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Sammanfattning 

 

Sverige har de senaste åren konfronterats med ett ökat mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn. Vid situationer som denna är det viktigt för myndigheter att fatta rättvisa beslut 

med rätt beslutsstödsystem. 

Denna studie inriktar sig på en undersökning hos Migrationsverket samt två kommuner där 

forskningsfrågan som tillämpades var ”Hur används beslutsstödsystem vad gäller placering av 

ensamkommandebarn i kommuner?”. 

 

Metoden som användes var kvalitativ data erhölls genom litteratursökning samt intervjuer. 

Studien har pågående under flera faser tillämpat Zachmans ramverk som ett hjälpmedel för att 

analysera erhållen data samt för att skapa intervjufrågor och genomföra intervjuer. 

En beslutsmodell och Zachmans ramverk har applicerats på respondenternas svar för att 

kartlägga respondenterna enligt modellerna. 

 

Resultatet har varit en önskan av en ökad effektivitet vad gäller beslutsfattande för kommuner 

och mottagandet av denna information från Migrationsverket. Idag uppfattar kommunerna sina 

beslutprocesser som manuella. Utifrån ett Business Intelligence (BI) perspektiv är slutsatsen av 

denna studie att Migrationsverket samt kommunerna behöver tillämpa ett dynamiskt samspel 

vad gäller beslutsfattande, integrering, mottagande av information och hantering av denna 

information för att fatta beslut. 

Denna studie kan användas som grund för framtida forskning där syftet är att applicera 

Business Intelligence (BI) behov i en verksamhet genom en tillämpning av Zachmans ramverk. 

Nyckelord: Anvisningar, beslutsstödsystem, Business Intelligence, Zachmans ramverk, 

Migrationsverket, ensamkommande flyktingbarn. 
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1 Introduktion 

Kapitlet inleder med en övergripande presentation kring det valda ämnet. Här beskrivs studiens syfte 

samt avgränsning och vidare redogörs varför Business Intelligence (BI) är relevant för studien. 

 

Verksamheter idag är i behov av att ta beslut dock kan dessa beslut vara komplexa med tanke på hur 

mycket information som finns. Här menar även Chen, Shiwen och Liu (2014)  att informationen är en 

tillgång för organisationer att ta sina beslut med. Hur blir det med verksamheter när situationer inte 

kan hanteras då kunskapen inte finns? Under nya situationer kräver organisationer en nytt tänkande 

för att hantera dessa. Därmed kunna ta beslut på ett strategiskt tillvägagångssätt. 

 

"If the BI system reaches their purposes the processes of decision making will be effective, direct and 

avoid the waste of time and the risks will be decrease" 
(Al-ma'aitah, 2013, s. 30). 

 

Ovanstående citat hänvisar till hur effektiviteten är en viktig framgångsfaktor vid beslutstagande. De 

beslut som tas kan vara påverkande för människors framtid, då Migrationsverket beslutar bland annat 

vart barnen ska bosätta sig samt i vilka förhållanden. Detta är då viktigt att besluten blir rätt tagna. Al-

ma'aitah (2013) menar även att Business intelligence (BI) beslutsstödsystem är ett tidseffektivt 

tillvägagångssätt och det minskar även chansen för ett problem skapad av människan. Vidare hävdar 

Al-ma'aitah (2013) att vanliga beslut har även en relation med Business intelligence (BI). 

Migrationsverket tar beslut om hur framtiden för ensamkommande barn kommer att se ut samt om det 

finns plats för barnen i respektive kommun. Detta är en koppling till att användningen av Business 

intelligence (BI) är en viktig faktor för Migrationsverket. Vidare resulterar det i ett ökat 

forskningsbehov, studien blir relevant samt aktuell i ett samhälleligt perspektiv. Detta på grund av att 

beslutsstödsystem är ett viktigt verktyg för organisationer att använda. 

 

Studien kommer att inrikta sig i att undersöka hur Migrationsverket som myndighet går tillväga för att 

hantera situationer vad gäller placeringen av ensamkommande flyktingbarn till kommunerna. 

Problematiken ligger i att flyktingkrisen är en aktuell pågående situation för Sverige. 

Migrationsverket hanterar information kring flyktingbarnen som anländer till Sverige och baserar sina 

beslut utifrån informationen. 

 

”Migrationsverket prognos slagit fast fördelningen av nyanlända samt ensamkommande asylsökande 

barn nästa år. 40 000 platser för ensamkommande barn behövs och 21 700 nyanlända invandrare 

behöver hjälp med bostad.” 

(Migrationsverket, 2015a). 

 

Det funnits indikationer på att Migrationsverket inte erhåller ett standardiserat tillvägagångssätt vad 

gäller placeringen av ensamkommande barn i kommuner runt om i Sverige. Krisinformation (2016) 

hävdar att vid krissituationer som idag placerar Migrationsverket barn till alla kommuner. Här finns 

ingen tydlig process utan Krisinformation (2016) skriver att barn kan placeras till kommuner som 

anses ha kapacitet att emot fler barn. Därmed skriver Migrationsverket (2016a) i ett budget underlag 

för 2017-2020 att ökad flexibilitet är en viktig faktor mot ökad effektivitet och hindret mot detta är att 

Migrationsverket har olika IT-system. Detta förstärker studien behov av att undersöka vilka IT-system 

samt beslutsstödsystem som används vid placeringen av det ensamkommande flyktingbarnen. Vilket 

kan resultera i att kartlägga nu-läget samt ett önskat bör-läge för Migrationsverket.   

 

”Planering för att avveckla gamla it-system och för att framtidssäkra it-plattformar och it-system har 

påbörjats. Målet är att modernisera och förenkla Migrationsverkets it-miljö i syfte att säkerställa och 

förbättra tillgänglighet, möta krav på förändringsbarhet samt förebygga onödiga 

förvaltningskostnader.” 

(Migrationsverket 2016, s. 31). 
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Det är idag oklart kring vilka system som är aktuella kring arbetsprocesserna vid placeringen av 

flyktingbarnen idag. Al-ma'aitah (2013) hävdar att Business intelligence (BI) verktyg ska vara ett 

tillvägagångssätt som inte kräver tid. Vidare skriver Migrationsverket (2016a) i budget underlaget att 

Migrationsverket ska förnya arbetsuppgifter vad gäller anvisningar till kommunerna för asylsökande, 

där flyktingbarnen ingår i processen. 
 

”Projektet ska ta fram ett IT-stöd som gör att man enkelt kan anvisa sökande till 

kommunerna. Stödet ska även underlätta kommunikationen med kommunerna och 

mottagningsenheterna samt ge en god överblick över kommunernas beting, hur många som är 

anvisade och var det finns lediga platser.” 

(Migrationsverket, 2016, s. 46). 

 

Avsikten till att studien genomförs förstärks med motiveringen till att hur den pågående situationen är, 

med tanke på flyktingkrisen samt uppdaterande av system inom Migrationsverket. Detta i syfte att det 

inte finns idag någon erfarenhet av kriser som denna, beroendet av ett beslutsstödsystem samt 

övergången till ett nytt system. Utifrån denna information lyder formuleringen av studiens 

frågeställning som sådan: ”Hur används beslutsstödsystem vad gäller placering av ensamkommande i 

kommuner?” Detta leder även till följdfrågan för studien som lyder: ”Vilka beslutsstödsystem finns 

idag?” och ”Vad önskar det effektivisera?” dessa frågor kommer att besvaras genom forskarens egna 

analyser, upplevelser och empiri. 

Studien kommer inrikta sig i var kommunerna samt Migrationsverket befinner sig idag via ett nu-läge 

samt vart de vill befinna sig via ett bör-läge, med hjälp av en kvalitativ metodansats. Denna 

undersökning har innefattas av en litteratursökning för djupare insikt på ämnesområdet. Vidare har 

detta kompletterats med intervjuer samt observationer av Migrationsverket som en central aktör kring 

beslutsfattande processer. Därmed intervjuer och observationer på kommuner som har varit lämpligast 

att undersöka för studien med tanke på begränsningar inom resandet samt resurser, kapital och 

tidsaspekt. Metodansatsen har avslutats med en analys kring erhållen data. 
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2 Bakgrund 

Studien tillämpar begrepp som behöver tolkas och definieras. Med hjälp av stöd från tidigare 

forskningar som är relaterade till den aktuella undersökningen har definitioner av använda begrepp 

tolkats under detta kapitel. Här anses dessa tolkningar väsentliga för läsarens uppfattning kring 

området. 

Business Intelligence (BI) är något som tillämpas av verksamheter vid sitt beslutsfattande, Negash 

(2004), dock är det viktigt att ha kunskap kring hur detta ska tillämpas och främst en förståelse kring 

begreppet. 

 

Sverige är ett land som har ett öppet mottagande för flyktingar som lämnar sina länder i tvång för att 

skapa en framtid eller söka skydd i ett annat land. Myndigheter är uppbyggda i Sverige för att hantera 

dessa frågor samt situationer varav en myndighet är Migrationsverket.  

2.1 Migrationsverket 

Människan har i alla tider flytt från sämre omständigheter för att finna nya möjligheter och bättre 

levnadssätt. Citatet nedan beskriver att människan har en förmåga att kunna anpassa sig till bättre 

förhållanden. Migration är ett samlingsbegrepp för människors flyttning, skriver Engström och 

Marklund (1994, s. 298). Även om människan förflyttar sig är den en fråga om detta är med egen vilja 

eller emot. Med tanke på vilka krisländer människorna har befunnit sig i innan sin migration till 

Europa och länder som Sverige.   
 

”Människan har migrerat i alla tider och spritt ut sig mer än andra varelser på jorden tack vare sin 

överlägsna förmåga att klara av klimat, kommunikationer och födoanskaffning.” 

(Engström och Marklund, 1994, s. 298). 

 

Migrationsinfo (2015) skriver att antalet ensamkommande asylsökande barn har ökat de senaste åren. 

Vidare skriver Migrationsinfo (2015) att mellan januari och oktober 2015 har 23 349 

ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. I jämförelse med året innan där endast 7 000 

ensamkommande barn sökte asyl. Sverige har under ett år tredubblat sitt mottagande, vilket förblir en 

situation som enligt källorna inte har upplevts tidigare. 

Migrationsverket är en myndighet samt en organisation som är uppdelad i geografiska regioner, norr, 

mitt, Stockholm, väst, öst samt syd (Migrationsverket, 2015a).  Varje myndighet i respektive uppdelad 

region tar emot flyktingar som söker asyl. Dessa asylsökare prövas beroende på vad det är för 

ansökning. Migrationsverket (2015a) skriver att detta även kan handla om att söka skydd i landet eller 

införskaffa sig ett svenskt medborgarskap. För flyktingbarn som kommer till Sverige är det väsentligt 

att kommuner integrera med varandra samt andra myndigheter vad gäller exempelvis boplatser. Inom 

dessa ansökningar finns flera typer av processer. Enligt Migrationsverket (2015a) kan detta innefattas 

av bland annat boenden och stöd för boenden inom olika kommuner. Ansökningarna kan göras av 

asylsökande. 

 

”En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin 

ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.” 

(Migrationsverket, 2015b). 

 

Ovanstående citeras från migrationsverkets egen definition av en asylsökande person. För att detta 

begrepp ska tolkas korrekt behöver även en definition från migrationsverket vad gäller en flykting. 

 

”Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl...” 

(Migrationsverket, 2015b). 

 

 

 



 4 

Motiveringen till varför studien förhåller sig till definitionen som migrationsverket har bidragit med 

är att studien innefattas av en undersökning kring myndigheten. Det är väsentligt att definiera dessa 

begrepp men även kunna tolka dem på samma sätt som myndigheten gör. 

 

Vidare skriver Migrationsverket (2016b) att samtliga kommuner ta emot flyktingar. Migrationsverket 

placerar människorna till respektive kommun i mån om plats. Dessa beslut fattas av myndigheten 

själv kring var flyktingarna ska placeras. För att ta dessa beslut kräver även en lagring av information 

samt ett system då det ur ett rationellt perspektiv inte kan placera flyktingar vart som helst i landet. 

Idag är det oklart vilka typer av system som myndigheten faktiskt använder dock används dessa 

system i processer för att placera bland annat ensamkommande flyktingbarn till kommuner. 

Placeringen utgår ifrån specifika kommunens storlek och kapacitet till att ta emot ensamkommande 

flyktingbarn, detta beror även på hur många som redan finns där, hur arbetsmarknaden ser ut samt om 

befolkningen är stor i kommunen (Migrationsverket 2016b). Vidare i processen skickas flyktingbarnet 

genom överenskommelser till respektive anvisningskommun. 

 

Westberg, Stenberg, Berggren, Svensson och Andersson (2013) lyfter fram ett exempel på en process 

hos kommun som hanterar anvisningar från Migrationsverket. Westberg et al. (2013) beskriver 

processens start där Migrationsverket skickar en fax till ansvariga i kommunen som sedan fördelar 

ärendet till en socialsekreterare. Enligt Westberg et al. (2013) är en socialsekreterare en person som 

träffar barnet vid ankomsten till kommunen för att kartlägga barnets behov. Den anvisade platsen har 

Migrationsverket kommer överens med kommunen om. Kommunen, vilket i det här exemplet är 

Eskilstuna, hämtar sedan barnet från den plats som denne befinner sig i. Enligt Westberg et al. (2013) 

så står kommunen för eventuella tåg-eller flygbiljetter. Barnet kommer även att bidras med en tolk vid 

hämtning samt avlämning till respektive boende som denne ska placeras inom. 

2.2 Anvisningskommun 

Anvisningar till en kommun sker genom en överenskommelse mellan migrationsverket och respektive 

kommun som flyktingbarnet kommer att skickas till. Enligt Westberg et al. (2013) kallas denna 

kommun för ankomstkommun.  Westberg et al. (2013) skriver att ankomstkommunen är den kommun 

som barnet första gånger ger sig till. Denna kommun har sedan ett ansvar över barnet, Westberg et al. 

(2013) beskriver även att det finns olika processer för olika typer av situationer. Ett exempel är ett 

barn som skulle ”dyka upp” på ett torg i en kommun. Denne anmäls till migrationsverket för att sedan 

få ett tillfälligt fullständigt personnummer och vidare hanteras med hjälp av socialsekreterare. En 

annan typ av situation är ett ensamkommande barn som bor hos en släkting i en kommun men inte är 

registrerad hos myndigheterna. Det framgår inte hur beslutsfattande i form av ett beslutssystem går 

till dock utreds samtlig information kring barnet via lagar så som SoL kap. 11 § 1. Enligt Westberg et 

al. (2013) sker anvisningar till kommunen endast om kommunerna har en ledig plats dock kan 

undantag göras om barnet har en anknytning till kommunen. Anknytningen kan innefattas av 

släktningar samt familj. Besluten som tas grundar sig på information som Migrationsverket 

tillhandahåller. Hur Migrationsverket tillhandahåller denna information är något som inte framgår 

samt vilka beslutsstödsystem som används. En väsentlig faktor är att besluten som fattas behöver 

göras på ett väl grundat sätt då detta har med barns framtid samt säkerhet att göra. Vilket leder till 

begreppet beslut. 

2.3 Beslut 

Idag har flera forskare gett sig in på att studera kring vilka beslutsteorier som existerar. Dessutom 

forska kring nya teorier vad gäller beslutstagande. Alenljung (2008) presenterar olika typer av 

beslutfattande och processer kring detta. I vissa situationer kan en bestämd beslutsprocess vara aktiv i 

flera år dock kan incidenter uppkomma vilket kan resultera i att det inte finns någon tid att följa upp 

till varje steg som är bestämd för hur beslutprocessen ska gå till, Alenljung (2008). Vidare hävdar 

Alenljung (2008) att det idag existerar flera olika beslutsmodeller varav exempel på dessa är ”four-

step scheme of decisionmaking” och ”recognition-primed decision model”. 
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Med mer information har organisationer ett breda alternativ vad gäller sina beslut, detta då urvalet av 

information är stort samt att organisationerna har tillräckligt mer grund att basera besluten på.  

Robbins och Coulter (2012) hävdar att beslut är något som ska baseras på flera olika alternativ. Här 

menar Edlund och Högberg (1993) menar att vid nya situationer ska beslutstagaren överväga för-samt 

nackdelar för det olika alternativen. Det är väsentligt att se över alternativen men även reflektera vilka 

som skapar bäst resultat. Men vad är ett beslut i sammanhang med organisationer? 

 
Under hela organisationer och alla dess nivåer fattas det beslut, Robbins och Coulter (2012) hävdar 

dessa beslut är val som arbetarna gör. Även om forskare menar att ett beslut är en typ av val så finns 

flera definitioner på detta. Power (2002) hävdar att beslutstagande är en dynamisk process. Där 

besluten finns i olika typer, beroende på i vilken hierarki som beslutstagaren befinner sig i inom 

organisationen. Vidare menar Power (2002) att oavsett vilken hierarkisk position som beslutsfattaren 

befinner sig inom, baseras alltid besluten på information och identifierade alternativ. Tidigare 

nämndes det att även Edlund & Högberg (1993) samt Robbins och Coulter (2012) hävdar att besluten 

har alternativ som kan väljas mellan. Detta kan vara en av definitioner som skapas utifrån 

vetenskapen då beslut har alternativ att välja mellan, dessa tre forskare som nämndes ovan är 

enhetliga kring detta. 

Beslutstagaren ingår i en process vid innan sitt beslutsfattande. Power (2002) menar att besluten 

innefattas av en beslutsprocess. Denna beslutsprocess innefattas även av sju steg. Robbins och Coulter 

(2012) lyfter fram en beslutsprocess på åtta steg. 

Power (2002) menar beslutsprocessens steg 7 är: (1) Definiera problemet, (2) ta ett beslut om vem 

som kommer besluta, (3)samla information, (4)Identifiera och utvärdera alternativen, (5) ta ett beslut, 

(6) implementera och sista steget är (7)uppföljning av det beslutet som fattades. 

Robbins och Coulter (2012) definierar beslutsprocessen, detta dock på 8 steg där steg 1 är: (1) 

Identifiera problemet, (2) Vilka kriterier finns det för beslutsfattandet., (3) Vilka kriterier väger mest, 

(4) skapa alternativ, (5) analysera alternativen, (6) välja ett alternativ, (7) implementera ett alternativ 

och sista steget här är (8) utvärdera hur effektivt beslutet var. 

Ovanstående beslutsprocesser har särskilda liknelser men även olikheter i sina egenskaper. Robbins 

och Coulter (2012) sätter tyngd på analysen av alternativen, Power (2002) överväger informationen 

samt samlar dessa. Båda forskare skapar och identifierar ett problem som ett första steg i processen. 

Därefter i slutet av processen anser både Robbins och Coulter (2012) samt Power (2002) att följa upp 

samt utvärdering är en viktig faktor för beslutsprocessen. Här lyfts liknande faktorer från olika typer 

av beslutsprocesser. Nedanstående modell är en beslutsprocess skapad i 6 steg och influerats av både 

Robbins och Coulter (2012)  samt Power (2002) definitioner på hur en beslutsprocess ska vara. Här 

har det tagit hänsyn till viktiga faktorer som forskarna nämner samt viktiga steg i processen. 

 

Figur 1 - Beslutsprocess 
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Beslut skapas av information, Sangar och Iahad (2013) menar att verktyg som Business Intelligence 

(BI) medverkar organisationer att fatta beslut. Ovanstående har det förklarats hur beslut fattas i 

process med olika steg. För att fatta besluten krävs även ett verktyg samt olika tillvägagångssätt. Vad 

är då Business Intelligence? 

2.4 Business Intelligence 

Organisationer är i ständigt behov av att ta beslut som kan bidra till en utveckling för att uppnå 

verksamheternas framgång. Tillgången till information kring företagets intressen är en stor möjlighet 

dock behöver dessa beslut stöd av system, med tanke på hur mycket information som tillhandahålls. 

Informationssystem idag är ett tillvägagångssätt för att effektivisera organisationers strategiska 

beslutsfattande Dulcic, Pavlic och Silic (2012) menar att beslutsfattande är en av de mest viktigaste 

ämnesområdet inom forskningen. Särskilt då teknikvärlden är under ett kraftigt utvecklande vilket 

resulterar i att analyserande av beslut är ett viktigt område. 

