eller tillsammans med någon annan, rätt att få skydd och hjälp. 

Barn som bor i Sverige men saknar uppehållstillstånd kallas ofta papperslösa, då de lever i 

Sverige utan tillstånd, ofta som gömda. Några papperslösa barn föds i Sverige och andra har 

stannat kvar efter att ha fått avslag på sin asylansökan. BK gäller alla barn, och ger dem 

samma rättigheter oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte
17

. Det finns ingen gemensam 

internationell definition av vilka barn som omfattas av begreppet ensamkommande 

flyktingbarn. Ensamkommande flyktingbarn är enligt FN: s definition personer under 18 år, 

eller annan lägre myndighetsålder, som söker asyl i ett land utan att ha föräldrar eller andra 

vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Som annan vårdnadshavare räknas normalt 

släktingar
18

. Definitionen av begreppet ensamkommande barn i en rapport från år 2001 från 

FN:s generalsekreterare till generalförsamlingen lyder: ”Ett ensamkommande barn är en 

person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar eller från en person som enligt lag 

eller sedvana har det primära ansvaret för barnet”
19

. Enligt EU är det officiella begreppet för 

ensamkommande flyktingbarn minimigranter eller underåriga utan medföljande vuxen.  

                                                           
15

 Rädda Barnen: Barn på flykt  
16

 Migrationsinfo: Flyktingar 
17

 Rädda Barnen: Barn på flykt  
18

 Ensamkommande flyktingbarn: FN:s definition: UNHCR: 5 
19

 Departementserien 2004:54 Varför kommer barn till Sverige: 17 

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/
http://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar/
http://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/kvotflyktingar/
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationerna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asyl
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Till kategorin hör enligt EU även barn som kommer med till exempel släktingar, om 

släktingarna inte tar hand om minimigranten
20

. EU definierar ensamkommande flyktingbarn i 

Europeiska rådets resolution 26 juni 1997: ”En medborgare i tredje land, som är yngre än 

arton år och som anländer till medlemsstaternas territorium utan att vara i sällskap med en 

vuxen som enligt lag eller sedvana ansvarar för dem och så länge de inte faktiskt tas om hand 

av sådan person”
21

.  Sveriges definition av ensamkommande flyktingbarn liknar EU: s. 

Ensamkommande barn i Sverige är asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som 

kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare. Definitionen skiljer genom att i Sverige kan 

både vuxna och unga migranter få permanent uppehållstillstånd utan att ha asylskäl, eller vara 

skyddsbehövande i övrigt
22

.  Ensamkommande barn som söker asyl i Sverige, bedöms genom 

en asylprövning om de har flyktingskäl, är alternativt skyddsbehövande, skyddsbehövande i 

övrigt eller om det vid en samlad bedömning föreligger synnerligen ömmande 

omständigheter. För att få stanna i Sverige av flyktingskäl måste den asylsökande känna 

välgrundad fruktan för förföljelse, grundad på ras, nationalitet, religions - eller politisk 

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp. Om en person inte lever upp till kraven på att definieras som flykting enligt 

Flyktingkonventionen, kan personen definieras som skyddsbehövande. En alternativt 

skyddsbehövande person befinner sig också utanför sitt medborgarland, men kan inte 

återvända till hemlandet på grund av risk för dödsstraff, att utsättas för tortyr eller förnedrande 

bestraffning, eller löper en stor risk att skadas på grund av våld med anledning av en väpnad 

konflikt, eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet. Detta gäller oberoende om 

det är landets myndigheter som är ansvariga för att personen löper sådan risk eller om 

myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot att utlänningen utsätts för sådan risk 

genom handlingar från enskilda.  Omöjligt återvändande till hemlandet beroende av 

miljökatastrof betraktas som övrig skydds-behövande
23

. Uppsatsen utgår ifrån Sveriges lags 

definition av ensamkommande flyktingbarn: ”Med ensamkommande barn avses barn under 

18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan 

vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller som efter ankomsten står utan 

sådan ställföreträdare” 
24

. 

                                                           
20

 Europa rådets resolution av den 26 juni 1997 
21

 Departementserien 2004:54 Varför kommer barn till Sverige: 17 
22

 Migrationsverket: Ordförklaringar 
23

 Migrationsverket: Asylregler 
24

 Prop.2005/6:46 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Flyktingsk%C3%A4l&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Skyddsbeh%C3%B6vande_i_%C3%B6vrigt&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Skyddsbeh%C3%B6vande_i_%C3%B6vrigt&action=edit&redlink=1
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2 Barnkonventionen (BK) 

 

FN:s Barnkonvention innehåller rättigheter som är till för barnets bästa som medborgerliga 

och politiska såväl som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Konventionen menar 

att alla barn har rättigheter, de är bärare av rättigheter och det är staternas ansvar att följa 

dessa rättigheter. Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att BK:s principer 

införlivas i den nationella lagstiftningen. Detta övergripande ansvar omfattar även den 

kommunala/ lokala nivån, där flertalet beslut fattas som rör barn
25

. 

 

2.1 Historisk bakgrund 

 

BK skapades av FN, efter andra världskriget då många barn farit illa och FN menade att de 

internationella mänskliga rättigheterna inte räckte till. Det behövdes en speciell konvention 

för barn. Arbetet med BK slutfördes 20 november 1989. Idag är BK ratificerad av alla 

världens länder utom tre, Somalia, USA och Sydsudan.  

Vid ratificering av BK kan ländernas regeringar välja att antingen anpassa lagarna efter 

konventionen eller införa konventionen i sin helhet som lag. FN:s Barnkonvention består av 

54 artiklar. Barndefinitionen är enligt BK tills den dag man fyller 18 år, dock görs undantag i 

de länder som har en myndighetslag på 16 års ålder. Artiklarna 1- 41, kallas för sakartiklar. 

Dessa artiklar gäller barnens rättigheter. Artiklarna 42-54 handlar om hur BK ska följas av de 

länder som ratificerat den, med åtaganden och skyldigheter
26

. Under de senaste åren har det 

tillkommit tilläggsprotokoll i BK som behandlar: 

    - Sexuellt utnyttjande 

    - Barnsoldater 

    - Barns rätt att driva sina frågor
27

. 
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2.2 Grundprinciper 

 

BK har fyra artiklar som kallas grundprinciper, artiklarna 2, 3, 6 och 12. Sammanfattningsvis 

behandlar artikel 2 att alla barn har lika värde. Ingen får diskrimineras på grund av 

exempelvis nationalitet och/ eller hudfärg. Artikel 3 handlar om att barnets bästa alltid ska 

komma i främsta rummet, i alla beslut som rör barn. Rätt till livet och att utvecklas behandlas 

i artikel 6 och artikel 12 handlar om barnets rätt att bli lyssnad på, vilket innebär att varje barn 

har rätt att utrycka sin mening i beslut som rör dem själva. Dessa artiklar ska användas som 

”glasögon” då man läser BK, vilket betyder att dessa artiklar ska finnas närvarande då övriga 

artiklar praktiseras
28

. 

 

2.3 Artikel 22 

 

Artikel 22 handlar om barn som är flyktingar. Länderna som ratificerat BK har lovat att ge 

barn som kommer skydd och hjälp. Det gäller både barn som kommer ensamma och med sina 

föräldrar. Ett ensamt barn ska få hjälp att hitta sina föräldrar. Om man inte kan hitta föräldrar 

eller släktingar ska barnet få samma skydd och hjälp som andra barn, när de inte kan bo hos 

sina föräldrar
29

. 

 

 

2.4 Barnrättskommittén 

 

Stater sanktioneras inte för brott mot konventioner, inte heller brott mot BK. Dock 

uppmärksammas hur länder lever upp till BK av FN:s Barnrättskommitté. Alla länder som 

ratificerat BK har åtagit sig att vart femte år rapportera till FN:s Barnrättskommitté hur man 

lyckats följa konventionen. Barnrättskommittén ger kritik på ländernas brister att följa BK. De 

ger även förslag på hur länderna ska åtgärda bristerna. Ju bättre förutsättningar ett land har, 

exempelvis goda ekonomiska resurser, desto högre krav ställer Barnrättskommittén på att BK 

följs i landet
30

. Sverige har skickat fem rapporter till kommittén. Den senaste rapporten 

skickade Sverige 2012, ingen respons har inkommit på rapporten under studiens tillkomst. 

                                                           
28
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29
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30
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Den senaste rapporten Barnrättskommittén kritiserat är Sveriges fjärde rapport 2007 och 

kritiken på den kom 2009. Sverige kritiseras i rapporten för brister i barns möjligheter till 

inflytande i vårdnadstvister, vid utredningar inom socialtjänsten och i asylprocesser
31

. 

Rapporterna är offentliga och finns tillgängliga på Socialdepartementets hemsida. Ibland 

mottar kommittén flera rapporter ifrån samma land. När rapporterna kommit in har kommittén 

ett möte med representanter från landets regeringar, som får svara på frågor om vad de gör för 

att följa BK och vad som ska förbättras. Kommittén kan kalla in ett lands 

regeringsrepresentanter med kort varsel, om de får kunskap om att barn far illa. 

 

 

3 Dublinförordningen 

 

Dublinförordningen är Europeiska Rådets förordning som trädde i kraft den 17 mars 2003. 

Förordningen gäller mellan medlemsstaterna i EU samt Norge, Island och Schweiz.  

Dublinförordningen innebär att den medlemsstat som den asylsökande först rest in i, har 

uppehållstillstånd och visering i eller där sökanden har familjeanknytning, ska vara ansvarig 

för prövningen av asylansökan. Principen gäller enligt Dublinförordningen att asylansökan 

som tidigare gjorts i en annan medlemsstat, måste återupptas i det första landet. 

