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När börjar och när slutar asylprocessen? 
När börjar och när slutar återvändandearbetet?

Fundera lite själv, dela sedan med dig till din granne.



Jag ska inte åka hem

- Vi ska prata om återvändande. 

- Varför berättar du det här för 
mig? Jag ska inte åka hem!



Om projektet
• Drivs med stöd av AMIF

• 20170701 -20200630

• Stödkontor i Strömsund

• 15 deltagande kommuner

• Delprojektledare och 
projektmedarbetare vid 
Migrationsverket

• Projektmedarbetare vid 
Länsstyrelsen Jämtland



Projektmål

Personal i deltagande kommuner 
har fått en ökad kompetens och 
bättre förutsättningar för lokal 
samverkan kring frågor som berör 
barn utan vårdnadshavare som 
skall återvända till sitt hemland 



Förstudie 2014
Rekommendationer
• Gemensam kunskapsplattform

• Forum för samtal och dialog. 

• Handledning för gode män. 

• Utvecklad samverkan.

• Reflektion kring sekretess. 

• Plan för krishantering.

• Utveckla arbetet med barnen i 
väntan på återvändandet. 

• Reflektion kring etik. 



Förstudien visade att:

- Många barn upplevde att ingen lyssnade på dem

”Personalen sa att dom inte brukar prata om sådana saker. Det fanns 
ingen att prata med om detta (…) Dom gjorde inget speciellt, bara sina 
rutiner (…) Det var bara vi killar som satt och pratade. Personalen 

brydde sig inte om det.”   

(Barn 4, Förstudie Återvändande Ensamkommande)



Förstudien visade att:

- De vuxna aktörerna ofta inte visste hur de skulle prata 
med barnen vid beslut och inför återvändande

”Det finns ingen rutin kring det här, så enkelt är det ju. Det sker så 
sällan så man har ju aldrig behövt, man har tagit situationen som den 
kommer.” 

(Föreståndare 3, Förstudie Återvändande Ensamkommande)



Återvändande ensamkommande

Ett arbetssätt för ökad kunskap och förståelse för både barn som fått eller kan 
komma att få avslag,  och för aktörerna runt dem genom mer strukturerade  
informations- och stödinsatser



Hur arbetar vi med
ensamkommande barn i asylprocess?



Även en förberedelse inför 18-årsdagen

• Vad innebär det att fylla 18 år i Sverige?

• Det är viktigt att veta om ungdomen är under eller över 18 år. Någon 
som är under 18 år har andra rättigheter än en vuxen asylsökande.

• Övergång till vuxenasyl



En interaktiv karta över asylprocessen









”Ibland kan man ju tycka att världen är orättvis, det kan man göra. Men 
alltså Migrationsverket måste ju ta ett beslut, så enkelt är det. (…) men 
ibland kan man tycka att en del beslut är väldigt tokiga.” 

(Vägledare 3, Förstudie Återvändande Ensamkommande)



Migrationsverket

Migrationsverket fattar beslut grundat på svensk lagstiftning, inklusive 
de internationella konventioner Sverige förbundit sig att följa

Ska alla aktörer runt barnet jobba enligt Migrationsverkets beslut?







Etiska förhållningssätt

• Återvändandet står utanför vår 
makt att kontrollera. Är det då vår 
roll att samtala med barnet kring 
det?

• Om vi inte vet vad återvändandet 
kan innebära för barnet – är det då 
etiskt att samtala med barnet kring 
det?

• Om vi inte är utbildade för samtal –
är det då etiskt att samtala med ett 
barn som mår dåligt?



• En stor del av alla barn som kommer 
till Sverige får avslag – det behöver vi 
prata om med varandra och barnen.

• Vuxenvärldens ansvar att se, lyssna på 
och bekräfta barnet

• Stärka barnets känsla av sammanhang 
genom goda relationer och 
strukturerat arbete

• Hjälpa barnet att få ut bästa möjliga 
av väntan och konstruktivt kunna 
handskas med utmaningarna utan att 
själv ha svar på allt



Våra utgångspunkter

• Att alltid jobba för barnets bästa, utifrån den situation han eller hon 
befinner sig i

• Barnkonventionen, Känsla Av SAMmanhang, STOP och 
Relationskompetens

• Barnet behöver vuxna som visar att de tar ansvar för situationen och 
inbjuder till samtal

• Relationsbyggandet börjar redan första dagen

• Vuxenvärlden behöver ha kontinuerlig dialog och sända ut tydliga 
signaler om för att skapa trygghet

• Samtal behöver pågå på flera nivåer



Våra utgångspunkter, forts.