 

Business intelligence (BI) är ett begrepp som används idag inom flera områden. Madden (2009) 

hävdar att business intelligence (BI) kan kopplas både till kunskap och data och begreppet även 

representerad lagrad data i form av kunskap. Denna information finns inom allt från kommunikation 

till data användning. Parr Rud (2009) menar att begreppet business intelligence (BI) kan relateras med 

en förvandling av information till intelligens. Här är syftet att förvandla rå data till meningsfull data, 

detta för att öka möjligheten till effektivare strategiska beslut inom organisationer. Ett beslutsfattande 

samt initiativtagande med hjälp av business intelligence (BI) är ett tecken på en hög grad av 

tillhandahållen data. Här menar Schick, Frolick och Ariyachandra (2012) att volymen av data består 

av kund relaterade frågor. Även om business intelligence (BI) är ett verktyg som används vid stora 

mängder av data hävdar dock Gerald och Albert (2013) att detta är något som kräver kunskap samt 

träning för tillämpning av verktyget. 
Organisationer som använder Business intelligence (BI) system tillhandahålls främst av beslutsfattare, 

(Negash, 2004). Dessa beslutfattare är oftast inom organisationen och arbetar specifikt med besluten 

som fattas. Besluts som fattas inom organisationen kan även fattas utan ett Business intelligence (BI) 

tillämpning. Detta kräver dock en implementering. Vid implementation av Business intelligence har 

vetenskapen även framställs faktorer för ett framgångsrik implementation. 

2.4.1 Kritiska faktorer för Business Intelligence 

Sangar och Iahad (2013) presenterar faktorer som har en påverkan på ett Business Intelligence (BI) 

system. Dessa faktorer menar forskarna är avgörande för ett framgångsrikt informationssystem. 

Sangar och Iahad (2013) delar in dessa faktorer i två huvudkategorier: organisatorisk samt 

teknologiskt. Dessa kategorier kräver ett stöd organisationens sida samt en teknologi som anpassas till 

organisationens behov. Vidare listar Sangar och Iahad (2013) viktiga faktorer inom respektive 

kategori som forskarna anser är viktiga för ett väl fungerande samt användande av beslutsstödsystem.  

Sangar och Iahad (2013) hävdar att under den organisatoriska kategorin är en av faktorerna att 

medarbetarna ska erhålla någon form av utbildning efter implementerande av ett nytt system eller 

tillvägagångssätt. Under den teknologiska kategorin hävdar Sangar och Iahad (2013) att en av 

faktorerna är att systemet ska vara pålitligt samt flexibelt. 

 

”Business Intelligence Systems (BIS) become a more widely used IT solution. Even though it is a 

widely used IT solution, many BIS implementations are not successful because they are time 

consuming and expensive.”  

(Sangar & Iahad, 2013, s. 176). 

 

Anledningen som Sangar och Iahad (2013) beskriver för ett misslyckad implementation av ett 

Business intelligence system är att det krävs stora mängder med investeringar och kapital. Samtidigt 

som resurser och kapital är en faktor till ett misslyckat implementation är även denna tidskrävande. 

Watson. och Wixom (2007) hävdar att en av faktorerna för en framgångsrikt Business intelligence 

(BI) lösning är att användarna ska bidras med all nödvändig material som behövs för att hantera 
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systemet. Detta kan dock även skapa stora kostnader för organisationer. Vidare listar Sangar och Iahad 

(2013) faktorerna som är kritiska vid en Business intelligence implementation. Nedanstående figur 

visualiserar faktorerna i både organisatoriskt perspektiv samt teknologiskt. 

 

 
 

 

 

Ovanstående figur är hämtad från respondenternas svar under en undersökning som gjordes av Sangar 

och Iahad (2013). Dessa framställda kritiska faktorer kan vara en möjlighet för organisationer att 

överväga vad gäller implementation av Business intelligence system. Vid implementation av nya 

system kräver planering, Sangar och Iahad (2013) hävdar att detta är det första steget vid förändring 

inom organisationer. Organisationer behöver ett strategiskt tänkande kring sin förändring vilket 

inkluderar en klar vision samt ett bestämt mål. Här krävs även att leverantören är anpassar sig till 

organisationens syfte med implementation samt att hård-och mjukvaran är anpassad till 

organisationen (Sangar & Iahad, 2013). 

 

Utöver Sangar och Iahad (2013) beskrivning av kritiska faktorer som bör tillämpas vid 

implementering av Business Intelligence är det rättvist för studien att undersöka detta ur andra 

forskares perspektiv. Detta för att studiens syfte ska bearbetas och resultatet ska vara trovärdigt i 

sammanhang med vilka kriterier som idag existerar utöver Sangar och Iahad (2013) beskrivning.  

 

Hawking och Sellitto (2010) presenterar kritiska faktorer som bör tas vid hänsyn vid 

implementeringen av Business Intelligence (BI). Utifrån andra existerande forskningar har Hawking 

och Sellitto (2010) genomfört en undersökning där dessa lyfts fram. Utifrån de kritiska faktorer som 

Sangar och Iahad (2013) har nämnt så har även Hawking och Sellitto (2010) nämnt vissa som är 

liknande. Detta som exempelvis ledningens stöd och tekniska faktorer. Utöver dessa liknande är det 

väsentligt att ta med faktorer som berör den aktuella studien i syfte att skildra dessa med 

Migrationsverkets övergång till de nya modellen samt börläget och vilka faktorer som bör tillämpas 

här. Hawking och Sellitto (2010) nämner data kvalité som en faktor för en ökad förbättring vid 

tillämpningen. Watson och Wixom (2007) hävdar att samla information är det mest utmanande för 

tillämpning av Business Intelligence (BI) och denna utmaning kan grunda sig på att verksamheter 

endast har tillgång till dålig kvalité på data som de erhåller.  

 

Figur 2 - "Critical success factors of BI system" Baserad på Sangar och Iahad 2013, s. 178 
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2.5 Zachmans ramverk 

Ytterligare en inriktning som studien tillämpar är en kartläggning på nu-läget kring processerna vad 

gäller hanteringen av ensamkommande flyktingbarnens information, hur processen går till när det 

placeras i olika kommuner, hur processen är idag samt hur det önskas vara, här skapas ett bör-läge. 

Det är intressant för undersökningen att studera kring vilka beslutsstödsystem som används idag. 

Finns tillgängliga medel som inte används och varför? Är kommunerna samt Migrationsverket nöjda 

med det nuvarande beslutsstödsystemet? Vad önskar det effektivisera i den nuvarande processen? 

För att kartlägga dessa processer används ett ramverk som ett hjälpmedel. 

 

”Enterprise architecture” som även är kallat informations arkitektur har flera definitioner. 

Utvecklande internt inom företagande är ett konstant frågande kring vilka funktionaliteter som 

verksamheten har. Enligt Pereira och Sousa (2004) så är informations arkitektur en referens till 

modeller, dokument, processer som organisationen har. Forskarna menar att detta är en definition av 

den faktiska arkitekturen. Nogueira, Romero, Espadas och Molina (2013) hävdar däremot att 

informations arkitektur beskriver hur man dokumenterar, etablerar och använder organisationens data 

för att nå en utveckling. Utifrån syften till att utvecklas skapade John A. Zachman (Zachman, 1999) 

ett ramverk. 

 

 ”Enterprise architecture frameworks provide a holistic view of enterprise architecture...” 

 (Shah & Kourdi, 2007, s. 38) 

 

Informationsarkitektur framkom som en idé av John Zachman och används som ett tillvägagångssätt 

för organisationers ständigt utvecklande i komplexitet (Shah & Kourdi, 2007). Även om Zachmans 

ramverk framtogs under 80-talet anses det kunna applicera än idag vid forskningar.  Nogueira et al. 

(2013) menar att ramverket fortsättningsvis är ett verktyg av stor nytta och värde för att kartlägga IT-

infrastruktur samt affärsmål. 

Zachmans ramverk används som ett tillvägagångssätt för att på ett systematiskt sätt kunna få en 

överblick över verksamhetens arkitektur samt definiera denna(Zachman, 1999). Ramverket tillämpar 

på ett horisontellt-samt vertikalaxel. Den horisontella axeln består av fem olika nivåer som 

användaren av ramverket kan tillämpa för att besvara frågor på, detta från en abstrakt nivå med 

modeller till en mer konkret nivå ju djupare i nivåerna som användaren väljer att gå. I de djupa nivåer 

har användaren tillgång till mer detaljerade beskrivningar som exempelvis en beskrivning över en 

process i en hög detaljnivå. 

Den vertikala nivån består av frågor som är framställda i form av vyer och är placerade i olika 

kolumner. (Zachman, 1999). Varje fråga har ett självständigt syfte att utgå ifrån och består av frågor 

som vad, hur, var, vem, när och varför, Piho, Tepandi och Roost (2010). 

Den vertikalaxeln presenterar fem olika nivåerna som användaren av ramverket kan fördjupa sin 

inom, Pereira och Sousa (2004). Ju djupare användaren befinner sig i ramverket desto mer konkret 

blir svaret av hur något fungerar i en organisation, detta beroende på i vilket sammanhang som 

användaren önska analysera på, Nogueira et al. (2013). Varje nivå kan även presenteras i form av ett 

diagram eller modell. Nivåer som tillämpas i denna studie består av: 

 

Scope (Planner's perspective) 
Här är det intressant för användaren att positionera vilken produkt/tjänst som används i samband med 

vilka förhållanden som finns. Detta på grund av att erhålla en bild av vilken produkt/tjänst som 

används i den miljön som användaren forskar kring. 

 

Enterprise Model (Owner's perspektiv) 

Här ställs frågor kring hur produkten/tjänsten används i sammanhanget som den berör. Enligt Pereira 

och Sousa (2004) så är ägarna av själva produkten/tjänsten intresserad av detta. 

 

Systems Model (Designer's perspective) 

Här finner användaren en djupare nivå av detaljer kring produkten/tjänstens. Nogueira et al. (2013) 

hävdar att denna nivå skapar ett logiskt perspektiv kring affärsprocess funktionalitet. 



 9 

 

Technology Model (Builder's perspective) 

Som tidigare nämnt, ju djupare i nivå som användaren befinner sig, desto mer detaljer kommer denne 

att tillhandahålla.  Pereira och Sousa (2004) menar att fokusen här ligger på hur processen för 

skapandet av produkten/tjänsten går till. Nogueira et al. (2013) hävdar även att denna nivå är det 

fysiska perspektiven där användaren kommer konkret uppleva produkten/tjänsten i organisationen. 

 

Detailed representations (Subcontractor's perspective) 

Här får användaren tillgång till detaljerad representation av databasen, nätverket samt program som 

används, Nogueira et al. (2013).  Under denna detaljnivå kan även kontexten representeras av ett 

särskilt programspråk, Nogueira et al. (2013). Detta i syfte att specifikationen av resultatet är viktigt. 

 

Vidare har Zachman försökt att bidra med en lösning på hur dessa perspektiv kan tillämpas, detta med 

hjälp av den vertikalaxeln och specifika frågor som bör ställas mot perspektiven i den horisontella 

axeln. Dessa frågor är placerade i kolumner och ju djupare användaren går inom nivåerna desto mer 

detaljrikare svar finner denna (Zachman, 1999). Frågorna består av: 

 

Data (Vad?) 

Första kolumnen och frågan som ställs mot organisationen är vad. Denna fråga menar Nogueira et al. 

(2013) är viktig för organisationen samt för en undersökning då syftet är att framställa vad som är 

viktigast. 

 

Function (Hur?) 

Denna fråga besvarar hur en process går tillväga för att få ett önskat resultat. I en mer detaljerad 

beskrivning när användaren av ramverket befinner sig i en djupare nivå har den till till svar som hur 

processen för de önskade målet är samt en successivt detaljrikt definition av denna, Pereira och Sousa 

(2004). 

 

Network (Var?) 

Denna kolumn och fråga beskriver nätverket som organisationen har samt var dessa är placerade, 

Pereira och Sousa (2004). Beroende på i vilken nivå som användaren väljer att ställa denna fråga på 

kommer svaret vara mer detaljrik, med start från ett geografiskt perspektiv till var kommunikationen 

befinner sig i systemen, Nogueira et al. (2013). 

 

People (Vem?) 

Användaren i denna kolumn och fråga har möjlighet att specificera vem/vilka som är involverade i 

organisationens intresse, Pereira och Sousa (2004). Denna kolumn kan även beskriva integrationen av 

ett system och person, beskriver Nogueira et al. (2013). 

 

Time (När?) 

Denna kolumn förklara hur tiden har haft en inverkan samt inflytande av organisationen, Nogueira et 

al. (2013).  Med en djupare detaljnivå kan denna fråga även beskriva varje livscykel som 

verksamheten har befunnit sig i och när det har vidare utvecklats från denna. 

 

Motivation (Varför?) 

Här ställs frågan varför. Detta i syfte att placera organisationens målsättningar framöver samt deras 

affärsstrategier. I en mer detaljerad nivå kan motiveringen för specifika mål inom organisationen 

specificeras, Nogueira et al. (2013). En viktig aspekt som beskrivs här är organisationens gränser för 

utvecklingen. 

 

Utveckling för organisationer kräver mycket arbete. Avslutningsvis menar Nogueira et al. (2013) att 

ramverket är en logisk förklaring över verksamheters processer fungera. I nedanstående figur 

presenteras Zachmans ramverk presenteras tydligt som är inspirerad samt influerad av Fatolahi och 

Shams (2006) och Pereira och Sousa (2004). 

 



 10 

 

Figur 3 - Zachmans ramverk 
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3 Problemområde och syfte 

Kapitlet presenterar problem och utmaningar som existerar inom ämnesområdet. Här klargörs även 

vilka problem som specifikt finns för studiens utmaning att undersöka. Kapitlet kommer även 

redovisa studiens avgränsning. 

 

Kärnan i problematiken ligger i en undersökning kring hur Migrationsverket vidtar sina beslut samt 

vilka beslutsstödsystem som används idag. Migrationsverket (2016a) föreslår i ett budgetunderlag en 

övergång från ett gammal befintligt system till ett nytt system. Problemet i detta ligger i hur 

Migrationsverket idag hanterar dessa beslut samt en kännedom kring vilket typ av beslutsstödsystem 

som används. Watson och Wixom (2007) menar att Business intelligence (BI) är ett tillvägagångssätt 

för att skapa prognoser. Organisationer idag är beroende av att skapa en säker framtid. 

Migrationsverket fattar idag beslut kring människors framtid. Detta visar tyngden på att ett Business 

intelligence (BI) verktyg kan vara ett tillvägagångssätt för Migrationsverket att fatta beslut. Enligt 

Watson och Wixom (2007) är relaterade frågor kring Business intelligence så som: ”Vad kommer att 

hända?”. Denna fråga anses vara grundlig för Migrationsverket att besvara vad gäller placering av 

ensamkommande barn i olika kommuner inom Sverige. Vidare skriver Watson och Wixom (2007) det 

saknas idag en internationell tolkning av Business Intelligence (BI) och det kan tolkas beroende på 

syfte. I denna rapport är det bidragande tolkning av varför Business Intelligence är en tillgång till 

verksamheter samt en förståelse av värdet på Business Intelligence (BI) och besluten som 

fattas. ”Success with BI isn’t automatic” Watson och Wixom (2007). Forskarna menar att en 

implementation av Business Intelligence (BI) blir inte automatisk framgångsrikt. Det är viktigt för 

litteraturen att förstå vad värdet samt implementationen av Business Intelligence (BI) betyder. Vidare 

menar Watson och Wixom (2007) att “For BI to be useful on an enterprise basis, it must be driven 

from the top. Senior management should have a vision for BI, provide the necessary resources, and 

insist on the use of information-based decision making”. Citaten beskriver att en anledning till en 

användbar tillämpning av Business Intelligence (BI) är beroende på stöd från ledningen. Detta för att 

ledningen ska kunna bidra med nödvändiga faktorer och resurser för att basera beslut på. Studiens 

syfte är att framhäva Business Intelligence (BI) nödvändighet i forskningen vad gäller tillämpning för 

verksamheter. 

 

Genom ett ökat antal av ensamkommande flyktingbarn har mottagande i kommuner även ökat. Detta 

ställer krav på att myndigheter som Migrationsverket att effektivisera och anpassa sig till situationen. 

Vid start av denna studie i januari 2016 tillämpades en tidigare modell vad gäller anvisningar av 

ensamkommande flyktingbarn till kommuner. Efter 1 april 2016 har Migrationsverket har övergått till 

en ny modell. Detta för att skapa en jämnare fördelning och en mer förutsägbar modell. Johansson och 

Hultgren (2016) hävdar i ett regeringsbeslut att regeringen vill förbättra planeringsförutsättningarna 

för kommunerna och bidra med en ökad förutsägbarhet. Vidare skriver de att ”Nuvarande 

anvisningsmodell har resulterat i att vissa kommuner har fått ta ett oproportionerligt stort ansvar för 

mottagandet av ensamkommande barn och unga” (Johansson & Hultgren, 2016, s. 2). 

Idag har vissa kommuner i Sverige allt för stort ansvar vad gäller mottagandet av ensamkommande 

barn. Jammeh (2015) skriver att fler kommuner behöver ta lika mycket ansvar och skriver et exempel 

där en kommun med mindre invånare tar emot fler barn än en annan kommun mer fler invånare tar 

emot mindre barn. Här är studiens syfte att undersöka kring nuvarande potentiella beslutsstödsystem 

men även kring ett önskat beslutsstödsystem och tillvägagångssätt. Det är intressant för studiens syfte 

att förstå hur processen för besluten vad gäller placeringen fungerar. Detta resulterar i tillämpningen 

av forskningsfrågan som är: 

 

”Hur används beslutsstödsystem vad gäller placering av ensamkommandebarn i kommuner?” 

 

Studien kommer att tillämpa Zachmans ramverket för att kartlägga ett nu-läge samt ett önskat bör-

läge baserat på en kvalitativ intervju med Migrationsverket samt fyra kommuner. Det kommer att 

kartläggas hur processen för hanteringen av informationen är vad gäller ensamkommande 

flyktingbarn som placeras i respektive kommun fungerar. Detta resulterar i att studien motiverar 
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delfråga 1:”Vilka beslutsstödsystem finns idag?”. 

 

I och med att Migrationsverket (2016a) hävdar att befintliga system planeras att avveckla samtidigt 

som nya system ska implementeras leder studien till att undersöka vad som önskas implementera i de 

nya systemen. Detta resulterar i att studien motiverar delfråga 2: ”Vad önskas effektivisera i dem 

befintliga beslutsfattandeprocessen?”. 

 

Studien är tidsenlig då det inte har varit lika stora mottaganden av ensamkommande barn i Sverige 

vilket bidrar till att studier kring situationer som denna inte tidigare har tillhandahållits. Eftersom 

information är en värdefull resurs för organisationer menar Durugbo, Tiwari och Alcock (2013) att det 

är väsentligt att kontinuerligt forska kring hur information sprids i organisationer. Då denna studie 

kring ensamkommande barn och placering är aktuell är det även viktigt att studera kring hur 

Migrationsverket går tillväga för att sprida denna information till aktörer som kommunerna.  

3.1 Avgränsning 

Avgränsningen i denna undersökning gjorts till kommuner samt Migrationsverket. Dessa kommuner 

Huvudsakliga anledningen är att studien skulle vara allt för långtgående att undersöka kring samtliga 

kommuner i Sverige samt Migrationsverkets samtliga anläggningar. Studien är även avgränsad till att 

undersöka vad för beslutsstödsystem som finns idag vad gäller placeringar av ensamkommande 

flyktingbarn till kommunerna. Även här har det avgränsats till den processen och anledningen till 

detta är att medvetenheten kring tidsaspekten. Ambitionen är att studera kring kommunernas 

bestlutsstödssystem vad gäller hanteringen av flyktingbarnens information som Migrationsverket 

bidrar med dock är tidsaspekten en huvudsaklig begränsning till detta. 