Dublinförordningen har kritiserats av Europarådet, speciellt vid överförande av asylsökande 

till Grekland, som enligt dem har en bristfällig hantering av asylsökande
32

. Svenska 

Migrationsverket har under 2010 kommit under prövning av Migrationsdomstolen delvis på 

grund av Dublinförordningen. Migrationsdomstolen bestämde att Sverige ska ta över 

asylprövning från Grekland och ta avstånd från Dublinförordningen. Sverige har tillsammans 

med Island, Nederländerna, Norge, Storbritannien, och Tyskland upphört med att skicka 

tillbaka asylsökande kommande från Grekland
33

. Europarådet beslutade sommaren 2013 att 

undantag kunde göras för ensamkommande barn i Dublinförordningen, så att barnen inte 

behövde söka asyl i landet där de har registrerats genom fingeravtryck, som enligt 

konventionen var ansvarslandet
34

. 
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4 Utlänningslagen  

 

Utlänningslagen är en viktig lag som styr Migrationsverkets arbete med att pröva ansökningar 

från personer som vill bosätta sig i Sverige. I Utlänningslagen finns bland annat villkor för 

uppehållstillstånd, avvisning och utvisning. Migrationsverket måste rätta sig efter 

Utlänningslagen då personer söker asyl i Sverige
35

. 

 

 

 

5 Ansvarsfördelning i Sverige 

5.1 Migrationsverket 

Innan lagändringen 2006 låg ansvaret att tillhandahålla bostäder för ensamkommande 

flyktingbarn på Migrationsverket. Lagen som fastställdes 2006 slog fast att kommuner som 

tecknar överenskommelser med Migrationsverket har ansvar för barnens boende
36

. Ett 

ensamkommande flyktingbarn i Sverige besöker först Migrationsverkets ansökningsenhet för 

att bli registrerad i deras databas.  

Migrationsverket ansvarar för att: 

 utreda och fatta beslut om barnet har rätt till asyl eller inte 

 utse ett offentligt biträde, en person som kan svenska lagar och som hjälper till med 

asylansökan 

 ge barnet ekonomiskt stöd  

 bedöma hur gammal barnet är 

 leta efter barnets föräldrar 

 ge stöd i samband med resa från Sverige om barnet inte får stanna i landet 

 teckna överenskommelser med kommunerna om boende 

 anvisa barnet till en kommun för boende
37

. 
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5.2  Socialtjänsten 

 

På kommunal nivå har konventionen stor betydelse, för i vilken utsträckning Sverige lever 

upp till BK. Socialtjänst finns i kommunerna och de arbetar efter Socialtjänstlagen. 

Socialtjänstlagen omfattar rätt till vård och omsorg. Då ensamkommande flyktingbarn söker 

asyl kontaktar Migrationsverket socialtjänsten i den kommun barnet befinner sig. Kommunen 

ansvarar för att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt 

boende, och att utse en god man som företräder barnet. Socialtjänstens mottagande av 

ensamkommande barn omfattas i stort sett av samma regler som andra barn och unga i behov 

av stöd eller skydd
38

.  Stockholms stad har 127 platser för ensamkommande barn varav 57 för 

asylsökande och 70 för dem som fått uppehållstillstånd. Barnens åldrar är från 14 upp till 21 

år. Platserna är fördelade på sju olika boenden
39

. 

 

5.3  Rädda Barnen 

Rädda Barnen är en frivilligorganisation vars arbete utgår från BK. En av Rädda Barnens 

prioriterade frågor i Sverige är att barn på flykt ska få ett bra mottagande i Sverige. Rädda 

Barnen arbetar direkt med flyktingbarn i landets lokalföreningar
40

. I Stockholm finns Rädda 

Barnens verksamhet Centrum för barn och ungdomar. Verksamheten arbetar med att ge 

särskild uppmärksamhet till barn som utsatts för våld och övergrepp samt flyktingbarn och 

deras familjer. Verksamheten startade i Stockholm 1990 och senare har mottagningar 

tillkommit i, Göteborg, Malmö och Umeå. På Centrum för barn och ungdomar, arbetar 

psykologer och socionomer med kunskap om barn. Organisationen erbjuder utbildningar om 

barn i utsatta situationer till personal inom exempelvis socialtjänsten
41

. Organisationen arbetar 

också för att BK ska bli svensk lag och gälla i svenska domstolar och anser att det skulle få till 

följd att BK skulle användas på ett bättre sätt i Migrationsverkets beslut
42

. 
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6    Teoretiska utgångspunkter 

6.1 Tidigare forskning om Barnkonventionen  

Studien använder sig bland annat av tre statsvetenskapliga uppsatser om implementering i 

förhållande till ensamkommande flyktingbarn, med stöd av kritiken från Barnrättskommittén, 

i regeringens fjärde rapport från 2007. 

 

6.1.1 ”Ansvarsfördelning i teori och praktik” 

Magisteruppsatsen ”Ansvarsfördelning i teori och praktik  – En implementeringsstudie av 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Sverige” av Silje Landsmann är gjord på 

Lunds Universitet 2008. Som empiriskt exempel, används mottagning av ensamkommande 

flyktingbarn i Sverige.  Landsmans nyckelord är flöjande: implementering, styrning, 

ansvarsfördelning, interdependens, ensamkommande flyktingbarn. Utgångspunkten i 

Landsmanns studie är lagen som trädde i kraft den 1 juli 2006. Den innebar att ansvaret för 

ensamkommande barns bostäder ligger hos kommunerna, istället för Migrationsverket
43

. 

Landsmann betonar att genomförandet av lagen visade sig vara en svårare uppgift än väntat. 

Enligt Landsmann förvärrades situationen för ensamkommande flyktingbarn när lagändringen 

2006 trädde i kraft. Migrationsverket har det övergripande ansvaret över barnen, men saknar 

makt att tvinga kommunerna att upprätta avtal om mottagande av barnen
44

. Analysen av det 

teoretiska och empiriska materialet, i kombination med intervjuer med centrala aktörer, 

pekade på vikten av nya verktyg som interaktion, samarbete, dialog och förhandlingar. I 

studien dras slutsatsen att detta alternativa tillvägagångssätt kan vara ett sätt att överbrygga 

klyftan mellan teori och praktik, och undvika brister i genomförandet i framtiden
45

. 

Landsmanns studie motiverar den aktuella studies syfte, att titta på implementeringen av BK 

utifrån tre aktörers perspektiv i olika nivåer. Landsmann betonar vikten av samarbete och 

dialog vilket denna studie undersöker genom att intervjua representanter från de olika 

aktörerna.  
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6.1.2  ”Barnkonventionens implementering i Lunds kommun - en aktörsanalys” 

Sara Mattison har författat magisteruppsatsen ”Barnkonventionens implementering i Lunds 

kommun - en aktörsanalys” 2007, på Lunds Universitet inom ämnet statsvetenskap. Studiens 

nyckelord är: barnkonventionen, implementering, det civila samhället, politiskt inflytande, 

kommunikativ demokrati, aktionsforskning
46

. Studien utgår från år 2002 då Lunds kommun 

bestämmer sig för att genomföra FN: s Barnkonvention. Syftet med uppsatsen är att diskutera 

och problematisera implementeringsprocessen av BK i Lunds kommun.  

Detta gör Mattisson utifrån ett empiriskt material som insamlats genom samtal med studiens 

aktörer
47

.  Ett antal aktörer, deltar i den politiska processen med lika auktoritet och 

utgångspunkter. Avhandlingen studerar aktörers interaktion med ett inre perspektiv genom att 

tillämpa begrepp som politisk makt, demokrati och genomförande. Resultaten av studien visar 

att styrningen av genomförandeprocessen på kommunal nivå är svag. Delaktighet och samtal 

visar sig vara viktiga verktyg i det civila samhället i genomförandeprocessen
48

. Återigen visas 

vikten av dialog och samarbete mellan olika aktörer. Mattissons studie beskriver att 

genomförande processen på kommunal nivå är svag. Det kan finnas en andledning att 

undersöka om den aktuella uppsatsen kommer fram till samma resultat. 

 

6.1.3  ”Som om barnet heter Kalle” 

”Som om barnet heter Kalle  - En studie om mottagandet av ensamkommande, asylsökande 

barn i Sverige 2008” är en G3 uppsats, kandidatuppsats i statsvetenskap, författad av Sara 

Nygren 2009 på Växjö Universitet. Uppsatsen har sin grund, liksom Landsmanns, i lagen från 

den 1 juli 2006 i Sverige som gjorde en förändring av myndigheter i systemet när det gäller 

mottagning av ensamkommande asylsökande barn. Förändringen syftade till att förbättra 

förhållandena under vilka dessa barn togs om hand
49

. Uppsatsen undersöker hur im-

plementeringen av den nya lagen tog form, vilket utfall lagen fått och varför. Studien är 

kvalitativ och baserad på intervjuer med de personer som ansvarar för mottagandet av det 

separerade asylsökande barnet i kommunerna i Kronobergs län, liksom en representant som 

ansvarar för det nya systemet på Migrationsverket.  
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Detta, i kombination med en rapport om den aktuella statusen på systemet, ger en analys av 

det kompletta systemet om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Studien framför att 

det finns problem, som orsakas av brister från ett tidigare dåligt genomförande
50

. Nygrens 

uppsats är baserad på intervjuer med de personer som ansvarar för mottagandet i kommunerna 

i Kronobergs län. Nygren undersöker systemet om mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn, vilket även den aktuella studien har som syfte att göra i Stockholms stad. 

 

6.1.4  Barnrättskommittén - Rapport 2009 

 

Den aktuella uppsatsen utgår ifrån kritiken av Sveriges rapport från 2007, som gavs av FN:s 

Barnrättskommitté 2009. 