• Vuxenvärlden måste stå redo den dag barnet hamnar i kris och veta 
när det är dags att hjälpa barnet vidare

• Ett återvändande blir lättare att förhålla sig till om man får möjlighet 
att komma vidare, förbi katastroftänk och se andra möjliga utgångar. 
Det finns alltid flera tänkbara scenarion

• Alla känslor är okej

• Val av samtalsmetod är sällan så viktigt som engagemang, empati och 
relation



Grundläggande behov i en kris

• Tryggt och säkert bemötande av 
ett fåtal personer

• Begränsad och saklig 
information

• En meningsfull och tydlig 
struktur



Hur får vi till ett bra krisarbete i vardagen?

• Via de tre centrala funktionerna som bildar navet kring barnet 
formuleras barnets behov återkommande

• Via en tydlig struktur på boendet

• Via en samstämmig personalstyrka av vägledare

• Via en tydlig och meningsfull skola

• Via en strukturerad fritidsaktivitet



80% av alla kriser läker i en bra miljö

• I familjen och eller bland trygga nära vänner läks de flesta av våra 
kriser

• 10% behöver extra stöd

• 10% behöver specialistvård



”Avslagskrisen”

• Varje barn upprepar sitt krisbeteende vid ny kris

• Åter krävs tydlig struktur

• Närhet till betydelsefulla relationer

• Efter ”reaktionsfasen” påbörjas arbetet med nya målbilder



Hur gör vi? 
- Barn

• Våga ta samtalen

• Börja att prata om asylprocess och återvändandearbete tidigt

• Lyssna

• Avsätta tid

• Återkomma med svar

• Sanning, inga falska förhoppningar



Om vad talar vi?
- Med barnet

• Hur asylprocessen ser ut och fungerar

• Målbilder

• Vad kan en plan A,B,C innebära?

• Barnets valmöjligheter

• Tydliggöra personalens roll kring asylprocessen



Våra erfarenheter i möten med personal

• Farhågor

• Rädsla för krisreaktioner, hur bemöter man och vem ska bemöta?

• Behov av kompetensutveckling inom vissa områden

• Förhållningssätt

• Ansvarsområden



Hur gör vi? 
- Vuxna

• Alla runt barnet kan använda materialet

• Samverka mellan, boende, skola, god man, socialtjänst

• Förankring bland chefer och medarbetare

• Kompetensutveckling

• Barnets bästa – vad är barnets bästa?



Återvändandet

• Stöd vid återvändande

• Nätverk i hemlandet

• Tillgång till information

• Mycket stor skillnad för barnet om man förberett inför ett eventuellt 
återvändande eller inte

• Inte se fram emot men i alla fall framåt

• Tillskott till det egna landet – ha med sig kunskaper och erfarenheter



Att fundera på

• Vad väntar barnet vid återvändande, hur kan det faktiskt se ut.  

• Är barnets bild av sin situation i hemlandet överens med 
verkligheten?

• Är det barnets bästa att stanna i Sverige?

• Det blir inte alltid som man tänkt sig.



Samverkan



Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet 
vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ.

Alla aktörer arbetar utifrån vad de anser vara barnens bästa.

Att olika aktörsgrupper, liksom enskilda individer, kan ha olika 
uppfattningar om vad som är barnens bästa medför emellertid att de 
insatser som görs, eller inte görs, varierar och ibland går stick i stäv med 
varandra.



Struktur för samverkan

Individnivå

• Forum för informationsutbyte 
kring ett enskilt barn

• Skapa samsyn kring vad som är 
det barnets bästa

• Planering och tydlig struktur för 
uppföljning

• Kräver att det inte finns 
motsättningar mellan 
verksamheter/personer

Verksamhetsnivå

• Forum för generellt 
informationsutbyte

• Skapa samsyn i 
verksamhetsfrågor

• Förtydliga roller och 
ansvarsområden

• Kräver att info och beslut 
vidareförmedlas till alla berörda



Nyckeln till framgångsrik och långsiktig samverkan ligger i att 
lära sig leva med de skillnader som finns mellan berörda 

organisationer och professioner.



Alltid barnets bästa –

oavsett vilken situation han eller hon befinner sig i 
och vilken roll vi själva har.



Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss genom atervandande@stromsund.se
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