 

 
Figur 4 - Beslutsprocess med avgränsning 

Ovanstående modell har avgränsats till det området som forskningen kommer att fokusera på vad 

gäller beslutsprocessen inom Migrationsverket. Identifiering av alternativ som finns vad gäller 

placerande av flyktingbarn i kommuner samt fattandet av beslutet. Inom detta ingår frågor som hur, 

vem, varför och vad. Metodansatsen som genomförs kommer fokusera på detta område och frågor 

som ställs kommer att rikta sig till avgränsningen i modellen ovan. Ovanstående modell är även tagen 

från beslutsprocessen framtagen och influerad av Robbins och Coulter (2012) samt Power (2002) 

dock med en avgränsning för studiens syfte. Utifrån Alenljung (2008) har de tidigare lyfts upp olika 

typer av beslutsmodeller. Ovanstående modellen kommer att tillämpas då detta anses mer formellt och 

rationellt angreppssätt att utgå ifrån gällande denna studie, vilket även passar Business Intelligence 

(BI). Här hävdar Negash (2004) att beslutsfattarna som tillämpar Business Intelligence arbetar mer 

mot specifika beslut vilket gör ovanstående modell mer passande. Detta även för en myndighet som 

specificerar beslut kring anvisningar till kommuner.  
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3.2 Förväntat resultat 

Studiens förväntade resultat är att kunna kartlägga hur beslutsfattande processen är med hjälp av ett 

nu-läge. Det förväntade resultatet utgår från studiens frågeställning. Ett förväntat resultat är även 

kartläggning kring hur ett önskat bör-läge beskrivs vara utifrån en kvalitativ metodansats på 

Migrationsverket samt Kommuner i Västra Götalands län.  

Eftersom intervjuernas syfte kommer vara för respondenterna att förmedla åsikter, är de förväntade 

resultaten från intervjuerna en bred fråga. Det förväntade resultatet kan erhållas i form av breda svar 

kring allt från anvisningar till kommunernas ansvar och Migrationsverkets ansvar. Dessutom kan 

respondenterna även sätta fokus på den nya modellen som har tillämpats från och med 1 april, vilket 

förväntas bidra till en djupare förståelse kring denna. 

 

Det är intressant för studien att studera kring vilka beslutsstödsystem som används idag för att fatta 

dessa beslut och det förväntade resultaten kring detta kommer att bestå av en fördjupad kunskap kring 

användandet av beslutsstödsystem inom myndigheterna. Detta inkluderar även en förståelse kring 

arbetsprocesser som är beroende av varandra dock kommer fokusen av resultatet ligga på processen 

för beslutet kring placeringen av flyktingbarn i kommuner. Detta kommer att leda till frågor som vad, 

hur, vem och varför vid tillämningen av datainsamling. 

Målet med studien är att skapa ett nu-läge samt ett bör-läge för beslutsstödsystemets användning inom 

Migrationsverket. 



 14 

4 Metod 

Nedanstående kapitel presenterar den valda metodansatsen för studiens undersökning. 

Tillvägagångsättet för insamling av data samt analys av insamlad data presenteras även här. Här 

kommer även etiska aspekter kring konfidentialitet att diskuteras samt en beskrivning av studiens 

arbetsprocess. 

 

Tillämpning av datainsamlingstekniker kan utgå från två huvudsakliga tillvägagångssätt, kvalitativt 

samt kvantitativt. Vid tillämpning av ett kvalitativt tillvägagångssätt är de ursprungliga syftet att 

erhålla en mer anpassad metod för datainsamlingen ska resultera i specifika uppgjorda frågor, Flick 

(2014). Kvantitativa undersökningstekniker är lämpligare för bredare frågeställningar och enligt 

forskaren bör detta tillämpas när forskningar kring statistik ska utföras.  Därmed menar Berndtsson, 

Hansson, Olsson och Lundell (2008) att skillnaden mellan dessa två metodansatser ligger i vilket 

resultat som önskas uppnås. 

 

Yilmaz (2013) hävdar att kvantitativa undersökningen kräver oftast undersökningar kring fenomen 

som är relaterade numerisk data och analyserade med hjälp av matematiska metoder, särskilt statistik. 

Vidare menar Yilmaz (2013) att kvalitativ metodansats är svårare att definiera då denna utvecklas hela 

tiden.  Kvalitativ metodansats är inte baserad på en metod för att undersöka ett fenomen eller 

människor utan här används flera metoder.  Berndtsson et al. (2008) menar att en kvalitativ 

metodansats riktas främst på förståelse av ett ämnesområde, denna metodansats är vanligt 

förekommande vid informationsteknologier och kan metoder som kan involveras är bland annat 

fältstudier. Detta till skillnad från en kvantitativ metodansats där forskarna snarare vill förstå hur 

något är uppbyggt samt hur något fungerar. Vilket även resulterar i att en kvalitativ metodansats för 

denna studie är mest lämpad. 

Studien kräver en djup förståelse kring hur processen för beslutet kring ensamkommande flyktingbarn 

vad gäller placeringen fungerar samt vad för beslutsstödsystem som används. Patton (2015) hävdar att 

en kvalitativ metodansats är lämplig vid forskningar vars syfte är skapa förståelse med hjälp av 

interna åsikter, värderingar samt en djupdykning i ämnesområdet. Studiens frågeställning är: ”Hur 

används beslutsstödsystem vad gäller placering av ensamkommandebarn i kommuner?”. För att 

besvara denna frågeställning behöver det ingen tillämpning av matematiska formler eller 

instrumentella mätmetoder. Denna frågeställning kräver individens egna tankar kring 

beslutsstödsystemet samt en fördjupning i processen. 

4.1 Arbetsprocess 

För att besvara studien frågeställning har det beslutat att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt vad 

gäller datainsamlingstekniker och metodansats. Flick (2014) hävdar att det huvudsakliga syftet med 

användningen av en kvalitativ metodansats bör vara forskningens krav på detta. Denna studie 

indikerar på att en kvalitativ metodansats är vad som kräver för att det förväntade resultatet ska 

uppnås. 

 

”Qualitative methods have their roots in the social sciences, and are primarily concerned with 

increasing our understanding of an area.”  

(Berndtsson et al., 2008, s. 13) 

 

Kvalitativ metodansats ger studien möjligheten att på en närmre nivå kunna undersöka processen för 

hur beslut fattas inom Migrationsverket. Motiveringen till detta grundar sig på den vetenskapliga 

definitionen för både kvalitativ-samt kvantitativ metodansats. Berndtsson et al. (2008) hävdar att en 

kvalitativ metodansats syfte är att öka kunskapen inom ett ämnesområde, detta kan kopplas till 

studiens forskningsfråga. Vidare skriver Berndtsson et al. (2008) att kvantitativ metodansats styrs av 

en hypotes samt som styrs och testas; detta är dock inte studiens huvudsakliga syfte. 
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Vidare beskrivs arbetsprocessen i fyra steg för hur studien kommer att gå tillväga för att besvara 

frågeställningen samt delfrågorna som är formulerade. I fyra steg har arbetsprocessen konstruerats. 

Dessa förklaras i kronologisk ordning i syfte att få ett flöde i hur frågeställningen är tänkt att besvaras. 

(1) Det påbörjas en litteratursökning kring ämnesområdet för att erhålla fördjupad kunskap kring 

området samt en studie kring interna dokument som har erhållits via Internetkällor. (2) En 

pilotintervju genomförs i syfte att erhålla information och kunskap för intervjuguiden. Denna guide är 

uppbyggt genom erhållen information framtagen av litteratur samt det interna dokumenten. Denna 

pilotintervju har i syfte att kunna vinkla samt justera frågorna på ett anpassat sätt för både 

kommunerna samt Migrationsverket. Empirin består av både intervjuer samt observationer. Här är det 

möjligt för forskaren att erhålla information från öppna intervjuer samt observera beslutsfattande 

processen för Migrationsverket. Vidare genomförs en transkribering av insamlad data från 

intervjuerna samt observationen och slutligen (3) kommer en analys att tillämpas. Detta med hjälp av 

Zachmans ramverk för att kartlägga ett nu-läge samt ett önskat bör-läge för att sedan skapa ett (4) 

resultat. Se nedanstående figur för att få en överblick över hur arbetsprocessen är uppdelad. 

 

 
Figur 5 - Arbetsprocess 

4.1.1 Steg 1 – Litteratursökning 

Studiens undersökning påbörjas genom en fördjupning i ämnesområdet. Detta genom en 

litteratursökning kring Migrationsverkets processer vad gäller bestlutsstödssystem och beslutstagandet 

kring ensamkommande flyktingbarn. Berndtsson et al. (2008) menar att en litteratursökning är 

fördelaktigt så länge syftet med analysen kring litteraturen finns med. Syftet här är att få en djupare 

insikt kring ämnet. Här kommer litteratur undersökningen att fokusera på vad som har gjorts tidigare 

samt identifikation kring problemområdet. Det är även intressant för studien att undersöka kring vilka 

forskningar som har gjorts i samma syfte som denna. Insamlingen från litteraturen kommer erhållas 

från vetenskapliga artiklar samt böcker. Det första steget i litteratursökningen är att få en generell bild 

kring problemområdet. Hur ser processerna ut idag? Vad arbetar Migrationsverket med för beslut samt 

hur hanterar kommunerna erhållen information från Migrationsverket? Vidare byggs detta steg i form 
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av en snöbollseffekt. Drăgan och Maniu (2012) hävdar att det finns flera fördelar med att använda sig 

av snöbollseffekten vad gäller analyser litteraturer så som sluten information. Sluten information kan 

finnas i referenser inom en artikel vars innehåll endast kan upptäckas med en hänvisa från en tidigare 

artikel. Metoden innefattas även av nackdelar. Nackdelen enligt Drăgan och Maniu (2012) att 

snöbollseffekten inte har någon gräns utan denna gräns för ”tillräcklig insamlad data” avgör forskarna 

själv.  

I denna studie kommer gränsen för ”tillräcklig insamlad data” avgöras med tanke på tidsaspekten av 

studien. Drăgan och Maniu (2012) menar att avgörande är ett val som forskaren själv gör vid 

insamlingen. Valet i det här fallet blir då studien inte har möjlighet för ett långtgående undersökningen 

med anledningen till examination. 

 

Vidare kommer litteratursökningen i samband med avslutad övergriplig bild över Migrationsverket 

specificera litteraturundersökningen med hjälp av nyckelord i sina sökningar. Dessa nyckelord samt 

fraser kan bestå av tidigare insamlad litteratur där ett tydligt mönster kring fraser, nyckelord samt 

ordkombinationer har erhållits. Snöbollseffekten kommer även att användas här vid analyserande av 

litteratur. Litteraturens mönster på nyckelord kommer att noteras för att i senare stadie kunna sökas 

på. 

 

Utifrån den frågeställningen samt problemformuleringen kommer olika typer av sökord och 

sökmeningar att tillämpas, så som: Business intelligence, Migrationsverket, kommuner i Sverige, 

ensamkommande flyktingbarn, beslut, beslutfattarprocess, decisionsmaking process, decision, 

Migrationsverket beslutssystem, Migrationsverket mottagande 1 april, Migrationsverket anvisningar 

2015 och decisionsmaking system. 

Databaser där dessa sökord samt sökmeningar kommer att sökas på är: Högskolan i Skövde 

bibliotekskatalog, WorldCat Samt Migrationsverkets hemsida. 

 

Interna dokument kommer att erhållas från Migrationsverket egna databaser och intranät. Viktig 

information kring argument för att problemområdet existerar i myndigheterna noteras här. Här 

kommer även hänsynen till uppbyggnaden av intervjuguiden att tas. Syftet här att intervjuguiden ska 

förhålla sig till en öppen intervju. Enligt Berndtsson et al. (2008) har intervjuaren ingen direkt 

kontroll över respondentens svar och hela intervjun. Med anledning till detta kommer steg 1 i 

metodansatsen kräva mycket information kring ämnesområdet, detta för att på en generell nivå kunna 

styra intervjun men inte kontrollera den. 

4.1.2 Steg 2 – Intervju och observation 

Empiri steget för undersökningen kommer att inledas med en pilotintervjuer. Detta för att försäkra att 

intervjuguiden kommer att bistå med information som är relevant för att besvara studiens 

frågeställning. Intervjuguiden kan efter detta eventuellt justeras. 

 

Som tidigare nämndes är tillvägagångssättet för metodansats i form av en snöbollseffekt. Under steg 

två i datainsamling används även denna snöbollseffekt här. Detta för att studien inte har en klar bild 

över vem eller vilka som behöver intervjuas vad gäller ett fullständigt svar på frågeställningen, vilket 

resulterar i att denna metod blir lämpligast vad gäller insamling av data. För att påbörja rullandet 

av ”snöbollen” krävs det att studien främst intervjuar en roll inom Migrationsverket. Målet här är att 

intervjua två beslutsfattare som arbetar i Migrationsverket. Detta för att skapa en insyn på hur arbetet 

samt processen fungerar i teorin vad gäller beslutstagande.  Är kommer även en observations ske för 

vad gäller beslutsfattande i praktiken. Efter avslutad intervju är målet att hänvisas till andra roller 

inom Migrationsverket för vidare diskussion och intervjuer kring området. Första intervju kommer att 

bestå av en pilotintervju. Detta kan dock vara en påverkande för nästkommande intervjuer. Flick 

(2014) menar att ett karaktäristiskt förhållningssätt för intervjuer är baserade på ett rikt samt 

detaljerade svar på frågorna, här förväntas inte svar som ”ja” och ”nej”. Här är syftet att respondenten 

ska känna sig trygga och förhålla sig till öppna svar som kan skapa en dialog mellan intervjuaren samt 

respondenten. För att skapa de kemiska bandet mellan intervjuaren samt respondenter kommer 

intervjun att påbörjas med ett narrativt tillvägagångssätt. Flick (2014) hävdar att ett narrativt 
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tillvägagångssätt innefattas av frågor som är biografiska. Detta ska resultera i att respondenten känner 

sig trygg i miljön vilket kommer skapa en atmosfär i rummet som bidrar med en miljö för 

diskussioner. 

 

Intervjuer samt observationer för kommunerna kommer därmed fokuseras på. Detta för att avgränsa 

datainsamlingen till Västra Götalands län. Motivationen till denna avgränsning är att studien blir för 

långtgående vid intervju av flera kommuner. Ambitionen här att ha möjlighet till att intervjua 

Migrationsverket i flera kommuner samt kommuner från både södra och norra Sverige. Ur ett 

realistiskt perspektiv har detta avgränsats då resurser för resor samt tidsaspekten begränsar. 

Målet med intervjuerna samt observationerna inom kommunen är samla in data från en respondent i 

respektive kommun. Dessa intervjuer samt observationer är planerade att ske på plats och kommer 

innefattas av ett oberoende av respondenterna då varje observation samt intervju kommer ske enskild. 

Vidare kommer varje intervju att spelas in med hjälp av en mobiltelefon samt antecknas av 

intervjuaren. 

 

Ur ett etiskt perspektiv kommer varje intervju samt observation inledas med en sammanfattning för 

respondenterna över vad målet med studien är. Målet med datainsamlingen. Flick (2014) menar att 

respondenterna ska garanteras ett konfidentiellt tillvägagångsätt vad gäller hanteringen av data som är 

insamlad. Enligt Berndtsson et al. (2008) innefattas det materialet av anteckningar, transkriberingar, 

insamlad dokument från intervjun, inspelningar från intervjun samt analysanteckningar. Detta 

kommer att meddelas i syfte att respondenten ska känna sig trygga inför intervju samt att känslig data 

kring respondenten och ämnesområdet kan dyka upp under observationen samt intervjun. Flick (2014) 

hävdar även att detta etiska tillvägagångssätt dessutom kommer garantera att respondenterna inte kan 

avslöjas baserat på studiens analys och text. Detta även för att synpunkter kring området samt egna 

tankar från respondenten kan lyftas fram vilket kan skapa diskussioner internt i organisationen men 

även extern. Studiens syfte är inte att riskera känslig information kring respondenterna. Kring de 

etiska aspekterna inför samtliga intervjuer kommer nedanstående frågor att besvaras inledande: 

 

- ”Vad kommer att frågas under intervjun?” 

 

– ”Vilken information kommer att undersökas?” 

 

– ”Hur kommer informationen som samlas in under observationen samt intervjun att hanteras?” 

 

– ”Vem kommer att hantera den insamlade informationen?” 

 

- ”Vad menas med konfidentiellt hantering av information?” 

 

– ”Kommer forskningen att publiceras?” 

 

– ”Vilka risker finns om informationen publiceras?” 

 

Enligt Patton (2015) ska intervjuaren bidra med denna information innan själva intervjun genomförs. 

Detta kommer att ta hänsyn till. Patton (2015) hävdar även att denna information ska vara ärlig och 

rak på sak. Detta för att vid senare tillfälle under intervju inte skapa missförstånd. 

 

Vetenskapsrådet (2002) framställer forskningsetiska principer inom humanistiska-

samhällsvetenskaplig forskning, här lyfts fyra huvudkrav att tillämpa vid datainsamlingar.  

Individskyddskravet innebär att individen som datainsamlingen utförs på får inte utsättas psykisk eller 

psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Vetenskapsrådet (2002) menar att detta är en självklar 

utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. Vidare kan detta grundläggande 

krav(individskyddskravet) konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. 
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Informationskravet 
Det första kravet som Vetenskapsrådet (2002) framställer innebär att forskaren ska informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgifter, dessa uppgifter kan bestå av 

personliga men även arbetsrelaterade uppgifter. Samtidigt ska uppgiftslämnaren informera deltagarna 

att undersökningen är frivillig och att det har rätt att avbryta sin medverkan när de önskar, 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav för undersökningen kommer att tillämpas i samband med kontakt 

med respondenter samt påbörjan av intervjua eller observation. Det är viktigt för respondenterna att 

känna sig trygga i sitt deltagande, detta kan vara en påverkande faktor till att kvalitén på data som 

insamlas ökas då respondenterna bidrar med mer konkreta svar på frågorna som ställs gentemot dem. 

 

Samtyckeskravet 

Det är väsentligt för deltagarna inom undersökningen att godkänna sitt deltagande i processen. 

Vetenskapsrådet (2002) hävdar att samtyckeskravet innebär att inhämtning av ett samtycke från 

undersökningsdeltagarna är en viktig del för att de forskningsetiska principerna ska uppfyllas. I 

samband med att deltagarna informeras om vad denna forskning samt datainsamling har i syfte 

inhämtas även ett muntligt samtycke från deltagarnas sida. För brist på missförstånd kommer detta 

samtycke även att spelas in med hjälp av en diktafon då detta kommer inkluderas i datainsamlingens 

inledning. 

Vissa fall kan deltagarna känna sig obekväma och vilja avbryta mitt under undersökningen, detta är 

accepterat. Vetenskapsrådet (2002) hävdar att även om deltagarna avbryter sitt medverkande under en 

intervju behöver de tidigare materialet inte raderas. Med det är även viktigt att deltagarna är medvetna 

om att möjligheten finns och att det är helt fritt för respondenten att avgå från samtalet när som helst. 

Denna respondent ska kunna avbryta sin medverkar utan att medföra negativa följer efter 

dem(Vetenskapsrådet, 2002). Detta kommer även att presenteras under inledningen inför 

datainsamlingen. 

 

Konfidentialitetskravet 

Samtliga uppgifter som tillhandahålls under datainsamlingen kan vara både känsliga och okänsliga 

uppgifter. De känsliga uppgifter, enligt Vetenskapsrådet (2002), kan vara personuppgifter kring 

respondenten. Dessa uppgifter i sin tur ska försvaras på ett sätt så obehöriga inte kan ta del av dem. 

Men det som anses vara etiskt känsligt kan variera från organisation till organisation. Utgångspunkten 

i det här läget där känsliga uppgifter inte kan definieras är uppgifter som de berörda kan uppfattas 

som obehagliga eller kränkande, (Vetenskapsrådet, 2002). Vad forskaren gör med uppgifterna är enligt 

moralen relativt. 