Barnrättskommittén kritiserar Sverige för att BK:s artikel 3 om barnets bästa, inte är 

tillräckligt genomförd i rutiner, bland annat i de administrativa områdena. Kommittén är 

orolig för att det bästa för asylsökande och migrerande barn inte beaktats tillräckligt i 

asylförfaranden. Kommittén rekommenderar att Sverige vidtar lämpliga och effektiva 

åtgärder för att säkerställa att artikel 3 utgör grunden och styrprocessen i alla beslut, särskilt i 

asylärenden som rör barn. I kritiken rekommenderas regelbunden utbildning i BK för 

myndighetspersonal
51

. När det gäller artikel 22 som specifikt behandlar ensamkommande 

flyktingbarn rekommenderas Sverige att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att alla 

flyktingbarn, har rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som svenska barn i övrigt
52

. 

 

6.1.5 Barnombudsmannen Alternativ Rapport 2009  

Varje rapport regeringen skickar till Barnrättskommittén kompletteras med alternativrapporter 

från andra aktörer, som exempelvis Barnombudsmannen (BO). BO arbetar med olika 

barnfrågor och ger sin syn på svenska myndigheters hantering av BK. Nedan redovisas BO: s 

alternativrapport 2009, på Sveriges rapport 2007
53

. 

När det gäller barnets bästa tycker BO att en tillfällig vårdnadshavare för ensamkommande 

flyktingbarn skall utses inom 24 timmar efter att barnet anlänt till Sverige, samma 

rekommendation som Barnrättskommittén gett.  
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BO har framfört kritik att Sverige ännu inte genomfört denna lagändring
54

. BO uppfattar att 

det finns brist på väktare, förmyndare och att det saknas grundläggande utbildning i barns 

behov, asylprocessen och barnets rättigheter. Åtgärder krävs för att höja statusen på 

tillhörande uppgifter och förbättra utbildningen. Överförmyndare bör ges större kunskap om 

uppgiften och de krav som bör ställas på väktare. Dessutom bör tolkar, förmyndare och 

överförmyndare samt nämndemän och domare i migrationsdomstolarna utbildas i frågor som 

rör ensamkommande barn
55

. 

 

6.2 Implementeringsteori 

6.2.1 Implementering 

De amerikanska författarna Jeffery L. Pressman och Aaron Wilawsky skrev 1973 boken 

Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why 

It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic 

Administration as told by two sympathetic observes who seek to build morals on a foundation 

of ruined hopes on a Foundation. Boken behandlar att politiska intentioner sällan 

förverkligas. Efter att boken publicerats blev alltfler forskare intresserade av att studera 

implementeringsproblem. Boken blev startskottet på implementeringsforskningen
56

.   

Forskaren Lennart Lundquist förklarar i sin bok Förvaltning, stat och samhälle, att en viktig 

del vid implementering innebär att högre förvaltningsorgan eller tjänstemän styr 

underordnade förvaltningsorgan, vilket kallas organisationsstyrning. Organisationsstyrning 

förekommer på både central, regional och lokal nivå 
57

.  Lundquist hävdar i sin bok 

Implementation Steering- An Actor- Structure Approach att problem vid implementering kan 

bero på bristande förmåga i form av resurser, avsaknad av vilja eller förståelse i att genomföra 

besluten av tjänstemän inom förvaltning. Huruvida en implementering lyckas eller inte, beror 

enligt Lundquist i huvudsak på de tre egenskaperna som han benämner: kunna, vilja, förstå. 

Lundquists menar att: 
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- Tillämparen ska kunna genomföra beslutet 

- Tillämparen ska vilja genomföra beslutet 

- Tillämparen ska förstå beslutet
58

. 

 

Att tillämparen ska kunna genomföra ett beslut syftar till att tillämparen måste ha möjlighet 

att implementera beslutet. Om aktörerna saknar resurser, kommer implementeringen att ske 

långsamt eller inte alls. Migrationsverket, Stockholms socialtjänst och Rädda Barnens 

stockholmsavdelning måste ha resurser i ekonomi och tjänster, samt de verktyg som krävs för 

att genomföra implementeringen av BK i praktiken. Villkoret vilja handlar om huruvida 

aktören vill genomföra implementeringen. Det måste finnas ett engagemang och intresse hos 

aktörernas personal, att vilja genomföra implementeringen av BK. Om tillämparen är negativ 

till BK: s innehåll, vid genomförandet av beslut kommer det att påverka implementeringen. 

För en lyckad implementering krävs att tillämparen ska förstå innebörden av 

implementeringen, i denna studie av BK och dess innebörd. Då tillämparen inte förstår 

beslutets syfte och innebörd kommer det att påverka implementeringen. För att kunna 

genomföra implementeringen av BK måste konventionen tolkas lika hos de olika aktörerna. 

De måste ha en gemensam bild av de mål som ska uppnås. Det är därför av stor vikt att målen 

är tydliga och inte motstridiga
59

. Uppsatsen kommer att använda sig av Lundquists tre 

implementeringsvillkor för att undersöka om tjänstemän från Migrationsverket, Stockholms 

stads kommun och representanter från Rädda Barnen, 1) förstår innebörden av BK, 2) kan 

implementera BK och 3), vill implementera BK, vilka är uppsatsens övergripande frågor.  

 

Fig.1 Den styrdes egenskaper, enligt Lundquists modell 
60

. 

 

                                                           
58

 Lundquist: 1987: 43 
59

 Lundquist: 1987: 77-78, Lundquist: 1992: 76 
60

 Lundquist: 1992: 75 



 

21 
 

Då statsvetarna Lennart Lundquist och Anders Sannerstedt båda förklarar implementeringen 

använder sig studien av primärkällan Lennart Lundquist och kompletterar med Anders 

Sannerstedt som till viss del utvecklat teorin. Exempelvis redovisas Lundquist tre villkor: 

kunna, vilja, förstå och görs sedan om med hjälp av Sannerstedts operationaliseringsmodell. 

Studien tar därmed hjälp av både Sannerstedt och Lundquist för att kunna genomföra studien 

på ett bra sätt.  

Lundquist och Sannerstedt beskriver båda relationen mellan beslutsfattare och verkställare 

med hjälp av termerna styrning och kontroll, där styrningen syftar till beslutsfattarens sätt att 

leda beslutet i rätt riktning och kontrollen syftar till att beslutsfattaren kontrollerar att 

implementeringen följs. Styrningen kan vara direkt, där beslutsfattaren talar om för 

verkställaren vad den ska göra eller indirekt, där beslutsfattaren tilldelar resurser och styr 

organisationsprocessen
61

. Studien kommer att titta på huruvida styrningen sker indirekt eller 

direkt under implementeringen av BK. 

Lundquist och Sannerstedt tar upp tre perspektiv i relationen mellan beslutsfattare, tillämpare 

och verkställare av beslut. Det första perspektivet är den traditionella styrningsmodellen och 

används när studien fokuserar på politiska beslut. Detta perspektiv menar att tillämparen, som 

verkställer implementeringen ska handla i enighet med beslutsfattarnas intention. Det andra 

perspektivet kallas närbyråkratsperspektivet. Närbyråkratsperspektivet menar att politiken 

utformas av de som i sitt praktiska arbete tolkar besluten. Detta perspektiv är användbart inom 

områden där tjänstemän som tar individuella beslut studeras, som i läkaryrket och polisarbete. 

Det tredje perspektivet är nätverksperspektivet. Nätverksperspektivet tittar på hur politik 

utformas mellan tillämpare och beslutsfattare. Det perspektivet kan ses som ett mellanting av 

de andra perspektiven. I den aktuella studien används nätverksperspektivet mellan 

beslutsfattare och verkställare. Aktörerna kan vara statliga, regionala, kommunala eller privata 

och personerna kan vara politiker, tjänstemän eller organisationsföreträdare. För att fatta 

beslut krävs förhandlingar mellan de olika aktörerna, med eventuellt skilda intressen i frågan. 

Det finns svårigheter att fastslå om nätverken med olika aktörer försvårar eller underlättar 

implementeringen. I nätverksperspektivet implementeras politiken, ett beslut i samspel mellan 

de olika aktörerna. Aktörerna ägnar större eller mindre tid åt att implementera beslutet och 

medverkar i implementeringsprocessen på grund av sin position i en formell organisation, 

exempelvis hos Migrationsverket, eller motiverade av sina respektive intressen, exempelvis 
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hos den ideella organisationen Rädda Barnen. Med hjälp av nätverksperspektivet kan studien 

se de olika aktörernas motstridiga intressen och finna mönster i genomförandeprocessen
62

. 

Studien tittar på hur implementeringsprocessen har lyckats genom att intervjua tjänstemän och 

representanter inom de tre valda aktörernas verksamhet. Jämfört med Lundquist har 

statsvetaren Sannerstedt en längre redovisning av Top- down perspektivet (uppifrån och ner 

perspektivet) samt Bottom- up perspektivet (nedifrån och upp perspektivet). Sannerstedt 

menar att de två perspektiven bör främst ses som två olika strategier för hur 

implementeringsforskningen bör bedrivas metodmässigt. I Top- down perspektivet är lagen 

utgångspunkten för implementeringen och i Bottom- up perspektivet har exempelvis 

frivilligorganisationer och personal på flyktingboenden huvudansvaret för implementeringen. 

Top-down perspektivet menar att forskaren bör ha sin utgångspunkt i det politiska beslutet 

medan Bottom- up perspektivet menar att utgångspunkten ska ligga i den faktiskt bedrivna 

verksamheten. Det är idag vanligt att man förespråkar en kombination av de två perspektiven. 

Implementeringen av BK har ett Top-Down perspektiv i den meningen att beslutet om att 

ratificera BK är taget på statlig nivå, liksom beslutet att BK ska implementeras i Sveriges 

lagar. Studien använder sig av intervjuer i frivilligorganisationen Rädda Barnen och 

tjänstemän inom socialtjänsten tillsammans med Migrationsverket och har därför en 

kombination av de båda perspektiven
63

. 

6.2.2 Barnkonventionen och implementeringsproblematiken 

Sverige har delvis transformerat BK till svensk rätt (det vill säga anpassat den till övrig 

svensk rätt), och delvis ansågs konventionen överensstämma med de svenska lagarna
64

. BK 

som internationell konvention ska vägleda arbetet med ensamkommande flyktingbarn av 

myndigheter på central och lokal nivå. BK är inte lag i det svenska rättsystemet som 

exempelvis Europakonventionen. Därför gäller BK i den utsträckning den är transformerad i 

svensk lag. Många av BK:s artiklar ska finnas med i svensk rätt och uppsatsen undersöker 

vilken hänsyn de undersökta aktörerna tar till BK:s principer i sin dagliga verksamhet. 

Studien undersöker hur aktörerna tillämpar BK:s principer och i vilken utsträckning de 

förhåller sig till BK.  
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Implementeringsproblematik har under lång tid utgjort en viktig del inom forskningen, 

exempelvis Lundquist tre villkor för en lyckad implementering, som nämns i tidigare stycke
65

. 

Problemen med implementering uppstår då politiska beslut inte genomförs som 

beslutsfattarna avsett. Om många aktörer är involverade i implementeringsprocessen av BK 

kan det leda till olika tolkningar av hur implementeringen ska ske.  

Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är det viktigt att undersöka varför 

implementeringsproblem uppstår och hur de motverkas. Dels av legitima skäl, där 

implementeringsprocessen kan kopplas till demokratisk teori som innebär att medborgarnas 

valda företrädare fattar beslut, där demokratin sedan förutsätter att förvaltningen följer 

beslutet. Dels för att titta på effektivitet i användning av statliga medel. Den demokratiska 

teorin om beslut och krav på verkställande garanterar inte en lyckad utformning av besluten, 

utan besluten kan få oönskade konsekvenser som leder till problem. Förvaltningens roll bör 

därför inte vara att blint verkställa beslut 
66

. Anders Sannerstedt menar att intresset för 

implementeringsforskningen kan ha avtagit i takt med att intresset för sociala reformprogram 

har avsvalnat de senaste åren. Enligt Sannerstedt så saknar denna form av forskning också en 

bredd av komparativa studier, särskilt av den variant där misslyckade implementeringsförsök 

ställs mot mer lyckade implementeringsförsök. Han menar att de studier som idag finns inom 

implementeringsforskningen fokuserar mer på generaliseringar än förståelse för hur 

implementeringens olika mekanismer verkligen fungerar
67

. Många av BK:s artiklar ska finnas 

med i svensk rätt och uppsatsen undersöker vilken hänsyn de undersökta aktörerna tar till 

BK:s principer i sin dagliga verksamhet. Uppsatsen undersöker således hur 

implementeringens olika mekanismer fungerar. 

 

 

7    Metod och material 

7.1 Kvalitativ implementeringsstudie 

 

En fallstudie kännetecknas av att en undersökningsenhet undersöks, fokus ligger på ett ämne 

och ett fall, här BK: s implementering i förhållande till ensamkommande flyktingbarn i 
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Sverige. Studien grundas på lagen där kommuner som anmält sitt åtagande ansvarade för 

boende för ensamkommande barn 1 juli 2006- 31 december 2013. Vid årsskiftet 2014 trädde 

en ny lag i kraft, som möjliggör för Migrationsverket att ålägga kommuner att ta emot 

ensamkommande flyktingbarn
68

. Uppsatsen är en implementeringsstudie av mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn i Stockholms stads kommun och använder sig av kvalitativa 

intervjuer.  

Genom att applicera Lundquists implementeringsteori undersöks i vilken utstäckning 

implementeringen av BK är genomförd. Uppsatsen har en empirisk problemställning. Utifrån 

implementeringsteorin formuleras frågeställningar som undersöker huruvida 

Migrationsverket, Stockholms socialtjänst och Rädda Barnen förstår, kan och vill 

implementera BK
69

. 

 

7.2 Analysstrategi  

Studien vilar främst på intervjuer med representanter för Migrationsverket, Stockholms 

socialtjänst och Rädda Barnen Stockholm. I den kvalitativa implementeringsstudien har 

intervjuer valts för att se hur BK implementeras. Det teoretiska nätverksperspektivet formar 

strukturen för intervjuerna. I nätverksperspektivet fokuserars intervjuerna på både 

beslutsfattare och tillämpare, som implementerar besluten. Intervjuernas syfte är att låta 

intervjupersonernas privata åsikter komma fram och undersöka deras syn på 

implementeringen av BK
70

. Representanterna från de olika verksamheterna representerar ett 

målstyrt urval, då tre enheter medvetet valts ut. Urvalet görs med forskningsfrågan i åtanke
71

. 

På Migrationsverket har två personer intervjuats, barnsamordnaren Markkula och 

migrationsverkets expert på barnfrågor, Magnerot. De två har direktkontakt och/eller kunskap 

om ensamkommande flyktingbarn i förhållande till BK. På Rädda Barnen, region öst 

intervjuas verksamhetsutvecklare Granath, Sverigeprogrammet, psykolog Michanek, samt 

frivilligarbetare Jessen, flyktingansvarig i Stockholms distrikt. Inom socialtjänsten intervjuas 

Necander, enhetschef för familje- och ungdomsinsatser i Stockholms stads kommun, Persson, 

enhetschef för familjevårdsinheten Rinkeby/Kista, Stockholms kommun och Andersson, 

barninspektör familjevårdsenheten i Rinkeby/Kista, Stockholms kommun.  
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Personal i Rinkeby/Kista intervjuas inom Stockholms stads kommun eftersom författaren fått 

hänvisning till stadsdelen då de tar emot många ensamkommande barn.  

Necander är den enda av de intervjuade som svarade på frågorna via mejl, Necanders 

intervjusvar har senare kompletterats med en kortare telefonintervju. Metoden som valts för 

att genomföra intervjuerna är respondentundersökningar. I en respondentundersökning vill 

uppsatsen ta reda på hur de utvalda intervjupersonerna resonerar kring det valda ämnet. 

Samma frågor ställs till samtliga intervjuade för att uppsatsen sedan ska söka mönster i svaren 

och beskriva samt förklara hur de olika intervjuades svar skiljer sig åt. Inom 

respondentundersökningar går att skilja mellan samtalsintervjuundersökningar och 

frågeundersökningar. Samtalsintervjuundersökningar utgår från tidigare fastställda frågor, 

men beroende på hur intervjuen utvecklar sig kan frågorna komma att ändra ordningsföljd och 

ibland innehåll, till skillnad från frågeundersökningar där frågorna har fasta svarsalternativ. 

Denna studie använder sig av samtalsintervjuer eftersom studien vill ge en tydlig bild av hur 

arbetet med implementeringen fungerat och fokus ligger på svarspersonernas egna 

uppfattningar
72

. Intervjufrågorna blev i vissa fall besvarade innan de ställdes, i svaret på en 

tidigare fråga. Totalt har åtta intervjuer utförts. Intervjuerna har av praktiska skäl ibland 

utförts via telefon. 

 

7.3 Källkritik 

Källkritiken är en uppsättning regler för att bedöma trovärdigheten i en uppsats. Peter 

Esaiasson m.fl. behandlar i boken Metodpraktikan källkritik och nämner värdet av 

undersökningens äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Materialets äkthet kan behandla 

om undersökningen ger en rättvis bild av uppfattning och åsikter hos gruppen människor som 

studeras. Materialets äkthet anses trovärdigt då undersökningen fokuserar på nutid och 

använder sig av relativt nytt material
73

. Studiens oberoende garanteras av intervjuarens 

objektiva roll under samtalen med intervjupersonerna. Samtidighet innebär att det ska gå en 

kort tid mellan händelse och dess nedtecknande, med tidsskillnad ökar risken att händelsen 

dokumenteras med minnesfel och efterhandskonstruktioner. Studien använder sig av den 

senaste kritiken från FN:s Barnrättskommitté som en del i den tidigare forskningen. Studiens 

intervjuer spelades in och transkriberades, samt att respondenterna gavs möjlighet att 

godkänna den färdiga intervjun.  
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Tendens är en källkritiksregel som behandlar risken att den intervjuade personen kan ange en 

tillrättalagd version av verkligheten. I studien skulle regeln om tendens innebära att 

intervjupersonerna tenderade att framhålla arbetet med implementeringen av BK som utmärkt. 

För att studien ska finnas trovärdig kommer intervjuaren att ha i åtanke intervjupersonernas 

intressen när intervjuerna studeras. De intervjuade personernas svar kommer att jämföras med 

varandra. Eftersom studien består av intervjuer med tjänstemän från Migrationsverket, 

Stockholms stads socialtjänst och representanter från Rädda Barnen Stockholm innebär det att 

studien till stor del använder sig av primärkällor
74

. 

 

7.4  Validitet och reliabilitet 

 

Validitet innebär att uppsatsen undersöker det som påstås undersökas. En risk med kvalitativ 

forskning kan vara att intervjuerna avviker från intervjufrågorna som var avsatta för 

uppsatsen. Uppsatsen följer därför helt intervjufrågorna
75

. Validiteten kan delas upp i extern 

och intern validitet. Extern validitet menar att studien ska kunna appliceras på ett annat fall. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur BK implementerats i förhållande till ensamkommande 

flyktingbarn genom att titta på hur tre centrala aktörer uppfyller implementeringen, utifrån 

Lennart Lundquists implementeringsteori. Uppsatsen har ambitionen att utarbeta konstruktiva 

förslag till hur situationen för ensamkommande flyktingbarn kan förbättras idag och i 

framtiden. Implementeringsteorin kan appliceras på andra fall, som varken rör BK eller 

ensamkommande flyktingbarn. Den interna valitideten granskar studiens innehåll. 