Under denna forskning kommer detta med hjälp av ett samtal innan datainsamlingen att redas ut. 

Redan här har beslutats att samtliga namn på respondenter kommer att behållas anonymt och inte 

publiceras. Detta kommer även att diskuteras med respondenten under tillfället. 

 

Nyttjandekravet 

Det fjärde kravet som Vetenskapsrådet (2002) framställer är forskarens ansvar att hantera information 

etiskt korrekt. Uppgifter som insamlas under undersökning får endast användas för forskningens 

ändamål. Här är det något som forskaren kommer att upplysa respondenten. Dessa uppgifter inom 

forskningen får inte säljas eller lånas ut till någon annan forskning utan deltagarnas godkännande. 

Eftersom deltagarna deltar i undersökningen byggs ett förtroende med forskaren. 

 

Inför varje intervju kommer inledningsvis en generell beskrivning att presenteras. Detta kring studien 

samt en beskrivning till varför detta genomförs och respondenternas konfidentialitet. Detta influerades 

av Patton (2015) etiska frågeställningar och respondenternas rättigheter samt även Vetenskapsrådet 

(2002). Det frågor som kommer att besvaras inledningsvis är: 

 

1. Vad är syftet med arbetet och intervjuerna? 

– Forskningen undersöker hur Migrationsverket anvisar ensamkommande flyktingbarn till olika 

kommuner i Sverige, vilka underlag och informations som används samt hur dessa används. 
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2. Kommer intervjun att spelas in? 

– Det kommer att användas en diktafon med hjälp av en mobiltelefon. 

 

3. Är respondenterna anonyma? 

– Ja, i examensarbetet kommer inga namn att nämnas då arbetet kommer att publiceras. Även 

känslig information kommer inte att exponeras. 

 

4. Vilka frågor kommer att ställas idag? 

Till Migrationsverket: 

– Frågor kring hur beslutet fattas vad gäller anvisningar av ensamkommande flyktingbarn till 

kommuner i Sverige.  

 

Till kommunen: 

– Hur hanterar ni i kommunen det beslut som Migrationsverket tar vad gäller anvisningar av 

ensamkommande flyktingbarn till kommuner. 

 

5. Vad har respondenten för rättigheter? 

– Du som respondent har rätt till att avbryta intervju när du önskar samt ställa frågor under 

tiden. Du som respondent kommer även ta del av det transkriberade materialet för att godkänna 

om detta har gjorts på rätt sätt om du önskar det. Ifall du som respondent inte vill att dina svar 

ska publiceras kommer detta att accepteras. 

 

6. Vem håller ansvar för materialet samt arbetet? 

– Kashan Alam. 

 

7. Hur lång tid kommer intervju att ta? 

– Detta kommer ta cirka 60 minuter. 

 

Efter avslutad intervju kommer intervjuaren ställa en förfrågan kring en observation över det 

befintliga systemet och hur respondenten på Migrationsverket går tillväga för att fatta beslut. Patton 

(2015) menar beskriver hur en god genomförd observation ska ske. Faktorer som ska tas hänsyn till är 

(1) var uppmärksammad, se vad som behöver ses och lyssna på det som är relevant. (2) Anteckna 

flitigt, (4) ha en god kännedom kring vad som är viktigt att observera samt vad som är viktigt att 

anteckna samt (5)  på ett systematiskt sätt validera det som skrivs och skildra med det som observeras 

under observationen. Syftet med observationen är att kunna skildra i senare scenario under analysen 

vad som sågs samt vad som observerades. Detta för att skapa en djupare förståelse kring processerna 

ur ett teoretiskt perspektiv samt ett praktiskt perspektiv. Under samtliga observationer kommer 

intervjuaren även hålla dialoger där respondenterna beskriver vad denne gör och intervjuaren bidrar 

med följdfrågor. 

 

För skapande av intervju frågor har Zachmans ramverk använts som ett hjälpmedel. Detta har bidragit 

med utformande av frågor där svar som endast består av ”ja” eller ”nej” inte ska uppkomma. Syftet 

med intervjun är att respondenterna ska utförligt beskriva åsikter och fakta kring varje fråga och med 

hjälp av följdfrågor kan ytterligare fördjupning kring varje fråga erhållas. Med hjälp av ramverket(se 

figur Zachmans ramverk) utformades frågor kring den vertikala axeln. Detta främst för potentiella 

följdfrågor som: 

 

 Varför är det såhär idag? 

 Vad menar du med detta som du nämnde tidigare? 

 När pratar du om? 

 Vem är det som tillhandahåller informationen? 

 Hur i detalj fungerar det du beskrev nyss? 
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Ovanstående frågor är exempel på följdfrågor som har varit förberedda att ställa i syfte att få en 

fördjupad förståelse kring ämnen eller områden som respondenten lyfter utifrån svar som ställs med 

hjälp av intervjuguiden(se bilaga A och bilaga B).  

4.1.3 Steg 3 – Analys 

Analysfasen påbörjas i form av en transkribering av insamlad data från empirin. Detta steg i 

analysfasen kommer endast innefattas av att transkribera rådata till ren textform. Flick (2014) menar 

att tillvägagångssättet för att analysera en induktiv datainsamling är syftet att koda insamlad data. 

Utgångspunkten enligt Flick (2014) är att skapa mönster samt teman baserade på det data som är 

erhållen från empirin.  Alenljung (2015) menar utifrån de teman som växer fram i analysen av 

insamlade data kommer detta bidra med en fördjupad insikt i problemdomänen. Patton (2015) menar 

att perioden efter empirin är en kritisk period då inspelningarna samt antecknade materialet ska 

valideras. Detta kommer att ta hänsyns till vid analysfasen huvudsakligen för att resultatet ska erhålla 

en trovärdig grund. Kategoriseringen av insamlad data är i syfte av att särskilja kärnan ur innehållet 

av rådata som har tillhandahållits. Detta lyfter upp kärnan inom ämnesområdet samtidigt citeras 

motivet. Strukturering av insamlad data i form av tabeller menar Berndtsson et al. (2008) är svårt då 

empirin är bland annat byggd på öppna intervjuer. Detta är motiveringen till att kategoriseringen 

tillämpas. 

 

Sangar och Iahad (2013) presenterar kritiska faktorer kring ett lyckat implementation av Business 

intelligence system. Under analysen kommer även detta perspektiv att analyseras. Efter transkribering 

kommer analysen att ske. Med hjälp av svar från respondenterna kommer dessa kritiska faktorer att se 

över och över analyseras kring ett överstämmande(Se figur ”Critical success factors of BI system”). 

 

Vidare i analysfasen kommer Zachmans ramverk att tillämpas. Efter transkribering samt 

kategorisering av data kommer ramverket att appliceras. Frågor som Zachmans ramverk ställer är 

väsentliga att finna svar på vid appliceringen samt kategorisering av data. Här kommer frågorna hur, 

vem, vad samt varför att tillämpas. Under intervjun kommer det vara intressant för studien att finna 

svar på: 

 

– ”Hur processen går till?” 

 

– ”Vem/vilka aktörer som innehar en viktig roll i processen?” 

 

– ”Vad är väsentligt för beslutstagande?” 

 

– ”Vad/vilka beslutsstödsystem används?” 

 

– ”Vad önskas effektiviseras?” 

 

– ”Varför önskas detta effektiviseras?” 

 

Ovanstående frågor kommer sedan att appliceras från två olika nivåers perspektiv inom Zachmans 

ramverk, Scope(planner's perspektiv) samt Enterprise Model(Owner's perspektiv). Detta kommer att 

bidra med en ökad förståelse för nu-läget kring processen för beslutsstödsystem och beslutsfattande 

samt ett önskat bör-läge som Migrationsverket samt kommunerna önskar erhålla. Nedanstående figur 

visualiserar vart fokusen kommer att ligga vad gäller tillämpningen av Zachmans ramverk, vilka 

frågor som kommer ställas samt i vilken nivå. Nedanstående modell visar frågorna i den horisontella 

axeln samt nivåerna i den vertikala axeln dock ligger fokus mest på frågorna snarare än vilken nivå. 

Se nedanstående figur kring avgränsning i analysen. 
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Figur 6 - Avgränsning av Zachmans ramverk 

Kring studiens analys är det intressant att fokusera på frågorna i den vertikala axeln. Pereira och 

Sousa (2004) hävdar att ramverket är ett flexibelt verktyg, här kommer studien att utnyttja denna 

egenskap för att anpassa ramverket till att besvara studien syfte. 

 

”But the Zachman Framework is certainly the most widely known framework in the 

Enterprise Architecture context. The reason for its extensive use is due to that fact that it is a 

very flexible framework. The Zachman Framework does not impose a method and it does not 

restrict any user to a set of pre-defined artifacts.” 

(Pereira & Sousa, 2004, s. 1368) 

 

Eftersom ramverket erhåller en flexibilitet i dess applicering kommer studien tillämpa ramverket vad 

gäller kartläggningen av processerna. Detta som ett hjälpmedel då Pereira och Sousa (2004) hävdar att 

ramverket inte kräver fördefinierade artefakter kring applicering är det möjligt för studien att omsätta 

detta i praktiken. 

 

Hur är en väsentlig vy att utgå ifrån då Piho et al. (2010) menar att denna fråga besvarar en process 

och hur den går tillväga. Vad finns det för beslutsstödsystem idag? Varför är en utgångspunkt för 

studien att undersöka, varför är processerna som den är idag? Vem är en intressant kolumn att 

undersöka utifrån ramverket då integrering mellan aktörer, Migrationsverket och kommunen är 

intressant, vilka är aktörer och hur stort beroende har Migrationsverket och kommunen av varandras 

information. Vidare kommer intervjuerna att grundas i avsikt att besvara frågorna för att kartlägga nu-

samt bör-läget. Dessa frågor kan exempelvis även tillämpas under empirin. Observationen kan 

därmed bidra med en djupare insyn av hur beslutsstödsystemet fungerar baserat på vad respondenten 

menar. 

4.1.4 Steg 4 – Resultat 

Sista steget i metodansats är att skapa ett resultat utifrån analyserna som gjordes på empirin samt 

litteraturen som analyserades i steg 1. Resultatet ska baseras på detta.  Berndtsson et al. (2008) menar 

att resultatet kan influeras av ett ”önskat syn” på resultatet. Med en förkunskap kring detta kommer 

analysen grunda sig på ett objektivt tillvägagångssätt detta för att resultatet även innefattas av 

trovärdighet. 

 

”A good result is one where a clear conclusion can be drawn with strong confidence.”  

(Berndtsson et al., 2008, s. 86) 

 

Utifrån ovanstående citat så kommer även hänsyn till självförtroendet kring resultatet existera. Genom 

ett högt självförtroende inom resultatet kan detta även bidra med trovärdighet inom texten och 

analysen till skillnad från osäkerhet dock ligger det ett fördjupat och långt arbete bakom denna. 
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Resultatet kommer att besvara forskningen frågeställning samt rikta sig in på att även besvara 

delfrågorna som är upplagda. Forskningsfråga: ”Hur används beslutsstödsystem vad gäller placering 

av ensamkommandebarn i kommuner?” 

 

Delfråga 1: ”Vilka beslutsstödsystem finns idag?”. 

Delfråga 2: ”Vad önskas effektivisera i dem befintliga beslutsfattandeprocessen?”. 

 

Litteraturen samt de interna dokumenten kommer skapa en empiri för studien att undersöka 

Migrationsverket beslutsprocess samt beslutsstödsystem. Med hjälp av metodansatsens 

tillvägagångsätt önskas det att besvara ovanstående frågeställningar. 

Beslutsprocessen som är framtagen för studiens syfte(se figur beslutsprocess med avgränsning) 

kommer att tillämpas i resultat kapitlet då respondenter kommer att placeras inom denna. Detta för att 

förankra den vetenskapliga bilden av en beslutsprocess mot studiens resultat och respondenternas 

förhållning till denna. 

Zachmans ramverk är ett hjälpmedel för studien både vid skapandet av intervjuguide samt analysera 

av insamlad data. Här används modellen(se figur avgränsning av Zachmans ramverk) för att förankra 

den vetenskapliga frågeställningarna mot studiens problem i syfte att besvara frågeställningarna. Det 

framtagna ramverket kommer även att förankras med respondenternas svar på frågor som kommer att 

ställas. De egentliga syftet med att placera respondenternas svar inom dessa modeller är att kunna 

visualisera i form av en modell i vilken utsträckning som svaren från Migrationsverket samt 

kommunerna skiljer sig åt. Detta skapar en mer verklighetsbild över hur situationen kring 

effektivisering, baserad på deras svar, ser ut. Detta resulterar även i ett komplement till svaren från 

samtliga respondenter och vid analysen kommer detta vara ett simpelt tillvägagångssätt för att förstå 

vart respondenterna har förhållit sig inom området för beslutsprocessen samt vilka frågor som svaren 

grundar sig på varför, hur, vad, var och vem. 
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5 Genomförande 

Kapitlet syftar på att beskriva det verkliga genomförandet som enligt metodkapitlet var tilltänkt. Detta 

har strukturerats efter den kronologiska ordningen som arbetsprocessen visualiserar(se figur 

arbetsprocess). 

 

För att genomföra detta enligt det planerade tillvägagångssätt(se figur arbetsprocess) påbörjades en 

studie kring relevant litteratur samt intern dokument som tillhandahölls från databaser. Denna 

information tillhandahölls med hjälp av sökord som sedan härleder till andra källor. Som tidigare 

nämnt användes snöbollseffekten här som Drăgan och Maniu (2012) hävdar och via referenser har 

detta lett till en mängd information kring undersökningen. Även Patton (2015) menar att 

litteratursökning automatiskt brukar falla in i snöbollseffekten, detta då det naturligt även faller in att 

en vetenskaplig artikel inte är tillräckligt med information och som refererar till en annan artikel. 

Referenser ledde oftast till ny litteratur, vetenskapliga artiklar samt böcker som visade sig vara 

relevanta för den aktuella undersökningen. 

 

Eftersom flyktingkrisen är en aktuell och pågående kris har det skett svårigheter att spåra tillbaka i 

tiden vad gäller information kring detta. Migrationsverket uppdaterar sin information och ändrar 

arbetssätt pågående för att effektivisera sina arbetsprocesser. Detta resulterade i att artiklar som 

använts för litteraturundersökningen har publicerats år 2000. Begrepp som Zachmans ramverk samt 

Business intelligence(BI) tenderat att hålla en blandning kring sin publicerings år, allt från 90-talet till 

2010. 

 

Förstudien har som planerat, enligt arbetsprocessen, resulterat i en djupare förståelse kring begrepp 

och sammanhang för den aktuella undersökningen. Detta har även resulterat i en utredning kring 

dessa begrepp samt definitioner av dagens arbetsprocess som Migrationsverket tillämpar för 

anvisningar av ensamkommande barn till kommuner. Förstudien har även varit en grund för 

intervjuguiden. Med hjälp av information tillhandahållen från databaserna så har intervjuguiden 

formats och skapat en grund för vilka frågor som kommer att ställas mot respondenterna samt hur 

observationen ska se ut. 

5.1 Genomförande – Litteratursökning  

Utifrån den frågeställningen samt problemformuleringen har olika typer av sökord samt sökmeningar 

tillämpats. Sökandet av interna dokument samt litteratur pågick en veckor innan intervju samt 

observationerna tog plats. Vid ett pågående sökande användes fraser som; ”Anvisningar till kommuner 

efter 1 april”, ”Migrationsverkets nya modell 1 april” samt ”Beslutsstödsystem 1 april 

Migrationsverket”. 

Ett flertal dokument söktes här och ett av dokumenten som ansågs var viktig var beskrivningar över 

vilka former som Migrationsverket har börjat tillämpa efter 1 april och regeringens beslut kring den 

nya modellen. Dessa dokument bidrog till en stark förståelse kring anledningen och syftet till varför 

övergången till ett nytt system har varit viktigt för regeringen, Migrationsverket samt kommunerna. 

De tillämpades även sökningar kring frasen ”Business Intelligence inom Migrationsverket” 

och ”Business Intelligence inom myndigheter”, detta resulterade i en stor konfrontation av ett flertal 

artiklar, dokument samt rapporten som var irrelevanta för den aktuella undersökningen. Här var det 

viktigt att begränsa sökningarna till endast specifika fraser kring Migrationsverkets anvisningar till 

kommuner.  

Dokumentet har efter detta använts pågående och refererats till under rapportens gång. 

Vidare har citat och källor från litteratursökningen presenterats under kapitel 6. 



 24 

 

5.2 Genomförande – Intervju och observation  

Enligt arbetsprocessen har empiri ett tillvägagångssätt där intervjuaren hålla fysiska intervjuer med 

respondenterna från Migrationsverket samt kommunen. Detta visade sig justeras med tanke på 

tidsaspekten samt det geografiska läget mellan intervjuaren och respondenten. Två intervjuer har 

genomförts med Migrationsverket. Ambitionen för empirin i studien har varit att genomföra intervjuer 

med fysiska möten dock har detta påverkats och justerats. Samtliga intervjuer genomfördes på cirka 

35 till 45 minuter och ägde rum mellan 14 april till 29 april 2016. Under Bilaga E presenteras exakta 

tider och datum för varje respondent. Tillsammans med intervjuer har det även erhållits dokument av 

respondenterna som kommer att bidra med information för analysen och besvarandes av 

frågeställning. Dessa dokument har erhållits via mail och kompletterar även respondenternas svar på 

frågor som har ställts under intervjutillfället. 

Intervjun med kommunerna tog plats fysiskt hos respektive kommun. Då den tilltänkta 

arbetsprocessen var att tillämpa minst fyra intervjuer har detta även minskats till två kommuner, detta 

på grund av tidsaspekten och resurser vad gäller resandet av geografiska läget samtidigt som 

respondenterna hade svårt vad gäller intervju tider där av hög arbetsbelastning hos kommunerna. 

 

Observationer tog plats under intervjutillfällen för kommunerna. Här fick intervjuaren möjligheten att 

överskådligt visualisera hur arbetsprocessen går till för vad gäller hanteringen av beslut och 

anvisningar som erhölls från Migrationsverket. 

 

Första intervju med Migrationsverket genomförandes via telefon. Denna respondent är expert på 

Migrationsverket och kunde svara utförligt kring det nya systemet som införs den 1 april vad gäller 

anvisningar av ensamkommande flyktingbarn till kommuner i Sverige. Detta visade sig även inte ge 

svar på frågor som är fullkomligt relevanta för denna studie. 

 

Det tilltänkta tillvägagångssättet för empirin var även att hålla en pilotintervju. Detta blev till en 

vanlig intervju med Migrationsverket 1 då frågorna inte justerades samt erhållen data vad 

informationsrik och kommer att användas som material för studien. Inga nytillkomna frågor har 

tillämpats dock har följdfrågor ställts till respondenterna så som: 

 

• Kan du utveckla mer? 

• Kan du beskriva mer utförligt vad du menar med detta? 

• Hur ställer du dig inför arbetsprocessen som du beskriver? 

• I vilken form visualiseras informationen? Text? Grafer? Excel-ark? 

 

Det beslutades att pilotintervjun justerades till en vanlig intervju då studien erhöll en brist på 

respondenter samtidigt som insamlade data från pilotintervju vad användbar. 

 

Nedanstående figur visualiserar även vilka respondenter som har tilldelats namnet Migrationsverket 

och Kommun tillsammans med respektive siffra efter namn. Vidare visualiserar denna figur även från 

vilken verksamhet som respondenterna kommer ifrån. Detta på grund av att samtliga respondenter har 

valt att vara anonyma och ingen information kommer att utlämnas som kan härleda till respondenterna 

som person. 
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Figur 7 - Respondent och verksamhet 

Under genomförandet av intervjuerna har Zachmans ramverk(se figur avgränsning av Zachmans 

ramverk) varit bidragande i form av stöd för att ställa följdfrågor. Med hjälp av frågor den vertikala 

axelns frågor som visualiseras i Zachmans ramverk ställdes frågor som: 

 

 Kan du utveckla mer kring varför det är så? 