Internvaliditet kan delas upp i begreppen resultatvaliditet och begreppsvaliditet. Med 

begreppsvaliditet menas att den teoretiska och den operationella delen i studien 

överensstämmer. I denna studie har de operationella frågorna formulerats utifrån Anders 

Sannerstedts trestegsmodell med villkoren kunna, vilja och förstå. Resultatvaliditeten 

bedömer resultatet som trovärdigt
76

. Reliabilitet bedömer studien som tillförlitlig. Studien är 

en kvalitativ undersökning och få data har används. För att skydda studien mot brister i 

reliabiliteten är de 12 intervjufrågorna utformade likadant till samtliga utfrågade aktörer
77

.  
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Kvalitativa intervjuer spelas ofta in för att författaren och läsaren ska kunna lyssna på 

intervjuerna. I denna studie har intervjuerna skett ansikte mot ansikte och i vissa fall över 

telefon. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats
78

. 

 

7.5 Operationalisering 

 

Uppsatsen utgår från Anders Sannerstedts operationaliseringsmodell för att undersöka om 

villkoren är uppnådda (se fig. 2): 

Förstå 

Utbildning: Här undersöks om tillämparna får utbildning i hur de ska arbeta för att nå upp till 

målen, att implementera BK i förhållande till ensamkommande flyktingbarn. Utbildning kan 

öka förståelsen för syftet och innebörden av målen. 

Kompetens: Kompetens har två betydelser, kunskap och behörighet. Här undersöks kunskap. 

För att förstå innebörden och syftet av målet krävs att tillämparna har kompetens att arbeta 

med målen. 

Kunna 

Resurser: Det undersöks om kommunen har tjänster, lokaler och finansiella resurser som 

krävs för att uppnå villkoret. 

Vilja 

Att mäta den faktiska viljan är svårt, därför mäts istället den upplevda viljan. Genom detta vill 

studien ge en bild av hur viljan ser ut inom de tre aktörernas verksamheter.  

Uppsatsen har i analysen av intervjuerna varit medveten om att svaren på en fråga som enligt 

uppsatsen exempelvis rör villkoret förstå även kan beröra villkoren vilja och kunna
79

. 
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Fig. 2 Operationalisering av villkoren kunna, vilja och förstå.  

 

8 Analys 

Nedan redovisas en samanställning av intervjusvaren utifrån villkoren kunna, vilja, förstå, 

samt analys av resultatet. 

8.1 Kunna  

 

Implementering sker sällan på det sätt beslutsfattaren har förutspått. Det är en ständigt 

pågående process och de involverade aktörerna måste kunna anpassa sig till förändrade 

förhållanden
80

. Inom det politiska livet skiljer Lundquist och Sannerstedt mellan de som fattar 

beslut och de som genomför besluten, det vill säga beslutsfattarrollen och verkställarrollen.  

Sannerstedt poängterar dock att samma aktör kan ha både beslutsfattarrollen och 

verkställarrollen, exempelvis socialnämnden i en viss kommun
81

. I studien har det 

framkommit att de tre aktörerna ser olika på hur implementeringen av BK ska genomföras 

och i vilken grad BK ska följas. För att kunna genomföra implementeringen behöver 

tillämparen olika slags resurser. Det behövs personal med tillräcklig kompetens, tillgång till 

lokaler, utrustning och finansiering
82

. Sannerstedt poängterar att om verktyg som ekonomiska 

resurser inte finns kommer implementeringen att ta längre tid eller inte genomföras alls
83

.  
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Lundquist menar att om tjänstemännen inte kan implementera ett beslut för att de saknar 

resurser, kan materiella eller ekonomiska resurser tillföras
84

. Detta bekräftas av Andersson på 

socialtjänst, som berättar att det pågår en stor nedrustning inom socialtjänsten just nu och det 

handlar om brist på pengar. Andersson menar att det aldrig finns tillräckligt med resurser, och 

säger att ”det alltid går att göra mer”.  

Enligt implementeringsforskning är resurserna centrala för att åstadkomma de uppsatta målen 

på ett effektivt sätt och Sannerstedt framför att tillämparens önskningar om mer resurser och 

en bättre arbetssituation alltid kommer att finnas
85

. Sannerstedt påtalar dessutom att 

beslutsfattarna ofta är medvetna om olika resursproblem som tjänstemän har
86

.  Inom 

Stockholms socialtjänst menar representanterna att boendebristen är ett allvarligt problem i 

mottagandet av barn och att politikerna vet om detta. Persson på socialtjänsten anser att: ”… 

Det skulle behövas mer resurser för att skapa tillgång till fler familjehem, jourhem och bra 

boenden”, och fortsätter ”… Det finns ingen plan för hur man ska rekrytera familjer och 

boenden.” Socialtjänstens representanter uttrycker att kommuner söker boenden till 

ensamkommande barn i desperation, vilket resulterar i färre krav och mindre uppföljning av 

boendena.  ”… Något vi valt bort i övrigt inom socialtjänsten erbjuder vi ensamkommande”, 

hävdar Persson och säger att i Sverige i stort, finns ett ställningstagande att barn inte ska 

placeras på institutioner, men många av de ensamkommande placeras på institutioner. 

Perssons åsikter delas av Andersson på socialtjänsten ”… Jag vet inte hur bra det är att barn 

placeras ut på glesbyggda platser, på institutionsliknande platser, samtidigt har jag ingen 

riktigt bra lösning heller”, säger Andersson. Det finns en risk att den akuta boendebristen tar 

fokus från andra behov som de ensamkommande barnen har och att nedskärningar i 

verksamheten och beskuren ekonomi bidrar till att implementeringen av BK tar längre tid. Det 

finns också röster om personalen på boendet. Magnerot på Migrationsverket ställer sig kritisk 

till personal på flyktingboendena och menar att de är dåliga på att prata med barnen. ”… Det 

bedrivs fritidsaktiviteter dygnet runt, men det är sällan någon som pratar med ungdomarna”, 

säger hon. Magnerot är inte ensam om sin åsikt. Flera intervjupersoner uttrycker att barnen på 

de olika boendena har riklig tillgång till fritidsaktiviteter, men att det saknas en fördjupad 

dialog med barnen, om deras livserfarenheter. Andersson på socialtjänsten belyser att barnen 

måste få prata om vad de har varit med om i hemlandet och menar att de flesta barn har flytt 

från krigshärjade länder och kan ha råkat ut för hemska saker i hemlandet och/eller under 
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flykten till Sverige”… De vuxna måste lyssna på barnens berättelser om vad de varit med om, 

och får inte stänga av för att det är för hemskt”, säger Andersson. Stockholms stad erbjuder 

barnen diverse fritidsaktiviteter och menar att de utgår ifrån BK:s principer och barnets bästa. 

Men det finns risk att dialogen med den psykologiska delen i arbetet med ensamkommande 

barn glöms bort. 

 

Sannerstedt tar upp förhållandet mellan beslutsfattare och tillämpare, som bör uppfattas som 

en förhandlingsrelation. De två parterna har delvis motstridiga, delvis sammanfallande 

intressen
87

. Lundquist belyser tjänstemäns möjlighet att implementera och betonar vikten av 

att tjänstemän har tillräcklig kunskap och handlingsförmåga att lyckas implementera 

politikernas beslut
88

.  FN:s Barnrättskommitté kritiserar Sverige och menar att principen om 

barnets bästa ska utgöra grunden och styra asylprocessen, liksom andra beslut. 

Barnrättskommittén föreslår regelbunden utbildning för personal på Migrationsverket och 

andra inblandade aktörer. Kommittén uppmanar Sverige att öka medvetenheten om 

betydelsen och den praktiska tillämpningen av principen om det bästa för barnet
89

. Persson på 

Stockholms socialtjänst saknar en diskussion om hur barns behov ska tillgodoses.”… Dels är 

det ett nationellt ansvar, Migrationsverkets, som har hand om asylprocessen, dels 

kommunernas när barnen fått uppehållstillstånd”, säger Persson och påpekar att det finns ett 

gemensamt ansvar för att de ensamkommande barnen får det så bra som möjligt. Michanek på 

Rädda Barnen tycker att Migrationsverkets hantering av hur barnen tillfrågas om trauman och 

sin livssituation är problematisk. Tiden är kort, på några timmar ska barnen återberätta sitt liv, 

trots att återberätta trauman innebär stora svårigheter för barn, menar Michanek. Michanek 

fortsätter ”… Personligen upplever jag att ensamkommande ungdomar saknar ett emotionellt 

stöd i tillvaron” och säger att det generellt saknas ett emotionellt stöd runt de 

ensamkommande och syftar på Migrationsverkets hantering av barnen då de ska återberätta 

sina trauman. Michanek exemplifierar även problemet när hon förklarar att de 

ensamkommande barnen ibland inte blir mottagna på BUP:s (barnpsykiatri) mottagningar och 

inte har samma möjligheter till psykologiskt stöd som andra barn, därför att deras tillstånd inte 

anses som svår psykiatri eller allvarligt självskadebeteende. Kritiken mot Migrationsverket 

visar att det finns en uppfattning om att verksamheten i många asylprocesser som gäller 

ensamkommande inte ser till barnets bästa, när samtal med professionella kan vara avgörande 
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för barnens utveckling och hälsa. Därtill framförs en brist på kulturkompetens hos 

Migrationsverkets personal, och att det är ett hinder för förståelse av barnens behov.  

Studien finner således att personal på boenden och personal på Migrationsverket måste bli 

bättre på att se och lyssna på ensamkommande barn för barnens bästa. De ensamkommande 

barnen är utsatta, ensamma och i behov att få prata. Ohälsosamma situationer som boendet för 

barnen och långa handläggningstider med väntan på asylbeslut uttrycks som stora problem i 

hanteringen av de ensamkommande. Representanterna på Rädda Barnen trycker på att barnets 

bästa alltid ska finnas i åtanke och kritiserar Migrationsverket för de långa 

handläggningsprocesserna. Migrationsverket har i flera år fått kritik för detta och de hänvisar 

till den växande arbetsbelastningen, med för få anställda
90

.  

 

Sannerstedt använder socialtjänsten som exempel och menar att dess verksamhet ska bygga 

på respekt för individens självbestämmande och integritet, samtidigt som socialtjänsten inte 

får vara kravlös
91

. Hos socialtjänstens representanter uttrycks oro över att man inte noggrant 

följer upp ensamkommande barn som går under jorden eller reser vidare, efter avslagen 

asylansökan. Barn mår mycket dåligt och påverkas starkt med avslagna asylansökningar, som 

föregåtts av väntan och långa överklagningstider. En aningslöshet finns inom socialtjänst, 

”eftersom barnen lätt kan bli offer för trafficking”, säger Persson. ”… De barns hälsotillstånd 

vilka fått avslag på sin asylansökan och med långa överklagningstider/väntan påverkas starkt 

och mår då ofta mycket dåligt. Den grupp som man misstänker är utsatta för trafficking kan 

man utgå ifrån inte har det bra”, säger Necander på Stockholms socialtjänst.  

Studien finner att samhällsklimatet och samhällsdebatten har betydelse. Lundquist menar att 

implementeringen även påverkas av politikers kapacitet och prioriteter. När politikerna satsar 

och vill, har implementeringen större chans att lyckas
92

. Magnerot betonar att 

Migrationsverket blivit bättre på implementeringen av BK, men menar att den är långt ifrån 

genomförd. Magnerot tar upp att Migrationsverkets krav att verkställa beslut kanske blir 

viktigare än de faktiska mötena med barnen. ”… Migrationsverket har ett produktionskrav, vi 

ska producera och verkställa beslut. När regeringen styr verksamheten åt det hållet spiller det 

över på arbetet med ensamkommande barn”, säger Magnerot.   

På socialtjänsten menar Andersson att det finns en stark koppling mellan resursfrågan och den 

politiska debatten kring invandring i Sverige. Hon belyser att det är mycket ifrågasättande 
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skriverier om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, vilket hon sammankopplar med 

den politiska debatten om invandringspolitik som utgår från Sverigedemokraterna. Debatten 

berör framförallt frågan om integration och solidaritet, det vill säga hur många flyktingar 

Sverige klarar att ta emot i den närmaste framtiden utan att skapa obalans i samhället. ”… Jag 

märker ofta att folk ställer frågor kring hanteringen av de ensamkommande barnen, som man 

inte skulle ställa när det gäller andra barn”, säger Andersson och hävdar att det är farligt att 

göra skillnad på barn i allmänhet och ensamkommande barn. ”… Det är viktigt att inte se 

ensamkommande som en klump”, fortsätter hon. Anderssons uttalande visar att det finns en 

skillnad mellan svensk och utländsk identitet. De som är utlänningar förlorar sin individualitet 

trots att de representerar skiftande öden. Hast Markkula på Migrationsverket talar också om 

risken att se på barnen som en homogen grupp. ”… Ensamkommande flyktingbarn är ingen 

homogen grupp...”, säger Hast Markkula.  Representanter från Stockholms socialtjänst tar upp 

att det är viktigt att ungdomarnas resurser och positiva bidrag till samhället lyfts fram och 

synliggörs, eftersom Sverigedemokraterna har stort utrymme i media och försöker sätta en 

annan bild. 

 

8.2 Vilja  

 

Lundquist och Sannerstedt beskriver båda relationen mellan beslutsfattare och verkställare 

med hjälp av termerna ”styrning och kontroll” där styrningen kan vara direkt och 

beslutsfattaren talar om för verkställaren vad den ska göra eller indirekt, där beslutsfattaren 

tilldelar resurser och styr organisationsprocessen
93

. För att beskriva styrning och kontroll 

nämner Sannerstedt även Top- down, uppifrån och ner perspektivet och Bottom- up, nedifrån 

och upp perspektivet. I Top-down perspektivet är regelverket utgångspunkten för 

implementeringen medan i Bottom- up perspektivet styrs implementering av de lokala 

förutsättningarna. I denna studie har, till exempel, frivilligorganisationer och personal oftast 

huvudansvar för förvaltning av flyktingboenden. Resultat från studien visar att 

implementeringen av BK måste vara både direkt och indirekt och ske både uppifrån och 

nedifrån, helst samtidigt för att lyckas
94

. I intervjuerna framgår det att samtliga 

intervjupersoner känner en drivkraft att vilja göra skillnad och påverka situationen till det 

                                                           
93

 Lundquist 1987: 148, 171-177, Lundquist: 1992: 78, Sannerstedt: 2001: 20 
94

 Sannerstedt: 2001: 24-25 



 

33 
 

bästa för ensamkommande barn. Enligt Lundquist måste viljan finnas hos de styrande 

personerna för att implementeringen ska kunna genomsyra hela verksamheten
95

.  En 

problematisk faktor som Lundquist belyser är när den styrde inte vill verkställa regelverket på 

det sätt som de styrande önskar.  

Det kan handla om ovilja att genomföra implementeringen, i detta fall kan det handla om en 

negativ inställning hos kommunerna
96

. I relation till detta tar Landsmann i sin studie upp 

konflikten mellan statlig och kommunal sektor, som när Migrationsverket 2007 gick ut med 

en svart lista över de kommuner som inte tecknat avtal med Migrationsverket. Kommunerna 

argumenterade att de redan hade en tillräckligt stor arbetsbörda, och att socialtjänsten kände 

sig överbelastad
97

. I intervjuerna refererar både Necander och Andersson hos socialtjänsten 

till liknande händelser: ”… Det har kommit fler ensamkommande barn och då pratas det mer 

om det, vilket är på gott och ont”, påpekar Andersson och säger att många i samhället endast 

läser det som står om ensamkommande i media vilket kan ge en konstig bild av barnen”… 

Antalet barn som kommer till Sverige har konstant ökat från ca 3-400 årligen till upp mot ca 

3500-4000 i år [2013], vilket naturligtvis påverkar arbetssättet”, säger Necander. ”… Inflödet 

av ensamkommande är större idag och det finns inte beredskap och kapacitet i kommunerna, 

ingen diskussion kring hur man ska ta emot barnen”, säger Persson. Persson tar upp att det 

skulle behövas mer engagemang från kommunerna att vilja ta emot ensamkommande barn. 

Grunden till implementeringen är tillämparens förhållning till genomförandet av beslutet. 

Implementeraren måste vara motiverad att genomföra implementeringen
98

. Andersson 

kommer i intervjun in på hur viktigt det är att barnen har rätt till sitt ursprung, sin kultur och 

sitt språk ”… Man måste prata om hur barnet ska integreras i det svenska samhället och 

samtidigt kunna behålla sin identitet.” 

Studien ser att i takt med att antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige ökar, 

ökar även debatten om främst boenden för de ensamkommande, vilket precis som Andersson 

påpekar blir på gott och ont. Sannerstedt betonar att samma aktörer som svarar för 

implementeringen kan ha varit med och utformat beslutet som Migrationsverket, vilka varit 

delaktig i att utforma lagen 2006 om kommunernas ansvar för boendeplatser för 

ensamkommande barn, liksom den lag som trädde i kraft årsskiftet 2014. I den lagen får 

Migrationsverket anvisa barn till kommuner som inte har tecknat avtal med dem. Lundquist 
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hävdar att den styrande måste utöva inflytande över de som ska implementera ett beslut, vilket 

kan ske genom en rad styrmedel
99

. FN:s Barnrättskommitté uttrycker sin oro över den 

fortsatta bristen på ett formellt erkännande av konventionen som svenskt lag, vilken kan ha 

inverkan på tillämpning av barnens rättigheter.  

Barnrättskommittén rekommenderar att Sverige antar en övergripande nationell handlingsplan 

för barn och ser till att den täcker alla områden av BK, då en speciell handlingsplan för barn 

saknas
100

.  

På Migrationsverket arbetas främst utifrån Utlänningslagen, vilket betyder att BK trängs 

undan i asylprocesserna. Hast Markkula på Migrationsverket säger att Barnkonventionen och 

Utlänningslagen inte pratar samma språk och drar slutsatsen att det skulle underlätta om BK 

blev lag. ”… Vi har Utlänningslagen att rätta oss efter och Barnkonventionen går inte över 

Utlänningslagen, ”säger Hast Markkula. Lundquist påminner att alla i samhället är 

underkastade lagen och för tjänstemännen innebär det att de måste följa lagen
101

. Magnerot på 

Migrationsverket menar att de måste förhålla sig till lagen, ”… sedan kan man tycka att det 

finns tvister då man inte följer BK”, säger hon, men hon hoppas att BK blir svensk lag. På 

Rädda Barnen upplever representanterna inte att tolkningen av konventionens artiklar är olika 

mellan aktörerna, däremot kan de tolkas olika i vilken grad de bör följas. ”… Idag kan man 

utvisa ett barn som är omhändertaget i landet, då Utlänningslagen står över 

Barnkonventionen. Jag tror att Barnkonventionen som lag skulle underlätta, framförallt att 

barnets bästa skulle finnas i åtanke mer”, säger Jessen på Rädda Barnen.  