 Vad menar du med detta du nämnde tidigare? 

 Vem tar emot denna information? 

 Vad finns de för principer att utgå ifrån exakt när du fattar beslut? 

 

Vidare har Zachmans ramverk även hjälp till att utforma befintliga frågor som användes i 

intervjuguiden så som: 

 

 När ett eller flera ensamkommande barn blir placerade i en kommun i Sverige, hur fattas 

detta beslutet?  

 Hur tillhandahåller systemet denna information?  

 Vad för information, statistik, funktioner saknas i det beslutssystem som du använder för att 

ta dessa beslut? 

(Den utförliga intervjuguiden är presenterad som Bilaga A samt Bilaga B). 

5.3 Genomförande – Analys 

Analysfasen för denna studie påbörjades med en transkribering av insamlad data från intervjuerna 

samt anteckningar som togs vid observationen direkt efter det sista intervjutillfället. Den genomförda 

transkriberingen tog cirka 30 minuter för varje intervju och ägde rum mellan 30 april till 5 maj. 

Analys fasen påbörjades med en rå transkribering av all material, syftet här var att samla all data i ett 

dokument och erhålla en förståelse kring data utan att strukturera denna. Vidare skulle data 

kategoriseras och sättas in i tema beroende på respondenternas svar och här struktureras det insamlade 

data. Här ska även Zachmans ramverk tillämpas för att svara på frågor kring hur nu-läget ser ut samt 

hur bör-läget ska se ut enligt respondenterna. För att besvara dessa frågor tillämpades ramverket och 

utgick från frågorna i den horisontella axeln(se figur avgränsning av Zachmans ramverk). Frågor som 

ställdes mot det insamlade data med ramverket som ett hjälpmedel var: 

 

• Vad kan effektiviseras? 

• Hur kan detta effektiviseras? 

• Varför tycker respondenterna att det bör effektiviseras? 

 

All material som samlades in har varit konfidentiellt enligt överenskommelse med respondenterna och 

detta har även tagit till hänsyn att inte sprida materialet på flera plattformar än mobiltelefonen, som 

användes som diktafon och dator där all insamlad material transkriberades. 
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För att besvara studiens frågeställningar delades data in i tre olika kategorier. Dessa kategorier delades 

in i tre olika då studien tillämpar tre frågor som behöver besvaras. När data analyserades flyttades 

relevanta svar till respektive kategori som bestod av frågorna: Hur används beslutsstödsystem vad 

gäller placering av ensamkommandebarn i kommuner?  Vilka beslutsstödsystem finns idag? och Vad 

önskas effektivisera i dem befintliga beslutsfattandeprocessen? För varje relevant svar tilldelades detta 

strukturerade data under varje fråga. 

Vidare har även analyserats tillsammans med observationer som har tagit plats efter intervjun, här har 

det skett två observationer på Kommun 1 och 4, detta hos kommunen. Respondenterna som 

observationerna hölls på har även kommenterar aktiviteter som dessa har utförts dock har fokusen 

varit på system som de har använt vid beslutsfattande aktiviteter. 

 

Tillsammans med insamlad data från intervjuer och observationer har även dokumenten analyserats 

och därmed skapat teman som har beslutats att analysera tillsammans. När analysen genomfördes har 

detta gjorts gemensamt. Analysen är baserad på citat från intervjuer, observationer som har 

genomförts samt citat ur olika dokument. Nedanstående modell visualiserar analysens tema som har 

funnits under analysens genomförande. Detta visualiseras separat i modellen dock har dessa teman 

analyserats i parallell med varandra för relevant citat ur intervjun med relevant citat ur dokumenten. 

Modellen visualiserar även vilka teman från dokumenten som har kopplats med teman framtagna från 

intervjuerna samt att dessa citat kompletterar eller säger emot varandra. 

 

 
Figur 8 - Dokument respondent analys 

5.4 Genomförande – Resultat 

Resultatet framkom främst utifrån respondenterna. Genomförandet har resulterat i en placering av 

respondent i beslutsprocessen som har framtagits(se figur beslutsprocess med avgränsning) samt 

avgränsad Zachmans ramverk(se figur avgränsning av Zachmans ramverk). Detta resultat har visat 

vart respondenterna förhåller sig i sina svar till dessa modeller som har framtagits för att besvara 

frågeställningen. Vidare kommer resultatet av datainsamlingen att beskriva utförligt under kapitlet 

Analys resultat. 
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6 Analys 

Detta kapitel har i syfte att beskriva utförligt hur tillvägagångssättet har varit vad gäller analys av 

insamlad data från empirin. Som start på kapitlet beskrivs utförligt hur Migrationsverket anvisade 

ensamkommande barn till kommuner innan- samt efter 1 april. Här görs även en analys kring det 

insamlade data med grund från studiens frågeställningar. Detta kapitel är indelat i olika delkapitel där 

varje underrubrik är strukturerad efter att besvara studiens frågeställningar. Här hämtas citat 

tillsammans med refererat dokument som har erhållits med hjälp av litteratursökningen. Resultatet är 

framtagen utifrån ett Business Intelligence perspektiv. 

6.1 Tidigare anvisningsformer av Migrationsverket 

Utifrån litteratursökningen har de framkommit ytterligare data kring den tidigare modellen som 

Migrationsverket följde för att anvisa ensamkommande flyktingar till kommuner i Sverige. 

Migrationsverket (2015d) framställer dessa under fyra olika principer som Migrationsverket kommer 

att följa vad gäller anvisningarna. ”Av Migrationsverkets senaste prognos framgår att antalet 

ensamkommande asylsökande barn förväntas öka under 2015. Sedan slutet av april fram till nu har 

antalet ensamkommande asylsökande barn ökat mycket kraftigt” Migrationsverket (2015d). Här 

menar Migrationsverket att antalet ensamkommande förväntas öka och med detta som grund 

framställdes en nya principer för anvisningarna. Detta framgick under juni månad 2015. Under 

september månad, samma år hävdade Migrationsverket att denna modell kommer att ses 

över(Migrationsverket, 2015e).  

Nedanstående citat beskriver dessa steg och principer direkt taget från Migrationsverket (2015c) som 

framställde dessa vid en 85 % ökning av mottagandet. Detta som ett resultat av litteratursökningen. 

 Första steget enligt Migrationsverket (2015c) är ”I första hand anvisar Migrationsverket en 

kommun där barnet har eller anses ha en viss anknytning. Det kan till exempel vara att 

barnet har släktingar som bor i kommunen” Migrationsverket (2015c). 

 Andra steget är ”Om barnet saknar anknytning till en viss kommun anvisar verket istället en 

kommun som har en överenskommelse om mottagande och en tillgänglig och ledig plats” 

Migrationsverket (2015c). 

 Steg tre är ”Om det inte är aktuellt med någon av de två första stegen ska verket anvisa 

kommuner som saknar överenskommelse om mottagning, har överenskommelse, men som inte 

påbörjat mottagandet eller har färre överenskomna asylplatser än kommunens 

fördelningstal” Migrationsverket (2015c). 

 Slutligen beskrivs de fjärde steget ”Om det kommer många fler barn än beräknat och 

anvisning enligt de tre första stegen inte räcker till börjar Migrationsverket anvisa enligt steg 

4” Migrationsverket (2015c). 

6.2 Nya anvisningsformer av Migrationsverket  

För att skapa en förståelse kring hur Migrationsverket i teorin går tillväga för att anvisa 

ensamkommande flyktingar till kommuner har detta framkommit med hjälp av litteratursökningen. 

Med hjälp av Migrationsverkets egen beskrivning kring detta har detta varit kompletterande till 

analysen samt en ökad förståelse för respondenternas svar. 

 

Regeringen tillsammans med Migrationsverket och Länsstyrelsen framkommit med en ny modell  

gällande anvisningar av flyktingar till kommunerna i Sverige och kommer att tillämpas från och med 

1 april. Detta för att skapa en jämnare fördelning vad gäller mottagandet av ensamkommande 
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Migrationsverket (2016c). 

Migrationsverket beskrivning har indelats i tre olika former, (1) utjämnande anvisning, (2) 

platsanvisning samt (3) anknytningsanvisning. Varje kommun i Sverige har även olika andel som ska 

uppfyllas vilken kallas för måluppfyllelse, Migrationsverket (2016c). Nya andelar kommer att 

fastställas varje år och enligt Migrationsverket (2016d) kan andelarna av kommunernas 

måluppfyllelse variera från och till år. Då måluppfyllelserna räknas med hjälp av andelar beräknas 

kommunernas andelar i promille där basnivån är en promille och för varje anvisning ökar denna 

promillehalt till 100 % vilket betyder att måluppfyllelsen är fylld, detta baserad på samtliga former av 

anvisningar; anknytningsanvisning, platsanvisning och utjämnande anvisning, Migrationsverket 

(2016d). Vid framtagande av andelar som samtliga kommuner har grundas på variabler, 

Migrationsverket (2016d), vilket innefattas av (A)Befolkningsmängden i en kommun, (B)antal 

ensamkommande barn i kommunen, (C)antal kommunmottagna vuxna samt (D)totalt antal boende i 

asyl och platser som är för asylsökande men personen i frågan inte har kommit dit än. 

 

Befolkningsmängd 

Denna variabel används 70 % av fördelningen(Migrationsverket, 2016d). Kommuner som har större 

befolkning kommer att tillhandahålla en större andel av mottagandet. Enligt framställd statistik av 

Migrationsverket framkommer det hur olika kommuner har tagit emot ensamkommande barn under 

2016. Detta grundat på befolkningsmängden. Migrationsverket (2016d) hävdar att kommuner med 

större befolkning tar emot mer ensamkommande barn dock visar denna statistik annorlunda. Ett 

exempel som är framtaget av Migrationsverket (2016e) statistik har framställs i en tabell nedan.  

 
Tabell 1- Kommuner, folkmängd och antal anvisade 

KOMMUN FOLKMÄNGD ANTAL ANVISADE 

Ale  28 862 4 

Arvika 25 841 21 

Borås 108 488 11 

Alvesta  19 581 10 

Gotland 57 391 11 

Göteborg 548 190 92 

Stockholm 923 516 113 

 

Ovanstående tabell skildrar sju olika kommuner i Sverige. Denna tabell framställer även folkmängden 

i respektive kommun samt antal anvisade barn till respektive kommun. Då Migrationsverket (2016d) 

hävdar att fördelningen sker beroende på olika variabler där folkmängden är en utav dem är det 

otydligt hur det under 2016 varit en fördelning som är jämn dock framställs denna som ett resultat av 

endast år 2016 vilket kan kritiseras med perspektivet att året inte ännu är över. 

 

Antal ensamkommande barn i kommunen 

Under denna variabler beskriver Migrationsverket (2016d) att 10 % av anvisningarna grundar sig på 

detta. Denna variabel är uppdelar i två delvariabel.  

Anvisningarna kan grunda sig på denna delvariabel då de Migrationsverket har anvisat barnet till 

kommunen. Andra delvariabel grundar sig på hur många kommun mottagna barn som kommunen i 

fråga redan har och eventuell följdmottagande till den kommunen.  

 

Antal kommunmottagna vuxna 

I relation till folkmängden så fördelas 10 % grundat på denna variabel. Här menar Migrationsverket 

(2016d) att antalet vuxna i kommuner justerats under året och detta blir färre.  Här visualiserar 

Migrationsverket (2016e) att år 2005 sökte 398 bar asyl i Sverige och år 2015 har 35 396 barn sökt 

asyl. Detta är en kraftig ökning på tio års period vilket har gjorts så att antal mottagna vuxna i 

kommuner blir färre. För att skildra ett års period sökte 7049 barn asyl år 2014, detta i jämförelse med 

år 2015 har ökat markant vad gäller mottagandet av ensamkommande barn i Sverige.  
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Typer av anvisningar 

Vid tillämpningen av en utjämnande anvisning anvisar Migrationsverket till kommunen som har lägst 

måluppfyllelse av sin andel. Platsanvisningen, enligt Migrationsverket (2016c), sker när en kommun 

har en ledig plats och därmed en plats som motsvara de behov som barnet i frågan har. Vid situationer 

när fler än en kommun har en ledig plats så anvisas barnet i frågan till den kommun som har lägst 

måluppfyllelse. Den tredje formen enligt Migrationsverket (2016c) är anknytningsanvisning. I fallen 

där de uppkommer en stark anknytning mellan barnet till en anhörig eller närstående i en kommun 

kommer Migrationsverket att anvisa barnet till den kommunen. Kommunernas andel vad gäller 

måluppfyllelse bestämdes av Migrationsverket, detta efter samråd med Länsstyrelserna, 

Migrationsverket (2016c). 

6.3 Analys – Nya modellen 

Första temat som växte fram från respondenternas sida var kring den nya modellen som tillämpats. 

Migrationsverket har under 1 april 2016 genomgått en övergång från ett mindre systematiskt 

tillvägagångssätt vad gäller anvisningar till tydligare principer att följa efter. Tillsammans med 

intervjuerna har även dokument från respondenter tillhandhållits. Dessa dokument har dock fokuserats 

på nya modellen och principer som Migrationsverket tillsammans med regeringen har framställt för 

att placera ensamkommande flyktingbarn till kommuner i syfte att nå en jämnare fördelning. Dessa 

beslut tas även med hjälp av beslutsstödsystem som Migrationsverket använder.  Migrationsverket 1 

beskriver hur detta går till. 

 

Migrationsverket 1: 

”Från första april finns det en ny modell för hur vi ska anvisa barn till kommunerna. 

Regeringen har valt för hur vi ska anvisa olika barn till kommunerna, Själva anvisningen kan 

göras från tre olika principer. Först anvisar vi ett barn om det finns en nära anhörig till den 

kommunen. Finns det inte det så kollar vi om det finns någon ledig plats med 

överenskommelse för kommuner. Det har ju tidigare varit frivilligt mottagande, historiskt och 

då finns det kvar hur många platser som kommuner har för att ta emot dessa barn. Dessa 

platser kostar också pengar för oss även om vi inte riktigt använder dom alltid.” 

 

Vidare beskriver Migrationsverket 1 även situationer som när det inte finns lediga platser i 

kommunerna. Vad som händer då enligt det nya tillvägagångssättet: 

 

Migrationsverket 1: 

”Finns det inga lediga platser, ja, då anvisar vi utifrån en utjämnade princip och då kollar vi 

på helt enkelt på innan året sätter igång hur många kommuner som kan ta emot. Då har vi en 

förhand gett kommunerna en andel som dem ska ta emot. Detta har vi då gjort genom 

promille. Denna andel baseras på hur många som redan finns där. Då när vi kollar på den 

andelen så ser vi vilka kommuner som kan ta emot hur många barn. All denna information 

finns inlagd i vårt system som vi använder.” 

 

Studiens har tagit tillhandahållit ny information då en ny modell har tillhandahållits och övergången 

har varit väldigt givande för Migrationsverket vad gäller avsiningarna och hanteringen av detta. 

 

”Från 1 april så är de nya anvisningsregler som gäller vilket gör så att det blir en jämn fördelning i 

landet.” (Migrationsverket 2). 

Även Migrationsverket 2 anser att den nya modellen som tillämpats har resulterat i en jämnare 

fördelning av ensamkommande barn till kommunerna. Migrationsverket 2 kommenterar även hur 

denne går tillväga vad gäller vilken kommun som barnet ska placeras i, detta besvarar en del av 

frågeställningen som studien tillämpar vilket är: ”Hur används beslutsstödsystem vad gäller placering 

av ensamkommandebarn i kommuner?” 
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Migrationsverket 2:  

”När vi söker fram en ledig plats så får vi en lista på kommuner och vilken kommun som står 

näst på tur för en anvisning. Systemet visar all information som jag behöver för att fatta de 

beslutet, med systemets beslut kan jag fatta beslutet.” 

 

”För att skapa en jämn fördelning över landet har Migrationsverket tagit fram en ny modell för hur 

anvisningar ska fördelas mellan länen och kommunerna.” (Migrationsverket 2016c). Med ett 

gemensamt svar från respondenterna kan detta kompletteras med ovanstående citat från dokument där 

Migrationsverket (2016c) beskriver hur denna modell för hur anvisningar ska göras ska skapa en 

jämnare fördelning. 

 

Med denna beskrivning över hur denna information framställs visar även Migrationsverket 2 under 

observationen hur användandet av beslutsstödsystemet är ett beroende för att avklara aktiviteter och 

placera barnen i rätt kommunen i syfte att få en jämnare fördelning över landet, detta har även varit 

utgångspunkten för denna modell. Under empirin har som tidigare nämnt även tillhandahållits 

dokument från respondenterna. Ett av dokumenten beskrev även varför den nya anvisningen framtogs, 

detta dokument var skickad som en länk. Migrationsverket (2016c) beskriver framtagandet av 

modellen i syfte för att skapa en jämnare fördelning vilket även Migrationsverket 2 bekräftar under 

intervjun och har citerats ovan. 

 

Vid en förfrågan för kommunen har även Kommun 1 bidragit med sin åsikt kring denna. 

 

Kommun 1: 

”Skillnad har vi inte sett än och det kommer vi inte se direkt. För vår del är det ju så att vi 

antagligen kommer bara ta emot barn med anknytningar eftersom vi har så stora 

förläggningar. Så att vi får räkna dom och då kommer vi se. Men jag tycker att det är en bra 

modell, det blir ju jämnare fördelat över landet.” 

 

Vidare hade Kommun 1 även en invändning kring denna: ”Jag tänker att den är bra. Vi kan ändå 

förstå vad den innebär och det innebär färre barn till kommunerna, men vi måste ändra våra 

arbetssätt och vad gäller digitalisering” (Kommun 1). 

Här menar Kommun 1 att detta är något som inte märks direkt utan kommer under längre period 

kunna märkas dock är respondent positiv inställd kring denna modell, detta för en jämnare fördelning 

av placeringen till kommunerna. Sedan hävdar Kommun 1 även att arbetssättet behöver ändras vad 

gäller en digitalisering av detta. Kommun 2 har besvarat i en liknande stil vad gäller inställning till 

den nya modellen och dess påverkan för kommunen. 

 

Kommun 2: 

”Aaa... det är svårt att uppfatta en klar bild över hur läget kommer att se ut men jag är 

positiv inställd över hur arbetet kommer att förändras. Jag hoppas på att beslutet kan ske på 

ett effektivare sätt så att en det blir en jämnare fördelning över anvisningar av barn till 

kommunerna, sen hoppas jag även på en bättre kommunikation mellan oss och 

Migrationsverket.” 

 

För Kommun 2 är kommunikationen en viktig nyckel för att fördelningen ska förbättras dock är denne 

positiv inställd mot detta. Effektivitet har alltid varit en nyckel för en bättre arbetsprocess. Enligt Parr 

Rud (2009) så hävdar forskarna att en tillämpning av Business Intelligence ökar möjligheten till ett 

effektivare tillvägagångssätt av strategiska beslut. Men hur mycket Business Intelligence verktyg har 

används vad gäller beslutsfattandet? Enligt observationerna hos kommunerna så framställdes 

information via ett Excel-ark samtidigt med ett system som liknande Excel-ark. Detta system gav 

möjligheten för respondenterna att navigera runt på för att finna information på. Då Business 

Intelligence (BI) inriktar sig i att effektivare resultat har detta framställt och visat med hjälpa av 

ovanstående citat. Watson och Wixom (2007) hävdar att användarna ska bidras med all nödvändig 

material som behövs för att nå hantera systemet, detta för att nå en framgångsrikt Business 

Intelligence (BI) lösning. 
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6.4 Analys – Business Intelligence perspektiv på den nya modellen 

Tidigare har de lyfts upp hur Migrationsverket använder den nya modellen för att anvisa 

ensamkommande barn till kommuner i Sverige. Detta grundat på variabler framtagna av 

Migrationsverket (2016d). För att få en jämnare fördelning och fatta beslut kring detta grundar sig 

dessa beslut främst på befolkningsmängden. Tabell 1 visar även kommuner med olika 

befolkningsmängder samt mottagna barn under året. Enligt denna statistik visualiseras det hur Ale 

kommun med folkmängden 28 862 invånare har mottagit 4 anvisningar till skillnad från Arvika 

kommun med 25 841invånare och har mottagit 21 anvisningar. Borås med 108 488 invånare har tagit 

emot 11 anvisningar. Även då ambitionen hos Migrationsverket har legat i att grunda fördelningen på 

folkmängden tillsammans med den nya modellen har detta visat sig vara annorlunda med tanke på 

framtagen statistik. 