Representanterna från Rädda Barnen ser problem med att Utlänningslagen prioriteras framför 

BK på Migrationsverket, vilket leder till att BK inte följs som Rädda Barnen önskar. Granath 

på Rädda Barnen tar upp fallet med det ensamkommande barnet Ibbe, som uppmärksammats i 

media och menar att barnets bästa alltid ska komma i första rummet, och att man utifrån det 

kanske brutit mot BK i detta fall. Å andra sidan hävdar hon att det är svårt då Ibbe hunnit fylla 

18 år och enligt BK inte längre är barn samt att föräldrarna fanns i hemlandet och ett barn har 

rätt till sina föräldrar enligt BK. Jessen på Rädda Barnen kritiserar Migrationsverkets 

åldersbedömningar ”… Det finns fall då Migrationsverket bedömer att unga är äldre än vad de 

är, och utvisar dem”, säger Jessen och uttrycker att problemet med åldersbedömningen är 

katastrofal, och att utvisningar och förhör sker under vidriga förhållanden. Michanek på 

Rädda Barnen berättar om en pojke, som fått avslag på sin asylansökan och har fått bo kvar på 
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ett transitboende istället för ett familjehem i väntan på återresan. ”… Pojken hade ett halvår 

kvar innan han fyllde 18, och har enligt Barnkonventionen rätt till god, stabil omsorg vilket 

jag inte upplevde att han kunde få på ett transitboende ”, säger Michanek på Rädda Barnen.  

Enligt BK hade pojken rätt till familj och omsorg. Michanek menar att socialtjänsten inte tog 

hänsyn till barnets bästa i förhållande till Migrationsverkets beslut.   

Andersson på socialtjänst är, med tanke på barnets bästa, förskräckt över att tonåringar kan 

tvingas återvända till en dålig tillvaro med ett eländigt liv. ”… I asylprocessen tycker jag att 

det är rätt förskräckligt ibland, när det är tonåringar som får avslag på sin ansökan och tvingas 

återvända till ett ganska eländigt liv, även om det officiellt inte är krig i landet, men ändå en 

dålig tillvaro, för mig krockar det”, säger Andersson. ”… För alla barn skulle det vara bra och 

förbättra om den [BK] blev lag, det skulle förstärka barns rätt”, fortsätter Andersson. Studien 

vill belysa att samtliga intervjuade tror att situationen för ensamkommande barn skulle 

förändras om BK blev nationell lag i Sverige. Representanter från Rädda Barnen nämner dock 

att förändringen beror på vilken status BK skulle få gentemot Utlänningslagen och andra 

nationella lagar som gäller flyktingar och barn. Magnerot på Migrationsverket anser att som 

situationen är nu, finns inte konventionen med i handläggningen på alla enheter. ” … För att 

det ska ske en förändring måste vi börja med cheferna”, säger Magnerot och hävdar att en 

förändrad inställning på chefsnivå krävs för att arbetet ska bli mer aktivt utifrån BK på 

Migrationsverket. Magnerot föreslår att alla chefer på verket, oavsett enhet, tillsammans med 

högsta ledningen utbildas i BK och tar del av arbetet som görs i förhållande till BK inom 

myndigheten. Hon understryker att verket har flera yrkeskategorier som stadsvetare, 

samhällsvetare och jurister. På Migrationsverket är Utlänningslagen det främsta ramverket, 

och de intervjuade representanterna tror att det skulle underlätta om BK blev lag. 

Representanter från samtliga aktörer tror att BK som lag skulle underlätta för de 

ensamkommande och förbättra implementeringsprocessen. Studien visar att flera intervjuade 

tycker att ensamkommande barn inte behandlas som övriga barn. Det finns en tendens att 

ensamkommande barn ses som en homogen grupp, aktörerna ser inte individer i brist på tid 

och resurser. Sådana misstag kan leda till att principerna om barnets bästa och att vuxna ska 

lyssna på barnen kränks. För att minska långa väntetider för ensamkommande barn i 

handläggningsbeslut hos Migrationsverket, ser studien att en lagreform skulle öka möjligheten 

att uppnå barnets bästa, då resurser att korta väntetider skulle tillföras. Risken att BK kommer 

i skymundan av Utlänningslagen och Flyktingkonventionen, och är underordnad har påtalats. 

Med ett genomförande av BK som nationell lag skulle det undvikas, då BK som lag måste 

vägas in och bli jämställd med Utlänningslagen och Flyktingkonventionen. 
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8.3 Förstå 

 

En förutsättning för att en implementering ska lyckas är att tjänstemännen förstår vad 

implementeringen innebär. Lundquist hävdar att olika tolkningar av beslutet kan förekomma 

och att styrningsdirektiv kan vara oklara och svårförståeliga i sig
102

. Tjänstemännen har i 

uppgift att bredda och implementera politikernas beslut, alltså någon annans beslut säger 

Lundquist
103

. I Sara Mattissons uppsats synliggörs myndigheternas avgörande roll när det 

gäller implementeringen av BK och hon framhåller myndigheters ansvar med uppföljningen 

av konventionen i kommunerna och i praktisk tillämpning. Att förverkliga konventionen ska 

enligt Mattisson ses om en långsiktig process
104

. De tre aktörerna upplever alla att de har 

relativt goda resurser och förstår innebörden av BK, när det gäller hanteringen av 

ensamkommande barn. Lundquist menar att om bristen ligger hos den styrde, som ska 

implementera beslutet inte förstår beslutet, kan åtgärder sättas in exempelvis i form av 

utbildning och upplysning
105.  

I socialtjänstens etikdokument finns ett utdrag ur artikel 3 i FN:s Barnkonvention som samtlig 

personal får vid nyanställning. Majoriteten av den personal som anställs, skall ha en 

högskoleutbildning, där kunskap om det socialrättsliga rättssystemet och barns utveckling 

ingår. Socialtjänsten ställer krav på barnkompetens vid anställning av ny personal. 

Sannerstedt tar upp det stora ansvar som ligger på de styrande att vara tydliga i utformningen 

av direktiv för att förhindra felaktiga tolkningar och onödiga missförstånd. Den som ska 

implementera ett beslut ska inte kunna missförstå beslutsfattarens intentioner
106

. Rädda 

Barnens representant Jessen nämner att frivilligorganisationer genom åren ökat 

medvetenheten om ensamkommande barns situation och numera utövar påtryckningar på 

beslutsfattare. ”… Organisationer har blivit mer medvetna om ensamkommande flyktingbarns 

situation, vilket gör att de kan utöva påtryckningar på beslutsfattare och följa upp det som 

behöver bli bättre”, säger Jessen. Representanterna på Rädda Barnen ser Europarådets 

undantag för ensamkommande barn i Dublinförordningen, som ett stort steg i rätt riktning. 

”… De två största och viktigaste förändringarna tycker jag är utbildningen för goda män och 

beslutet från Europarådet, att undantag kunde göras för ensamkommande barn i 

Dublinförordningen”, säger Granath på Rädda Barnen.  
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Granath menar att undantaget i Dublinkonventionen bidrog till en enorm lättnad för 

ensamkommande barn som ville söka asyl i Sverige, liksom lagen om god man som betydde 

förbättring för ensamkommande barn. Rädda Barnens representanter menar att det finns bra 

resurser för att arbeta med BK i förhållande till ensamkommande flyktingbarn i 

organisationen. Det finns också önskemål om att fokusera mer på nätverksmöten med goda 

män och boendepersonal. Andersson på Stockholms socialtjänst tycker det är viktigt att 

barnen tas på allvar. ”… Jag tänker på barns rätt att få veta vad som händer, att jag förklarar 

noga för barnen vad som händer och sker”, säger hon. På Stockholm stads socialtjänst 

upplever samtliga intervjuade att man förstår BK och att den finns med i arbetet exempelvis 

genom regelbundna husmöten med ungdomarna där dagordningarna upprättas av ungdomarna 

själva.  

Silje Landsmann menar i sin studie att de ensamkommande barnens situation förvärrades på 

grund av att Migrationsverket hade ett övergripande ansvar men inga befogenheter att förmå 

kommunerna att faktiskt upprätta ett avtal om mottagande för barnen
107

  ”… Svagheten i 

systemet har legat i att det funnits ont om mottagarplatser och att barnen fått vänta länge”, 

säger Hast Markkula på Migrationsverket. Studien finner att det är en tung psykisk 

påfrestning med långa väntetider.  

Förhoppningar om en förändring finns i och med den nya lagen som trädde i kraft januari 

2014, då Migrationsverket kan anvisa barn utan kommunernas samtycke.”… Eftersom att 

ökningen var större än man beräknat blev man tvungen att ändra handläggningen, därav lagen 

som träder i kraft 2014”, säger Hast Markkula. Dock ser studien att lagändringen kan innebära 

svårigheter, eftersom kommuner ofrivilligt ska ta emot ensamkommande, vilket innebär att 

kommunen måste tillföra de resurser som uppsatsen tagit upp. Om personal saknar kompetens 

måste kommunen se till att kompetensen höjs, med utbildning eller att lämplig utbildad 

personal anställs. Det finns en risk att barn som anvisas till kommuner som inte tecknat avtal 

med Migrationsverket blir bemötta av en oförberedd organisation. För att implementeringen 

ska lyckas ser studien att det krävs att alla aktörer uppdaterar praktiserandet av BK, genom 

utbildning och kontinuerliga uppföljningar kring enskilda fall, för att kompetensen kring de 

ensamkommande barnen ska höjas.   
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9 Slutsatser 

Svaret på den övergripande frågan: Hur implementeras Barnkonventionen i förhållande till 

ensamkommande flyktingar i Sverige, är att det finns hinder för att implementeringen ska 

kunna fullföljas. Nedan ges tre slutsatser som uppsatsen anser kopplas till resultatet. 

 

9.1 Kompetens 

Kompetensbrist är allvarlig i arbetet med hanteringen av ensamkommande flyktingbarn. Det 

saknas både barnkompetens och kulturkompetens. Personal på boenden och Migrationsverket 

efterlyser ökad kompetens om olika kulturer när det gäller till exempel att prata med barn. Det 

framkommer dessutom att de goda männen saknar utbildning. Idag kan i princip vem som 

helst, som vill vara god man till ett ensamkommande barn bli det. Det är därför synnerligen 

viktigt att dessa har den barn- och kulturkompetens som krävs för arbetet. Det framkommer 

även att ensamkommande barn saknar emotionellt stöd, trygghet och den omsorg som behövs. 

En ökad förståelse för olika livserfarenheter är viktig för att hanteringen av de 

ensamkommande barnen ska ske på ett lämpligt sätt. Fler utbildningar i BK behövs på de 

olika aktörernas arbetsplatser, detta är viktigt för hela arbetsplatsen, inte bara de som arbetar 

nära de ensamkommande barnen, utan också andra anställda och chefer för olika enheter.  

Utöver det redan nämnda ser studien att det för Stockholms stads kommun, och kommuner 

generellt handlar om att betrakta barnen som en positiv resurs framför en börda. Resultatet av 

intervjuerna visar att arbetet med att ta fram anvisningar och kunskapsunderlag sker främst 

hos frivilligorganisationen Rädda Barnen och Migrationsverket. Mycket arbete återstår i 

genomförandet av implementeringen vid uppföljning av hur konventionen följs i praktiken. 

Även om Stockholm stads kommun lyckats ta fram strategier och program som behövs för att 

nå målet, implementeras de inte, då det saknas kunskap om hur arbetet med programmen och 

strategierna ska gå till. Arbetet med BK är inte bindande för kommunerna enligt lag, men BK 

ska implementeras i de frågor som rör barn, exempelvis hanteringen av ensamkommande 

flyktingbarn. Vidare föreslås att utbildning i hantering och mottagning av ensamkommande 

barn arbetas med kontinuerligt inom alla enheter, på alla nivåer.  
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9.2  Motivation 

 

Teorin har påpekat att implementeringen av BK bör betraktas som ett samspel mellan 

medverkande aktörer där alla parter är beroende av varandra för att implementeringen ska 

lyckas. Det finns mycket kvar att göra i arbetet med implementeringen främst i en ökad 

kommunikation och tydlighet mellan aktörerna. Studien visar att aktörerna ofta agerar 

oberoende av varandra, på separata plan, vilket leder till oklarhet, missförstånd och konflikter. 

Det finns därför behov av större förståelse för aktörernas situationer och utökad samverkan.  

I intervjuerna framkommer problemen med aktörernas tolkning av konventionens artikel 3 

som handlar om att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Flera intervjuade 

nämner de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket, brist på transitboendena och att 

barnen placeras ut i institutionsboenden, som i andra fall anses vara olämpligt boende för 

barn. Det är ett problem att Migrationsverket prioriterar Utlänningslagen före BK. Då 

Utlänningslagen är en nationell lag väger den tyngre än BK, som inte är nationell lag. Några 

nämner också att BK krockar med LVU lagen (lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga) och Socialtjänstlagen som också finns med i beslut runt ensamkommande barn. Det 

framkommer att aktörerna måste bli bättre på att ha artikel 12 i åtanke, som handlar om att 

lyssna på barnen. Några nämner att för lite tid och för få kollegor, resulterar i att alla barn inte 

hinner bli lyssnade på. Det stora fokus på aktiviteter för barnen som finns på boendena 

kritiseras av flera intervjuade.  

De tycker att det saknas dialog med barnen, där samtal om tillstånd och livserfarenheter finns 

med. Att bli lyssnad på, är en rättighet som lätt kan omtolkas till att barnen får två 

valmöjligheter, med rätten att välja ett av dem. BK säger att barnet i alla beslut som rör dem 

ska få göra sin röst hörd, och att barnets åsikter alltid ska finnas i åtanke. Detta syns som en 

brist under asylprocesserna, där barnets åsikter inte alltid redovisas eller finns med i 

processen. Barnets bästa och ensamkommande barn måste sättas mer i fokus. En ökad dialog 

mellan barnen och de vuxna kan öka medvetenheten om barnens rättigheter och olika aktörers 

ansvar för att se till att rättigheterna följs. I och med lagändringen januari 2014 efterlyses mer 

och bättre information om barnens situation. För utflyttningshotade kommuner ser uppsatsen 

att barnen kan vara en tillgång som nya invånare, fler arbetstillfällen och en möjlighet att hyra 

ut lokaler. 
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9.3  Förutsättningar 

 

För många kommuner är ekonomi en avgörande fråga när det gäller arbetet med 

ensamkommande barn, således även i Stockholm stads kommun. Det måste beaktas att många 

barn som får permanent uppehållstillstånd och därmed blir boende i kommunen är i behov av 

särskilda stödinsatser. Förutsättningen för att implementeringen ska lyckas är att de olika 

aktörerna samverkar i gemensamma mål. Många organisationer och politiker har uttryckt att 

Sverige borde följa grannlandet Norges exempel och göra BK till nationell lag. Syftet med att 

göra BK till lag skulle inte bara vara att förbättra situationen för ensamkommande barn 

genom fler utbildningar och engagemang för barnens psykiska hälsa, utan framförallt krav på 

mer utbildning, kunskap och aktivt arbete med BK inom de olika aktörernas verksamheter. 

Enligt det material som studien tagit del av, hittas ingen antydning till att de ensamkommande 

barnens situation skulle försämras om konventionen om barns rättigheter blev nationell lag. 

De kryphål som uppstår då tjänstemän på Migrationsverket hänvisar till Utlänningslagen, med 

motivering att den står över BK, kan genom denna ändring minska.  

 

10 Avslutande Reflektioner 

 

Arbetets syfte är att försöka identifiera problem och lösningar i ansvarsfördelning mellan stat 

och kommun, där svaret i första hand söks i relationen mellan dessa aktörer.  

Uppsatsen har ambitionen att utarbeta konstruktiva förslag till hur situationen för 

ensamkommande flyktingbarn kan förbättras idag och i framtiden.  

Lundquists implementeringsteori har använts vid flera undersökningar och har varit ett stort 

stöd i uppsatsen. Studien rekommenderar vidare att teorin fortsätter att prövas på beslut som 

ska implementeras. Teorins tre grundpelare kunna, vilja, förstå är tydliga och avslöjar brister 

inom implementeringen. Vidare föreslås att åtgärder tillsätts för att förhindra att 

handläggningstiderna för de ensamkommande inte ska vara så långa. Barnen ska inte behöva 

placeras på stora institutionsboenden, där det emotionella stödet ofta saknas. Det bör istället 

satsas ekonomiska resurser till boende i familjehem. Det måste också satsas mer på 

utbildningar i BK och de goda männen. Särskilt fokus borde läggas på utbildning för personal 

på boenden och i skolan, i hur man samtalar med barn från andra kulturer. Utbildningarna bör 

ske inom men också mellan verksamheterna och mellan kommunerna. Förslagsvis 

gemensamma utbildningar i BK med utrymme att diskutera kulturskillnader.  



 

41 
 

Ekonomiska resurser i form av fler anställda krävs för att varje enskilt barn ska synas och få 

sina behov tillgodosedda, sociala och emotionella. Artiklarna om barnens bästa och att barnet 

ska bli lyssnad på måste finnas i åtanke i alla situationer där vuxna har kontakt med 

ensamkommande barn. Det måste ställas krav på att alla inblandade vuxna i ett 

ensamkommande barns liv, tar sig tid att lyssna på barnet. Detta måste såväl 

Migrationsverket, socialtjänsten, boendepersonalen, de goda männen som skolans personal se 

till. I intervjuerna tror de flesta att situationen skulle förbättras för ensamkommande barn om 

BK blev nationell lag. Som nationell lag skulle konventionen kunna konkurrera med de lagar 

som idag prioriteras framför den, som Utlänningslagen och LVU lagen. En intervjuperson tror 

att BK som lag, skulle få högre status och underlätta för handläggarna på Migrationsverket. 

En annan intervjuperson nämner att barnets bästa skulle tas mer hänsyn till om konventionen 

blev lag. Om BK blev lag skulle det innebära ett tvång att ta hänsyn till konventionens 

artiklar.  
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Respondent 7- Gunilla Andersson- familjevårdsinspektör/barnhandläggare, 
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1.2  Intervjuplan 

Inledning: Utifrån Anders Sannerstedts tre villkor för en lyckad implementering, kunna, vilja, 

förstå, har intervjufrågorna formulerats. Samtliga intervjufrågor har ställts till respondenterna 

i följande ordning: 

Förstå 

För att kunna genomföra implementeringen måste dess olika aktörer tolka den lika. Det är av 

stor vikt att målen är tydliga och inte motstridiga. 

1. Om vi talar om BK och ditt arbete med ensamkommande barn, hur applicerar du 

konventionens principer (eller riktlinjer) till ditt dagliga arbete? 

2. Har du stött på något enskilt fall där olika aktörer tolkat BK olika? 

3. Om BK:s principer skulle föras in i en nationell lag, tror du att detta skulle leda till en 

förändring för ensamkommande flyktingbarn? 

Kunna 

Om aktörerna saknar resurser i ekonomi, tjänster samt de verktyg som krävs för att genomföra 

att implementeringen i praktiken kommer implementeringen ske långsamt eller inte alls. 

4. Känner du att du har tillräcklig med resurser i ditt arbete? 

5. Vilka verktyg skulle du vilja ha tillgång till för att förbättra ditt arbete? 

6. Har du något exempel på hur BK påverkar ditt arbete i praktiken? 

7. Anser du att fler utbildningar i BK skulle förändra ditt arbete med ensamkommande 

flyktingbarn? 

Vilja 

Det måste finnas ett engagemang och intresse hos aktörerna att vilja genomföra 

implementeringen. Om tillämparen är negativ till att genomföra beslutet kommer det att 

påverka implementeringen. 
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8. Varför arbetar du med ensamkommande flyktingbarn? 

9. Vilken är din uppfattning om ensamkommande flyktingbarn i dagens Sverige? 

10. Hur har situationen förändrats under tiden, tycker du? 

11. Skulle du vilja att din arbetsplats arbetade mer med BK? 

Allmän sista fråga: 

12. Har du tidigare behandlat ett ärende på ett sätt som du skulle handlägga annorlunda idag? 

 