Folkmängden framtagen i denna statistik är uppdaterad sedan 2015, vilket resulterar i att denna inte är 

korrekt. 

 

Watson, Wixom, Hoffer, Anderson-Lehman & Reynolds (2006) lyfter fram realtids Business 

Intelligence. Här menar forskarna att detta är något som senast utvecklats inom Business Intelligence 

(BI) området och skapat ett innovationer med nya möjligheter inom område. Detta menar Watson et 

al. (2006) är data som automatiskt uppdateras för att fatta beslut kring med hjälp av 

beslutsstödsystemet. Detta är dock något som kräver kapital för att implementeras in och Watson et al. 

(2006) menar att detta syfte med implementeringen av realtids Business Intelligence är att de ska 

minska på kostnader för en verksamhet och öka intäkterna. Vidare menar forskarna att verksamheter 

som framgångsrikt implementerar detta system kan markant öka sina intäkter. 

I Migrationsverkets fall är detta något som utifrån ett Business Intelligence perspektiv bör 

implementeras och tillämpas för att fatta beslut. Statistiken som framtogs av Migrationsverket (2016e) 

är resultat från 2016 dock baserat på folkmängdens siffror från 2016. 

Vidare hävdar Watson et al. (2006) att grunden för att få en framgångsrik implementering av detta 

kräver stöd från både den administrativa samt tekniska sidan inom verksamheten. Detta är något som 

även Sangar och Iahad (2013) har lyft fram som faktorer för en framgångsrik implementering av 

Business Intelligence (BI). Här argumenteras det för att en användning av Business Intelligence (BI) i 

realtid då statistiken från år 2016 visar hur kommuner med mer en större folkmängd har mottagit 

mindre anvisningar och kommuner med mindre invånare mottagit mer anvisningar. Både Sangar och 

Iahad (2013) samt Watson et al. (2006) hävdar att utifrån den administrativa sidan behöver 

verksamheter stöd vad gäller kapital för en implementering. Då detta genom den aktuella forskningen 

visar att behovet finns bör Migrationsverket fatta beslut utifrån en pågående uppdaterad data samt 

tillämpa Business Intelligence. 

Migrationsverkets respondent(Migrationsverket 2) hävdar att när de söker fram en ledig plats i 

systemet så tillhandahålls en lista kring vilken kommun som står på tur för en anvisning. Denna lista 

kan med hjälp av realtids Business Intelligence öka framtagandet av vilken kommun som bör ta emot 

anvisningen. Vidare menar respondenten att systemet visar all den nödvändiga informationen för att 

fattade beslutet. Genom detta konstaterande finns visar respondenten att tilliten till systemet beslut är 

högt oberoende på vilken data som beslutet grundar sig på dock har respondenten ingen kännedom 

kring vad som bör användas för att fatta det beslutet utan detta görs med hjälp av de implementerade 

system som existerar idag. Då realtids Business Intelligence är ett tillvägagångssätt kan detta resultera 

i att differensen på anvisningar gentemot folkmängden inte förekommer.  

 

Ytterligare faktorer att analysera kring detta är på vilka variabler som beslutet grundar sig på. Enligt 

Migrationsverket (2016d) så grundar besluten på 70 % av folkmängden och resterande variabler 

erhåller 10 % av beslutet. Detta är en stor skillnad vilket skapar ifrågesättningar varför modellen inte 

100 % grundar sig på invånarantalet istället. Då 70 % är en stor del skapar detta förutsättningar att 

justera denna modell till att endast grunda sig på denna variabel. Det är även viktigt i detta fall att 

fråga om de resterande variabel är väsentliga att tillämpa då de existerar och har implementerats av en 

anledning.  
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Nedanstående modell skapas för att visa hur Migrationsverket har prioriterat sina anvisningsformer. 

Denna modell är baserad på Migrationsverket (2016c) beskrivning av vilka anvisningsformer som 

behöver prioriteras. Modellen här är även framtagen efter djupare analyser kring den insamlade 

litteraturen från litteratursökningen. 

Här visar modellen att anknytningsformer är prioritet vad gäller placering av ensamkommande barn. 

Om barnet i frågan inte har en stark anknytning kommer kommuner med ledig plats som motsvarar 

barnets behov att prioriterats, vidare om flera kommuner har en ledig plats kommer utjämnandeformer 

att tillämpas vilket innebär att kommunen med lägst måluppfyllelse kommer att ta emot barnet i fråga.  

 

 

 

 
Figur 9 - Anvisningsformer med prioritet 

Utifrån ovanstående modell har Migrationsverket framställt hur de prioriterar sina anvisningar till 

kommunerna. Detta grundar på variabler som tidigare lyfts fram där Migrationsverket (2016d) menar 

att 70 % är baserat på folkmängden, dock beskriver denna modell att anknytningen är ett en prioritet 

vilket resulterar i att kommuner med mindre folkmängd kan ta emot mer anvisningar än kommuner 

med fler invånare. 

Då anknytningen av barnet i frågan till respektive kommun prioriteras starkare än folkmängden bör 

Migrationsverket även fokusera på anknytningarna tillsammans med folkmängden som i realtid 

uppdateras. Då förblir inte endast folkmängden en faktor för att beslutsfattandet ska leda till en ojämn 

fördelning. Fördelningen sker främst via anknytningarna, de kommuner som påverkas mest av detta är 
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kommuner som tar emot anvisningar i formerna utjämnande anvisning samt platsanvisning och sedan 

tar emot anvisningen grundat på anknytning. 

Watson et al. (2006) hävdar att realtids data brukar tolkas som att det uppdateras vid ögonblicket dock 

menar forskarna att detta inte stämmer och snarare uppdateras vid rätt tidpunkt för att kunna fatta 

beslutet i den situationen, även om den rätta tidpunkten är en gång i månaden, dagen, minuten eller 

sekunden. Här är det väsentligt för Migrationsverket att erhålla så aktuellt uppdaterad data som 

möjligt dock inte uppdaterad vid varje ögonblick. Utifrån beslutsprocessen som identifierades(figur 4 

- Beslutsprocess med avgränsning) har Migrationsverket redan identifierad och definierat 

problemet(steg ett), samla information görs beslutssystemet som Migrationsverket tillämpar. I denna 

undersökning har avgränsningen gjorts under steg tre samt steg 4. Här bör Migrationsverket tillämpa 

en realtids uppdaterade data för att identifiera och utvärdera alternativen för besluten som finns och i 

nästa steg(steg 4) för arbetarna med hjälp av beslutsstödsystemet fatta besluten. Detta utifrån ett 

Business Intelligence (BI) perspektiv på ett strategiskt tillvägagångssätt minimera chanserna för att 

besluten inte ska resultera i att kommuner med mindre invånare ska erhålla mer anvisningar gentemot 

kommuner med fler invånare. Som Hawking och Sellitto (2010) presenterat så är datakvalité en viktig 

faktor för ett framgångsrikt system. I denna situation med Migrationsverket så tillämpas en sämre 

datakvalité då realtidsdata inte tillämpas vid beslutsfattandet. Vid fattande av beslut är det viktigt att 

tillämpa den nya modellen och dess prioriteringar. Vidare behöver system även tillhandahålla 

information med rätt kvalité för att besluten ska vara så tidsenliga som möjligt. Detta för att beslutens 

resultat ska grunda sig på data som är uppdaterad. 

Respondenterna från Migrationsverket hävdar att beslutsfattande idag är enklare då systemet fattar 

dessa beslut och de godkänner kommunen som systemet framställer för nästkommande anvisning. 

Sangar och Iahad (2013) hävdar att övergång till en Business Intelligence (BI) tillämpning är ett 

komplext tillvägagång då denna övergång kommer att innefattas av en hög integrerade transaktioner 

mellan data samt en hög tillämpad teknologi. Även om detta blir komplext för beslutsfattarna inom 

Migrationsverket kan detta vara positivt bidragande för resultatet vad gäller anvisningarna. Vidare 

menar Sangar och Iahad (2013) att tillräckligt bra implementation är en viktig faktor för att detta ska 

resultera i något framgångsrikt för verksamheten. Vilket är något som kan diskuteras vad gäller 

implementation av Business Intelligence system för Migrationsverket.  

6.5 Analys – Hur effektivt är det idag? 

Nästa tema dök upp kring hur effektivt det är att hitta en plats för en kommun som kan ta emot 

barnen. Temat rör sig kring Migrationsverkets respondenter som besvarade frågan: ”Vilken typ av 

beslutssystem används för att fatta detta beslut?”. Här tillhandahölls inte ett konkret svar till vilket 

beslutssystem som används utan snarare hur detta går till vad gäller tillvägagångssättet från 

Migrationsverkets respondenter. Från kommunerna erhölls ett annorlunda svar, här var fokus på 

effektiviteten. 

 

Migrationsverket 1: 

”Det är olika hur vi bestämmer och fattar beslut men det finns ett system för detta. Enligt 

detta system så har vi olika typer av principer som vi går efter för att med hjälp av systemet 

fatta beslutet. Vi behöver inte leta reda på vilken kommun som vi ska anvisa barnen till utan 

detta gör systemet, vi beslutar endast och godkänner det beslutet som systemet hjälper oss 

med.” 

 

Vidare beskriver Migrationsverket 1 även sin uppfattning kring effektiviteten vad gäller 

arbetsprocessen:  

”Ja, jag tror att denna arbetsprocess är ett effektivt tillvägagångssätt att arbeta på, bättre än det 
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förra innan 1 april då det är en jämnare fördelning för kommunerna vilket för det rättvist och arbetet 

bättre.” (Migrationsverket 1). 

 

Migrationsverket 2: 

”Systemet bygger på alla dessa parametrar som är från anvisnings metod från 1 april och 

innan det så hade vi andra parametrar för hur vi ska anvisa. Detta är inlagt i vårt system som 

IT-tekniker tillsammans med våra chefer har lagt in; att den här kommunen har så mycket 

plats, denna har så mycket och så vidare. Detta baserad på antal invånare och asylsökande. 

Utifrån det så har man byggt ett system. Vi letar inte efter en kommun utan system visar direkt 

vilken kommun som står näst på tur för att ta emot barnen.” 

 

Med tanke på hur effektivt detta är, beskriver Migrationsverket 2 detta som ett tillvägagångssätt som 

har förbättrats vad gäller vilken kommun som barnet eller barnen ska placeras i. Med hjälp av 

beslutsstödsystemet kan respondenten utföra sitt arbete på ett effektivare tillvägagångssätt. 

 

Även om respondenterna från Migrationsverket ansåg att detta är ett effektivt tillvägagångssätt att 

arbeta med anser respondenterna i kommunen annorlunda vad gäller mottagandet av denna 

information. Här tillämpas Zachmans ramverk vad gäller lyftandet av respondenternas svar till hur 

och varför detta är svårt. 

Kommun 1 och besvarade frågan: ”När Migrationsverket fattar beslutet kring att X många barn ska 

komma till denna kommun, hur får du först reda på denna information?” samt följdfrågan: ”Hur 

upplever du detta?” 

 

Kommun 1: 

”Den kommer i vår fax, det kommer där och när barnet finns i Malmö och ska hämtas idag 

eller imorgon och då tar vi en kontakt med de barnet eller kommunen som den befinner sig i. 

Så åker vi ner och hämtar om det inte är barn som har kommit på anknytning till anhöriga.” 

 

Kommun 1 försätter med sin beskrivning över hur denne upplever mottagandet av denna information 

kring hur många barn som ska komma till respektive kommun: ”Det vore väldigt mycket lättare om 

de skickar via mail. Det är migrationsverket som styr detta, det är hur dom skickar ut sin 

information.” (Kommun 1). 

 

Vidare observeras även faxmaskinen samtidigt som respondenten pekade på vart den ligger och var de 

fysiska pappret kommer tillsammans med denna information som behövs för att ta emot 

flyktingbarnet. 

 

Kommun 2: 

”Jag vet inte riktigt hur du vill att jag ska svara, utan detta är väldigt enkelt hur vi får tag på 

denna information vad gäll er barnet eller flera barn. Vi får detta på papper, asså ett fax 

kommer till vårt kontor så står all information om barnet där.” 

 

Vidare ställdes det en förfrågan kring hur respondenten upplever detta. 

 

Kommun 2: 

”Ja absolut, detta kan ju förbättras för att jag ska kunna göra ett bättre jobb. För att jag ska 

ta ett bättre beslut och ha en sammanställd information kring barnen skulle det underlätta 

betydligt mycket om jag fick denna information via mail eller något liknande.” 

 

”Ett jämnare mottagande och en ökad förutsägbarhet ger kommunerna bättre förutsättningar att 

utföra sitt uppdrag och därmed beakta barnets bästa.” (Johansson & Hultgren, 2016). 

 

Kommun 1: 

”Det är bara på grund av att mycket är manuellt och inte digitaliserat. Hade det varit 

digitaliserat då hade vi kunnat följa upp typ se var är Mohammed här i processen och är så  
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långt i processen, nu kan jag inte se någonting, vilket inte är effektivt. Antingen får jag lägga 

ner det eller får ringa dit och hålla mig uppdaterad.” 

 

Vidare ett citat från ett dokument insamlad: ”Regeringen vill förbättra planeringsförutsättningarna 

för kommunerna.” (Johansson & Hultgren, 2016). Detta citat beskriver syftet med vad regeringen vill 

åstadkomma för kommunerna. Ovanstående respondent(Kommun 1) menar att mycket idag manuellt 

arbete som de genomför och en digitalisering av detta skulle förbättrat situationen. 

 

Sangar och Iahad (2013) menar att beslut är något som skapas av tillhandahållen information dock 

anses denna information tillhandahållen på ett ineffektivt sätt vilket kan påverka beslutstagaren vid 

sitt fattande. Negash (2004) hävdar att verksamheter som använder sig av ett Business Intelligence 

(BI) arbetssätt tillämpar främst beslut. Detta arbetssätt minskar chansen för kommunerna att agera på 

ett effektivt sätt vilken i sin ut minskar chanserna på att uppnå en tillämpning av Business Intelligence 

(BI) i sitt vardagliga beslutsfattande.  

Migrationsverket har däremot en digitaliserad tillvägagångssätt i sitt beslutsfattande vad gäller 

anvisningar till kommunerna. Respondenten ovan menar att detta är en automatiserad process vad 

gäller beslutsfattande och respondentens roll innefattas av ett godkännande kring kommunen som 

systemet har framtagit. 

6.6 Analys – Hur kan detta effektiviseras och varför? 

Vidare har det ytterligare dykt upp ett tema som beskriver respondenternas uppfattning kring vad som 

skulle kunna effektiviseras. Detta tema influeras även av frågorna som ställdes utifrån Zachmans 

ramverk(se figur avgränsning av Zachmans ramverk) vid intervjutillfället 
”Ja, jag tror att denna arbetsprocess är ett effektivt tillvägagångssätt att arbeta på” (Migrationsverket 

2). Migrationsverket 2 fokuserade på kommunernas upplevelse och ansåg att inte mycket kan 

effektiviseras då den nya modellen resulterar i att kommunerna tar emot lika mycket anvisningar runt 

om i landet. Vad gäller beslutsfattandeprocesser anser även respondenten att detta är effektivt. 

 

Migrationsverket 2: 

”Som vi har sätt så är systemet mer rättvist för att kommunerna får en jämnare fördelning 

och man tillgodoräknar dom som redan finns där. Detta är hittills ett effektivt 

tillvägagångssätt att arbeta på. Av det jag har sett så ser du ut att detta är ett bra system. 

Kommunerna kommer uppleva detta mer positivt.” 

 

Under intervjutillfällen med kommunerna förfrågades även här vad de anser bör effektiviseras. 

 

Kommun 1: 

”Asså ett utbyggt datasystem hos Migrationsverket skulle underlättas. Det är svårt för oss att 

följa våra ärenden för att det tar så lång tid med tanke på att allt är i pappersform. Vi har i 

vårt system mer än 100 barn så det blir svårt ibland och det är ganska mycket att ringa och 

alla ungar är inte i samma fas. Det finns väldigt mycket olika steg olika faser och olika 

pengar som kommunen måste se till att få in i systemet.” 

 

Kommun 2: 

”Det viktigaste förändring för kommunen och Migrationsverket är att dom kan förbättra sitt 

datasystem om vart det egentligen finns platser i Sverige, för att dom inte kan se det vad jag 

förstår vilket försämrar deras och våra beslutstagande i processen.” 

 

Både respondenterna från kommuner anser att systemen som är uppbyggda idag är inte rätt anpassade 

för användarna att nå ett effektivt arbetssätt. Trots Migrationsverkets positiva inställning kring detta 

skapar kommunernas respons kring området en krock. 

Under observationen hos Kommun 1 i kommunen visualiserades även hur det fysiska faxet som tas 

emot från Migrationsverket behöver scannas in i dator eller skrivas över för hand för att implementera 

information in i systemet.  Samtidigt kommenterar även Kommun 1 följande. 
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Kommun 1: 

”Det har hänt att nio barn kommer plötsligt över natten och jag har fått reda på de via fax 

samma dag när jag kom in på kontoret. Det är klart att det blir stressigt då vi har så kort tid 

men det är bättre att barnen kommer hit än att de stannar i ett tillfälligt boende. Den 

informationen förs i journalen, alla papper som kommer in finns för varje barn. Vi har även 

en akt i datorn där vi lagrar informationen, annars kan vi även scanna in den informationen. 

Vi har ett journal program som vi använder för att lagra informationen.” 

 

Som följdfråga till detta frågades: ”Hur skulle denna stressiga akt kunna underlättas?”. Följande svar 

på denna fråga besvarades. 

 

Kommun 1: 

 ”Det vore att informationen inte skulle via fax och via mail. Faxen gör ju att jag måste vara 

här fysiskt och har jag den på mail då kan jag läsa vart jag än är.  Det vore effektivt, att jag 

kan sätta igång mitt arbete vart jag än är.” 

 

Kommun 1 trycker återigen på att faxandet av information inte är ett tillvägagångssätt som föredras 

som en effektiv arbetsprocess. Effektiviteten är ett återkommande ord för kommunerna vad gäller 

arbetsprocessen och dess möjlighet att kunna förbättras. Både Kommun 1 och Kommun 2 anser 

beslutsstödsystemet hos Migrationsverket inte integrerar med kommunerna. 

 

Kommun 2: 

”Ibland kan kommunen göra en annan åldersbedömning än Migrationsverket. Så bedömer 

dom att det är vuxet fast de är ett barn och då hamnar barnet på den vuxna asylförläggningen 

fastän det är ett barn, då får vi göra en anmälan till dem igen.” 

 

Migrationsverket 1: 

”Vi skickar den informationen till bestämda kommunen som enligt vårt beslutssystem visar är 

den kommunen som står på tur. Vi kommunicerar med dem endast när det behövs, alltså 

direkt kommunikation men annars så får dem den informationen som dem behöver att hantera 

anvisningen.” 

 

Även de fall där respondenter från Migrationsverket uttryckt en åsikt har kommunerna besvarat 

annorlunda på samma fråga vilket skapar en förståelse för hur nuläget ser ut vad gäller uppfattning av 

effektivitet kring arbetsrelaterade aktiviteter. 

Utifrån samtliga respondenters svar på frågor kan detta dras parallellt med Sangar och Iahad (2013) 

beskrivning över kritiska faktorer vid användning av ett Business Intelligence (BI) tillvägagångssätt. 

Användarna upplever att det skulle underlätta sitt beslutsfattande samt informationshantering med 

hjälp av en digitalisering av aktiviteter som dessa utför. För att detta ska fungera för myndigheterna 

behöver de anställdas behov att uppfyllas vad gäller deras önskningar på hur man kan effektivisera 

arbetet samt vad deras åsikter är kring effektiviseringen av deras vardagliga arbete. Sangar och Iahad 

(2013) hävdar att planeringsarbete är ett viktigt steg inför implementering av ett Business Intelligence 

(BI) tillvägagångssätt, resultatet här är att trots övergången har planeringen kring kommunerna vad 

gäller beslutsstödsystem behövts att förbättra. 

6.7 Analys – Resultat 

Nedanstående modell visualiserar beslutsfattarprocessen, som framtogs till studien och influerats av 

Robbins och Coulter (2012) samt Power (2002) beslutsprocess(se figur beslutsprocess med 

avgränsning). Här nedan presenteras även vart respondenternas önskemål om en effektivare process 

samt var i denna beslutsprocess som respondenterna har förhållits sig till under sina svar vad gäller 

framtagna modeller.  
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Migrationsverket 1 från Migrationsverket bevarade frågor kring hur beslutfattandet går till vad gäller 

anvisningar till kommunen. Här var det inte fokus på faktorer som kan göra denna process mer 

effektivt samt varför. Denna respondent fokuserade på hur effektivt arbetsprocessen har blivit efter 

övergången till de nya principerna tillämpats vad gäller anvisningar till olika kommuner i Sverige. 

 

 

Migrationsverket 2 från Migrationsverket fokuserade mer på vad i beslutsfattarprocessen som har 

gjort detta effektivt samt för vem detta kommer att underlätta. Vidare beskrev även vad som blivit 

effektivt dock inte varför och vad som anses ineffektivt idag. Både Migrationsverket 1 och 

Migrationsverket 2 lade fokus på den nya modellen samt hur detta har underlättat arbetet inom 

Migrationsverket beslutfattande.  

 

Kommun 1 från kommunen var besvarade på frågorna utifrån samma steg inom beslutfattarprocessen 

som presenteras nedan. Detta dock ifrån ett varför perspektiv samt hur detta kan effektiviseras. Fokus 

här var på vad som kan effektiviseras samt hur detta kan göras. Utifrån nedanstående modell 

balanserade Kommun 1 svar mellan steg 2, 3, 4 och 5.  

 

Kommun 2 från kommunen skiftade mellan steg 2, 3, 4 och 5 utifrån nedanstående modell dock 

lutade denna respondent mer åt hur identifiering av information går till, detta genom fax mottagandet 

vilket även bidrog till identifiering av information går till, detta genom fax mottagandet vilket även 

bidrog till vad som kan effektiviseras samt som kan effektiviseras samt varför. 
 
 

 
Figur 10 - Beslutsprocess och respondenter 

Utifrån respondenternas svar på frågor under intervjun har respondenterna även placerats i den 

avgränsade figuren baserad på Zachmans ramverk. Nedanstående figur visualiserar avgränsningen 

som gjordes för studiens syfte baserad på Zachmans ramverk. 

 
Figur 11 - Avgränsad Zachmans ramverk med respondenter 



 38 

Utöver resultatet kring vilka respondenter som förhåller sig till respektive modell kring beslut och 

Zachmans ramverk har även resultat framkommit kring hur beslutsstödsystem används samt vad som 

önskas effektiviseras gällande dessa system och arbetsprocess.  

6.7.1 Hur används beslutsstödsystem vad gäller placering av 
ensamkommandebarn i kommuner? 

Det är idag en klarhet hur Migrationsverket använder sig av ett beslutsstödsystem för att ta sina beslut 

kring vilka anvisningar som ska göras till vilken kommun. Detta system är ett hjälpmedel i en riktning 

mot jämnare fördelning till kommunerna, vilken även innehåller principer som prioriteras.  

 

”Från första april finns det en ny modell för hur vi ska anvisa barn till kommunerna. 

Regeringen har valt för hur vi ska anvisa olika barn till kommunerna, Själva anvisningen kan 

göras från tre olika principer. Först anvisar vi ett barn om det finns en nära anhörig till den 

kommunen. Finns det inte det så kollar vi om det finns någon ledig plats med 

överenskommelse för kommuner…” 

(Migrationsverket 1) 

 

Även analysen kring dokument som samlades in som förstudie visar att denna ska bidra till en 

jämnare fördelning och besluten ska underlättas (Migrationsverket 2016c). Migrationsverket 2 

förklarar utförligt hur systemet fungerar vid behov av ett beslut kring vilken kommun som ska erhålla 

en anvisning:  

 

”När vi söker fram en ledig plats så får vi en lista på kommuner och vilken kommun som står 

näst på tur för en anvisning. Systemet visar all information som jag behöver för att fatta de 

beslutet, med systemets beslut kan jag fatta beslutet.” 

(Migrationsverket 2) 

 

Denna fråga har tagit en annan inriktning när diskussioner kring beslutsstödsystem dök upp 

tillsammans med respondenterna från kommunerna. Även en positiv inställning kring modellen dock 

andra fundering kring krav på arbetsprocessen och deras beslutssystem. ”Jag tänker att den är bra. Vi 

kan ändå förstå vad den innebär och det innebär färre barn till kommunerna, men vi måste ändra 

våra arbetssätt och vad gäller digitalisering”(Kommun 1). 

Sangar och Iahad (2013) hävdar att en av de kritiska faktor för ett Business Intelligence (BI) system är 

systemet uppfattning av hur användbart det är, i det här fallet har respondenterna från kommunen och 

respondenterna från Migrationsverket två olika uppfattningar kring användbarheten. För att utveckla 

detta mer, är detta en fråga om en engagerad ledning samt ett stöd från ledningen som beslutar hur 

kommunens tillvägagångssätt bör vara i deras arbetsprocesser vad gäller en digitalisering eller inte. 

Sangar och Iahad (2013) under faktorerna lyfter även fram hur stöd från ledningen är en väsentlig 

faktor för ett Business Intelligence (BI) strategi vad gäller en verksamhet som tar beslut. Med en 

övergång från en gammal modell till en ny har Migrationsverket tillämpat en strategi som underlättar 

beslutsfattandet inom verksamheten. Parr Rud (2009) menar att Business Intelligence (BI) är då 

information förvandlas till intelligens. I det här fallet har informationen med hjälp av implementerat 

system förvandlats till intelligens dock frågas: Vad är intelligens? Relativt i det här fallet men det bör 

uppmärksammas att intelligensen ska fördelas mellan alla aktörer som är iblandade vilket inkluderar 

kommunen. Detta då det påverkas av besluten som Migrationsverket tar. 

 

”Ibland kan kommunen göra en annan åldersbedömning än Migrationsverket. Så bedömer 

dom att det är vuxet fast de är ett barn och då hamnar barnet på den vuxna asylförläggningen 

fastän det är ett barn, då får vi göra en anmälan till dem igen.” 

(Kommun 2) 

 

Här påpekar respondenten en brist på kommunikation mellan myndigheterna. Då informationen ska 

fördelas mellan aktörerna krävs även en dynamisk miljö där integration ingår, detta samspel mellan 

myndigheterna kan underlätta arbetet och beslutsfattandet som sker av både Migrationsverket samt 
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kommunerna. Sangar och Iahad (2013) lyfter fram integration som en av de kritiska faktorer för 

Business Intelligence (BI), detta är något som respondenterna själv menar att kommunikationen 

mellan Migrationsverket samt kommunerna är inte 100 % och informations utbyte inte alltid stämmer 

överens. 

Även om Migrationsverket (2016c) har respondenterna kompletterat detta med hjälp av sina svar på 

frågor som ställdes dock har det skett en förvirring över beslutsfattandet och processen kring detta 

med tanke på att kommunerna anser att detta inte är effektivt.  

6.7.2 Vad önskas effektivisera i dem befintliga beslutsfattandeprocessen? 

För att besvara denna delfrågafråga analyserades det kring respondenternas svar gentemot de 

dokumenten som har analyserats men även citat av respondenterna från Migrationsverket.  

”Ett jämnare mottagande och en ökad förutsägbarhet ger kommunerna bättre förutsättningar att 

utföra sitt uppdrag och därmed beakta barnets bästa.” (Johansson & Hultgren, 2016). 

Är det där kärnan i problemet ligger, att kommunerna ska få en jämnare fördelning av anvisningar för 

att genomföra sina uppdrag med effektivt? Kommun 2 nämner att detta inte är digitaliserad och 

informationen är spridd på flera ställen vilket hindrar denne att utföra sitt arbete mer effektivt. ”… 

skulle det underlätta betydligt mycket om jag fick denna information via mail eller något liknande ” 

(Kommun 2). Utan att inkludera hur den jämnare fördelningen har underlättat arbetet i sina svar har 

respondenter påpekat att informationen mottaget via fax inte är effektivt. 

Trots bekvämligheten som Migrationsverket känner kring deras arbetsprocess menar kommunerna att 

detta tillvägagångssätt inte är lika effektivt vad gäller mottagandes av fax och framför allt 

mottagandet av information kring barnen via fax. För att tillämpa Zachmans ramverk(se figur 

avgränsning av Zachmans ramverk) så frågades även varför detta inte är effektivt. ”Det är bara på 

grund av att mycket är manuellt och inte digitaliserat. Hade det varit digitaliserat då hade vi kunnat 

följa upp typ se var är Mohammed här i processen…” (Kommun 1). Citatet bevisar att en 

digitalisering av processen för att ta beslut och följa upp ärenden kan underlätta arbetet hos 

kommunerna. Även om Migrationsverket 1 från Migrationsverket menar annat: ”Ja, jag tror att 

denna arbetsprocess är ett effektivt tillvägagångssätt att arbeta på, bättre än det förra innan 1 april 

då det är en jämnare fördelning för kommunerna vilket för det rättvist och arbetet bättre” 

(Migrationsverket 1). 

 

Samtidigt som Watson och Wixom (2007) menar att nyckeln till en framgångsrikt Business 

Intelligence (BI) lösning är att användarna ska ha tillgång till all nödvändig material för att nå det 

syftet som användarna vill. Sangar och Iahad (2013) menar att kritiska faktorer för att nå en lyckat 

Business Intelligence (BI) lösning är att få stöd de organisatoriska faktorerna som exempel vis support 

från chefer som kan bidra med material men även den tekniska delen vad gäller system som används 

av användarna, vid en tillämpning av dessa material ökar även chanserna för kommunerna att arbeta 

med ett Business Intelligence (BI) tillvägagångssätt, då Parr Rud (2009) menar att detta innefattas av 

ett effektivt tillvägagångssätt, samtidigt som Kommun 1 menar att ett effektivare tillvägagångssätt är 

vad som behövs: ”Asså ett utbyggt datasystem hos kommunerna skulle underlättas. Det är svårt för 

oss att följa våra ärenden för att det tar så lång tid med tanke på att allt är i pappersform” (Kommun 

1). Detta resulterar i en tillämpning av Business Intelligence som är i frånvaro för verksamheten samt 

respondenternas nöjdhet. Då även vetenskapen bevisat vad som kritiskt krävs för att uppnå detta, 

kompletterar respondenterna vetenskapens beskrivning. 
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7 Slutsats 

Under detta kapitel kommer slutsatser att göras baserad på studiens forskningsfråga. Syftet här att 

besvara frågeställningarna med hjälp av analysens resultat som i sin tur är baserad på empirin. Detta 

kapitel inkluderar även korta men konkreta slutsatser som endast förhåller sig till studiens 

frågeställningar. Text i fetstil är viktiga slutsatser som utmärks för studien. 

 

För att återigen spegla studiens forskningsfråga kommer slutsatsen att besvara dessa frågor, vilka 

är: ”Hur används beslutsstödsystem vad gäller placering av ensamkommandebarn i kommuner?” 

samt studiens delfrågor vilka är: ”Vilka beslutsstödsystem finns idag?” och ”Vad önskas effektivisera i 

dem befintliga beslutsfattandeprocessen?”.  

 

Hur beslutsstödsystemen används för att placera ensamkommande barn i kommuner har bevisats 

genom respondenternas svar. Både Migrationsverket 1 och Migrationsverket 2 lyfter upp flera 

principer som dessa utgår ifrån vad gäller anvisningarna och beslutsfattandet med hjälp av systemet. 

Idag är det en mer digitaliserad process för beslut som ”vilken kommun ska barnen/barnet 

anvisas till” fattas med hjälp av ett IT-system. Migrationsverket 2 nämner även detta under 

intervjun: ”Vi letar inte efter en kommun utan system visar direkt vilken kommun som står näst på tur 

för att ta emot barnen”(Migrationsverket 2). Detta har förenklat arbetet och strävan efter en jämnare 

delning av barn till kommuner har underlättats. 

Den viktiga slutsatsen i denna fråga är kommunikationen mellan myndigheterna.  

Då Kommun 2 hävdar att det är svårt att följa upp ärenden samt:  

 

”Ibland kan kommunen göra en annan åldersbedömning än Migrationsverket. Så bedömer 

dom att det är vuxet fast de är ett barn och då hamnar barnet på den vuxna asylförläggningen 

fastän det är ett barn, då får vi göra en anmälan till dem igen.” 

(Kommun 2). 

 

En förbättring kring den kommunikationen är en viktig faktor för myndigheterna att uppnå en 

tillämpning av Business Intelligence (BI). Sangar och Iahad (2013) hävdar att en av de kritiska 

faktorerna för lyckat Business Intelligence (BI) är klar bild på vad verksamheten/verksamheterna vill 

uppnå dock har detta indikerat på missuppfattningarna kring digitaliseringen då kommunerna 

saknar ett anpassat IT-system till sitt arbete. Detta för att skapa en effektivare samverkan mellan 

myndigheterna. Business Intelligence (BI) enligt Watson och Wixom (2007) är ett tillvägagångssätt 

för att uppnå ett effektivt arbetssätt. 

 

Det existerar idag konstateranden från respondenterna som indikerar på att respondenterna själv 

beskriver att mottagandet av fax är ett ineffektivt tillvägagångssätt att agera och hantera beslut 

med. Flera svar från respondenterna i kommunen har lyfts upp i analysen. Detta vid en förfrågan 

kring vad som inte anses vara effektivt eller vad som kan effektiviseras. Utifrån analysen under 

kapitel 6.5 kan slutsatsen dras kring en digitalisering av informations fördelning till 

kommunerna.  

 

Utifrån ett Business Intelligence (BI) är slutsatsen för detta att Migrationsverket och kommunerna 

som är berörda i studien behöver eftersträva en mer dynamisk kommunikation kring 

beslutsfattande, informationsflödet mellan verksamheterna, mottagandet av information samt 

hanteringen av information för att fatta beslut kring ensamkommande flyktingbarn och dess 

placeringar i kommuner. Sandu (2008) hävdar att en ökad dynamisk affärsverksamhet resulterar i att 

verksamheter behöver agera snabbare för att ändra på sina verksamhetsprocesser, detta för att kunna 

agera flexibelt och anpassa sig till marknadens behov. Som ett resultat av denna dynamiska förändring 

menar Sandu (2008) att verksamheter i dessa situationer är i ett behov av Business Intelligence (BI) 

för att optimera verksamheten i dess vardagliga beslutsfattande. Liknande situation för 

Migrationsverket, då de konfronterades med en stort mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn, detta skulle underlättas vid en tillämpning av Business Intelligence (BI) för 
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övergången till den nya modellen. 

 

Tillämpning av realtids Business Intelligence kan påverka beslutsfattande. Detta på grund av att 

70 % av besluten grundar sig på folkmängden vilket skapar felaktig statistik om invånarantalet inte 

uppdateras. I studien anses detta vara ett börläge som Migrationsverket med fördel kan tillämpa. När 

realtidsdata inte erhålls påverkar det även datakvalitén i besluten som fattas. Utöver 

folkmängden är det även anknytningarna till kommuner som kan påverka detta. Då 

fördelningen inte endast sker grundat på folkmängden. 

 

Studien har resulterat i en förankring av Zachmans ramverk vilket påvisar att ramverket är ett 

flexibelt hjälpmedel som kan anpassas till forskningar kring myndigheter och dess IT-stöd. 
Vetenskapen hävdar att ramverket är ett generellt hjälpmedel, Shah och Kourdi (2007), vilket i 

praktiken har visats med hjälp av denna studie. Vidare nämner Nogueira et al. (2013) att ramverket 

kan förklara en verksamhets processer, i denna studie har ramverket används i syfte att kartlägga 

myndigheternas processer för anvisning och beslutstagande. Detta har resulterat i ännu ett bevis i 

praktiken av att Zachmans ramverk kan tillämpas av flera forskningar där syftet är att kartlägga 

verksamhetsprocesser. 



 42 

8 Diskussion 

Myndigheternas utveckling för att få ett stabilt samhälle är ständigt under utveckling. Denna studie 

har bevisat denna åsikt då undersökningen tog plats under perioden för en övergång av en modell som 

Migrationsverket använde till en ny modell som de använder idag. Med en ökad förståelse till syftet 

av en nyare modell skapandes även en bild av hur viktigt det är att samtliga berörda parter ska vara 

nöjda. Nöjda med effektiviteten samt integrationen mellan verksamheterna. Jag hade en uppfattning 

kring hur Myndigheter gick tillväga för att anvisa och hantera ensamkommande flyktingbarn i 

Sverige. Genom denna studie har jag erhållit en ökad kunskap kring komplexiteten för detta, främst 

komplexiteten av området som denna studie har undersökt. Detta har varit ett intressant men brett 

ämne att forska kring, vilket har bidragit med flera begränsningar för kunna fokusera på det som 

egentligen ska och vill skrivas om. Hur Business Intelligence (BI) faller in i bilden tillsammans med 

beslutsstödsystem, Migrationsverket och kommuner har varit en utmaning i sig.  

8.1 Reflektion av resultat 

Resultatet av undersökningen kommer att vara bidragande till de som är intresserade kring området 

och en ökad förståelse kring hur det egentligen uppfattas vara samt en ökad förståelse kring 

övergången av beslutsfattande efter 1 april 2016. Denna studie motiverar även hur Business 

Intelligence (BI) kan öka effektiviteten och minska på komplexiteten vad gäller beslutsfattande för 

verksamheter. Värdet av Business Intelligence (BI) har lyfts upp under denna studie. För större 

sammanhang än bara beslutsfattande för ensamkommande flyktingbarn mellan Migrationsverket samt 

kommuner kan detta resultat även tillämpas i form av vetenskapliga forskningar kring vad i framtiden 

som behövs för att dessa områden ska effektiviseras. Dessutom kan resultatet även vara bidragande 

till ytterligare förändringar inom området och ytterligare forskning inom Business Intelligence (BI) 

som huvudområde. 

I början fann jag det svårt att få intervjuer i ett område som är så högbelastad med tanke på de senaste 

årens flyktingsituation. Jag har kontaktat åtta olika potentiella respondenter. Många godkände och sa 

att det skulle återkomma med svar kring vem i deras verksamhet som skulle vara lämpligast för att 

besvara mina frågor, dock fick jag inga svar av dessa. Detta resulterade i att jag återigen kontaktade 

dem och vidare blev hänvisad till någon annan. Det tog väldigt mycket tid att hitta respondenter på 

grund av att jag återigen blev vidarebefordrad till någon annan. Slutligen fick jag svar av respondent 

och enligt deras yrkesbefattning ansåg jag att dessa var mest lämpligast för att besvara mina frågor. 

Deras yrkesroll vad precis de jag sökte samt svaren på frågorna gav mig ett perspektiv som jag tror 

var mest passad för min undersökning. Detta gäller både respondenter från kommunerna samt 

Migrationsverket. Respondenter från kommunerna har mer än fem års erfarenhet inom yrket vilket 

betyder att de har genomgått klimaxen av flyktingkrisen. Respondenterna från Migrationsverket har 

mer än tio års erfarenhet inom yrket och en position som jag ansåg var flexibel och kunde besvara 

mina frågor från fler än ett perspektiv. 

Som jag har tidigare nämnt har det varit svårt att få kontakt med respondenterna, under studien fick 

jag tag på så många respondenter men studien resulterade ändå i slutsatser som baserades på 

intervjuerna samt litteratursökningen, detta indikerar på att respondenterna som intervjuades var 

lämpliga och hade den kunskapen samt erfarenheten som behövdes för att besvara mina frågor. Efter 

långt sökande, kontaktande, diskuterande och mailutbyten fick jag slutligen tag på två respondenter 

från två olika kommuner vilken ökade motivationen till att prestera inom dessa och få ut så bra 

information som möjligt. Samtidigt hos Migrationsverket där svårigheterna hos respondenterna att 
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ställa upp på en intervju fanns. Detta förklarades från både kommunerna och Migrationsverket, syftet 

var främst den höga arbetsbelastningen hos myndigheterna, främst för övergången till de nya 

modellen vad gäller anvisningarna och migrationen av asylsökande i Sverige Även om den inte är så 

hög som den en gång var för cirka ett år dock är underhållning av asylsökande även en viktig faktor 

att tänka på.  

Studiens inriktning har varit att undersöka vilka beslutsstödsystem som används idag dock har denna 

justerats under studiens gång och vänt inriktning. Även om slutsatsen för studien inte kunde besvara 

vilka beslutsstödsystem som används idag konkret, kunde studien tillämpa svaren på ett annat sätt. 

Istället för att konkretisera vilka system som finns inriktade detta på vad användarna upplever kring 

användandet av dessa system, detta då systemen främst hos kommunerna inte är digitaliserade och 

många svar krig effektiviseringen framkom under studien.  

8.1 Reflektion av metod 

Metodansatsen som tillämpades i studien anser jag vara lämplig, detta på grund av studiens resultat är 

byggd på respondenternas svar på intervjuer dock kan detta justeras. Observationer var ett metodval 

som kunde bytas ut mot ett annat. Detta då resultatet samt slutsatsen inte var beroende av denna. Även 

om observationerna hos kommunen bidrog med en praktiskt samt konkret bild över hur de arbetar så 

kunde denna bytas ut mot en fältstudie eller ytterligare en semi-strukturerad intervju men även en 

gruppintervju där deltagarna fritt kan förmedla sina åsikter kring nuvarande arbete och system som 

används.  

Enligt faktorer för varför en kvantitativ undersökning tillämpas är detta inget som kan appliceras på 

denna studie. Berndtsson et al. (2008) hävdar att en kvantitativ studie är driven och grundad utefter en 

hypotes. Syftet med den aktuella studien här var att undersöka systemen och arbetsprocesserna idag 

vilken krävdes en generell förståelse över verksamheten med hjälp av en litteratursökning för att 

sedan fördjupa sig i respondenternas åsikter. Med detta sagt, kan detta argumenteras för att denna 

studie valdes rätt metodansats att utgå ifrån. 

Genom att förankra med Zachmans ramverk med studien hjälpte detta till med att styra och 

kontrollera studien till en grad där jag kunde avgränsa denna till de frågor som ställs i ramverket. 

Shah och Kourdi (2007) beskriver Zachmans ramverk var ett flexibelt ramverk som är lätt att anpassa 

till. Detta även bevisat med hjälp av denna studie, detta då jag även har kunnat tillämpa ramverket 

under mer en än fas för studien främst under uppbyggnaden av min intervjuguide, tillämpning an 

denna under intervjuerna samt under den analyserande fasen.  

Intervjuguide 

Zachmans ramverk hjälper till i studien vad gäller skapandet av intervjuguide och frågor som behöver 

ställas. I början ställs studien frågeställning mot ett förväntade resultat på studien som man vill erhålla 

genom intervjuerna. För att uppnå detta resultat skapas frågor till respondenterna utifrån frågor som 

tillämpas av Zachmans ramverk vilket består av vem, vad, var, hur och varför. 

Intervju 

Under intervjuerna tillämpades även Zachmans ramverk frågor. Eftersom intervjun bestod av en icke-

kontrollerad miljö vilket bidrog till att intervjuaren kunde svara utanför frågorna ibland var det enkelt 

för mig att förhålla mig min intervjuguide och syftet till varför intervjun gjordes. Jag ville få svar på 

frågor som vem, vad, var, hur och varför och detta förenklades när jag redan hade dessa frågor i 

bakgrunden och som grund att utgå ifrån.  
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Analys 

Vid analysfasen bidrog Zachmans ramverk till en stor hjälp. Med frågorna som ramverket tillämpar i 

den horisontella axeln analyserades det insamlade data med dessa i bakhuvudet. Vid skapandet av 

teman och kategorier i insamlad data frågades exempelvis varför mot informationen och med den 

frågan i tanken kunde efterfrågad information tillgängliggöras enklare.  

Slutligen beaktas viktiga begränsningar för studien. Den första har varit tidfördelningen som gjordes 

för olika faser i forskningen(Skrivandet av introduktion, bakgrund, metod, genomförande, analys, 

resultat och slutsats). Eftersom tiden är något som är konstant har det varit svårt att budgetera på vad 

tiden ska gå åt. Detta då flera bollar har varit i luften samtidigt vilket har gjort att jag har behövt att 

prioritera en rad viktiga moment. De andra har varit väntan på att få svar från respondenterna. 

Samtidigt som rapporten bearbetades väntas de svar från respondenterna för att fortsätta med arbetet. 

Under väntans period, vilket kunde bestå av två veckor, kändes det som tidens stod still och det var 

svårt att fortsätta skriva i rapporten. Detta åtgärdades genom handledningarna där jag kunde få hjälp 

med vad som behövdes göra för att fortsätta fram i rapporten, att läsa text om igen som jag har skrivit 

är en bra väg för finslipande av texter och stycken. 

8.3 Etiska aspekter 

Som tidigare nämnt under rapporten har de vetenskapliga aspekterna kring genomförandet av 

intervjuer samt observationer tagit hänsyn till. Vetenskapsrådet framställde forskningsetiska principer 

där ett huvudkrav med fyra olika kategorier som denna kan delas in (Vetenskapsrådet, 2002). 

Huvudkravet är individskyddskravet och kategorierna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. All information som skulle uppges via mail samt 

muntligt under intervjun uppgavs dock inbakad under övrig information kring studien, 

forskningsfrågan samt en beskrivning av hur intervjun skulle gå till. Jag uppfattar det etiska 

aspekterna vid insamling av data som en väsentlig faktor och känslig punkt att hantera, detta förblir 

även mitt ansvar och en tillit skapas. Samtidigt som information en massa information uppgavs kring 

studien och allt som är relevant uppgavs även hanteringen av informationen, konfidentialiteten, 

nyttjandet kring informationen samt ett samtycke. Detta kunde uppfattas som något inte lika viktigt 

som det egentligen är vilken resulterade i att jag upprepade, förtydligade samt betonade samtliga 

kategorier. Enligt min uppfattning kring de etiska aspekter är det väsentligt att respondenterna har en 

god kännedom kring hur informationen kommer att hanteras, deras rättigheter samt en kännedom 

kring ansvaret som jag bär. Detta för att inte skapa missförstånd i framtiden när respondenterna får 

tillgång till materialet och studien är publicerad. 

Även om all information kring den etiska aspekten förtydligades fann jag det svårt att godkänna en 

bekräftelse från respondenterna. Det ända möjliga som gjordes var att lita på att respondenterna 

förstod innebörden av detta samt läst mailen som skickades till dem. 

8.4 Framtida forskning 

Genom denna forskning har frågor aktualiserats vilket bidrar till en förståelse för vidare forskning. 

Forskning kring myndigheter som Migrationsverket och kommuner har under denna studie bevisats 

att detta gjorts under flera års tid. Detta då förbättringar av nya olika IT-system, krav, lagar, 

förordningar, föreskrifter samt arbetssätt träder kraft, vilket resulterar i att det aktuella 

forskningsområdet är ständigt i utvecklande. Med tanke på ämnesområdets framtida arbete kommer 

det bestå av ett flertal potentiella möjligheter att forska kring. Ett tydligt exempel på detta är 

regeringens bestämmelser kring Migrationsverket som en anvisande myndighet från och med 2017 1 
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januari (Regeringen, 2016). Det är en ständigt diskuterande kring förnyelser av arbetssätt och 

övergångar till från ett befintligt system till ett nyare. Inom informationsteknologins område krävs det 

forskningar kring allt från användbarhet, Business Intelligence system, krav för nya system och 

verksamhets arkitekturer.  Samtliga forskningsområden som är nämnda är även viktiga faktorer till att 

en verksamhet ska vara hållbar samt välgrundad. Studien kan även användas som en grund för att 

forska kring hur digitaliseringen av kommunernas arbetsprocesser kan gå till samt vilka system som 

krävs för att komma undan mottagandet av informations via fax och en potentiell implementering av 

denna och därför kan denna studie utgöra en utgångspunkt för framtida studier. 

 

Den tillämpade metoden som användes för denna studie kan tillämpas av flera liknande studien inom 

myndigheter men även inom den privata sektorn, på privata organisationer. Modellen för 

arbetsprocessen(se figur arbetsprocess) är flexibel och kan appliceras på andra studier för framtida 

forskning inom området men även utanför. 

Vad som kan rekommenderas utöver detta fokuserade område är att forska kring ett bredare 

perspektiv, det skulle vara intressesant att fördjupa sig i liknande område och jämföra Sverige med ett 

annat land som även tar emot lika många, mindre eller fler ensamkommande flyktingbarn. Detta för 

att skildra hur olika länder med liknande politisk åskådning hanterar situationer vad gäller anvisningar 

till olika delar av landet. I ett vidare perspektiv skulle det vara intressant att forska kring grannländer 

som Norge, Danmark, Finland och men även länder med mer politisk inflytande i Europa som 

Tyskland, England och Frankrike.  
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Appendix A – Intervjuguide för Migrationsverket 

 

Mitt namn är Kashan Alam och jag skriver mitt examensarbete i samband med mitt sista år på det 

systemvetenskapliga programmet i Högskolan i Skövde. 

 

Examensarbetet riktar sig in på hur Migrationsverket tar beslut samt vilka beslutsstödsystem som 

används vad gäller anvisningar av ensamkommande barn till olika kommuner i Sverige. Med tanke på 

dagens situation vad gäller ökade antalet flyktingbarn anser jag att det är aktuellt för min 

undersökning att forska kring hur beslutsprocessen är. 

 

Min studie tillämpar en kvalitativ metodsats vilket betyder att resultatet av undersökningen kommer 

att influeras av svaren som jag får av er idag samt en litteraturundersökning kring detta. För att kunna 

citera korrekt och få ett så användbart resultat av er så vill jag även fråga om det fungerar om jag 

skulle använda mig av en diktafon för att spela in vårt samtal? Jag kan även skicka det transkriberade 

materialet från vårt samtal till dig så att du kan godkänna det efter att du tittat på dem, om så önskas. 

Intervjun kommer bestå av tre olika teman. Under första temat kommer jag att ställa biografiska 

frågor om dig som respondent och din roll i verksamheten. Vidare kommer frågor kring dina 

arbetsuppgifter, beslutsfattarprocessen samt beslutssystemet att ställas. Slutligen kommer det vara lite 

fritt och övriga frågor kommer att tillämpas här. Undersökningen kommer att avslutas med en 

observation på systemet som ni använder eller material som ni använder för att ta dessa beslut.  

 

Undersökningen är frivillig och du kan välja att avbryta när du vill, om så önskas. Jag vill även 

påpeka att data som samlas in kommer att endast hanteras av mig och hållas konfidentiellt från tredje 

part. Namn på respondenter kommer inte att angivas eller publiceras i arbetet, vilket innebär att du är 

helt anonym. De inspelade materialet kommer endast att behandlas av mig, detta för min egen analys 

och därefter att raderas. 

 

Dyker det upp några spontana frågor från din sida så är det helt okej att ställa dessa och avbryta mig 

när du än önskar. Jag uppskattar ditt medverkande och tackar för att du tog din tid att ställa upp. Detta 

kommer ta ungefär 60 minuter. Har du några frågor innan vi sätter igång? 

 

Intervju underlag för Migrationsverket: 

Tema A  

1. Kan du berätta om dig själv och din roll i verksamheten? 

1.1 Hur länge har du arbetat med detta? 

1.2 Vad har du för bakgrund? Akademisk bakgrund? 

2. Hur länge har du arbetat i Migrationsverket och vad anser du om yrket, trivs du med ditt 

arbete? 

3. Kan du beskriva övergripligt hur en dag på jobbet kan se ut, speciellt när du hanterar frågor 

och uppgifter som rör det ensamkommande barnen samt beslut för dessa. 

4. Generellt sagt, tycker du att dina arbetsuppgifter är "enkla"? 

4.1 Om inte, vad är det som är svårt? 

5. Utan att gå in på detaljer, kan du snabbt berätta om hur du fattar besluten som du fattar idag, 

översiktligt? 

 

• – Nu kommer jag ställa lite mer specifika frågor kring ditt yrke och besluten som fattas, samt 

hur dessa fattas. 

 

Tema B 

1. När ett eller flera ensamkommande barn blir placerade i en kommun i Sverige, hur fattas detta 

beslutet? 

2. Vilken typ av information grundas detta beslut på? 

3. Vilken typ av beslutssystem används för att fatta detta beslut? 

4. Hur tillhandahåller systemet denna information? 
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5. Kan du fatta beslut utan att använda dig av detta system? 

6. Kan du steg för steg beskriva i detalj från och med att du först hanterar information om ett 

ensamkommande barn till att barnet blir anvisat till en kommun och besltut tas? Inkludera 

gärna in vilka typ av beslutsystem du använder? 

 

• – Nu kommer jag ställa frågor som är lite mer åsiktsinriktade. Här är tanken för mig att 

skapa en bör-läge av hur respondenten anser det bör vara. 

 

Tema C 

1. Anser du din beskrivning av beslutfattarprocessen för ensamkommande barns placering till 

kommuner en effektiv tillvägagångssätt att arbeta med? 

1.1 Om inte, hur tycker du att detta kan effektiviseras? 

2. Vad för information, statistik, funktioner saknas i det beslutssystem som du använder för att ta 

dessa beslut? 

2.1  Finns det saker som du önskar att systemet kunde utföra? 

3. Varför anser du detta är ett effektivt tillvägagångssätt? 

4. Skulle du kunna ta dessa beslut på ett annat tillvägagångssätt? Om ja, hur? 

5. Vilka egenskaper hos beslutssystemet anser du är viktigast att den har för att ta dessa beslut? 

6. Hur skulle de underlätta ditt arbete? 

7. Har du några förslag för framtiden som skulle kunna underlätta hela beslutsprocessen? 

 

Avslutningsvis: 

1. Av det som vi har diskuteras, vad tycker du är viktigast? 

2. Skulle du vilja tillägga något som du anser att jag inte har lyft fram men är viktigt att veta? 

3. Skulle jag kunna återkomma via e-post eller telefon om jag behöver ställa ytterligare några 

frågor? 

4. Är det något du skulle vilja tilläga kring den nya modellen som har börja tillämpas från och 

med 1 april, vad gäller anvisningarna till kommuner? 

 

Observation: 

Nu kommer jag att observera steg för steg samt ta anteckningar av hur beslutsprocessen går till. 

Jag önskar att du tillsammans med kommentarer av varje aktivitet som du utför visuellt beskriver hur 

du från och med tillhandahåller information om barnen, hanterar och avslutar med att anvisningen är 

klar. Inkludera systemet som du använder i aktiviteterna. Går detta bra? 
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Appendix B – Intervjuguide för kommuner 

Mitt namn är Kashan Alam och jag skriver mitt examensarbete i samband med mitt sista år på det 

systemvetenskapliga programmet i Högskolan i Skövde. 

 

Examensarbetet riktar sig in på hur Migrationsverket tar beslut samt vilka beslutsstödsystem som 

används vad gäller anvisningar av ensamkommande barn till olika kommuner i Sverige. Med tanke på 

dagens situation vad gäller ökade antalet flyktingbarn anser jag att det är aktuellt för min 

undersökning att forska kring hur beslutsprocessen är. 

 

Anledningen till att jag vill träffa er på kommunen under datainsamlingen är att få ett perspektiv av 

hur er uppfattning kring Migrationsverkets beslut vad gäller placering av flyktingbarn till kommuner. 

Här kommer jag ställa frågor om hur ni anser Migrationsverkets beslut kring placeringen av 

ensamkommande flyktingbarn till er kommun är, hur ni hanterar detta samt hur er uppfattning kring 

detta är. 

 

Min studie tillämpar en kvalitativ metodsats vilket betyder att resultatet av undersökningen kommer 

att influeras av svaren som jag får av er idag samt en litteraturundersökning kring detta. För att kunna 

citera korrekt och få ett så användbart resultat av er så vill jag även fråga om det fungerar om jag 

skulle använda mig av en diktafon för att spela in vårt samtal? Jag kan även skicka det transkriberade 

materialet från vårt samtal till dig så att du kan godkänna det efter att du tittat på dem, om så önskas. 

Intervjun kommer bestå av tre olika teman. Under första temat kommer jag att ställa biografiska 

frågor om dig som respondent och din roll i verksamheten. Vidare kommer frågor kring dina 

arbetsuppgifter, beslutsfattarprocessen samt beslutssystemet att ställas. Slutligen kommer det vara lite 

fritt och övriga frågor kommer att tillämpas här. Undersökningen kommer att avslutas med en 

observation på systemet som ni använder eller material som ni använder för att ta dessa beslut.  

 

Undersökningen är frivillig och du kan välja att avbryta när du vill, om så önskas. Jag vill även 

påpeka att data som samlas in kommer att endast hanteras av mig och hållas konfidentiellt från tredje 

part. Namn på respondenter kommer inte att angivas eller publiceras i arbetet, vilket innebär att du är 

helt anonym. De inspelade materialet kommer endast att behandlas av mig, detta för min egen analys 

och därefter att raderas. 

 

Dyker det upp några spontana frågor från din sida så är det helt okej att ställa dessa och avbryta mig 

när du än önskar. Jag uppskattar ditt medverkande och tackar för att du tog din tid att ställa upp. Detta 

kommer ta ungefär 60 minuter. Har du några frågor innan vi sätter igång? 

 

Intervju underlag för kommuner: 

Tema A 

1. Kan du berätta om dig själv och din roll i verksamheten? 

1.1. Hur länge har du arbetat med detta? 

1.2. Vad har du för bakgrund? Akademisk bakgrund? Hur länge har du arbetat hos kommunen och 

vad anser du om ditt yrke, trivs du med ditt arbete? 

1.2.1. Kan du beskriva övergripligt hur en dag på jobbet kan se ut, speciellt när du hanterar frågor 

och uppgifter som rör de ensamkommande barnen samt beslut om att dem ska komma till 

denna kommun? 

2. Generellt sagt, tycker du att dina arbetsuppgifter är "enkla"? 

3. Om inte, vad är det som är svårt? 

4. Utan att gå in på detaljer, kan du snabbt gå igenom hur du hanterar informationen kring att 

flera ensamkommande barn ska komma till denna kommun, alltså vad är det första du gör? 

 

• – Nu kommer jag att ställa mer specifika frågor som mer specifika frågor kring ditt yrke samt 

dina arbetsuppgifter och system som du använder. 
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Tema B 

1. När Migrationsverket fattar beslutet kring att X många barn ska komma till denna kommun, 

hur får  du först reda på denna information? 

2. I vilket form får du denna information, papper? Fax? Telefon? USB? Och hur hanterar du 

detta sen? 

3. Jag du stegvis beskriva i detalj från och med att du upplyses om att X många 

ensamkommande barn  kommer till kommunen dag Y och vidare? 

3.1. Vilka beslut fattar du kring detta? 

3.2. Hur fattar du dessa beslut? Använder du någon form av ett beslutssystem? 

4. Använder du en standardiserad tillvägagångssätt när du arbetar eller skijer varje dag och 

uppgifter sig åt? 

5. Hur lagras denna information för att du ska kunna återkoppla till den vid senare tillfälle? 

6. Skulle du idag kunna fatta beslut dessa beslut utan att använda dig av systemet? 

7. Finner du något problematiskt med besluten som Migrationsverket tar vad gäller placeringen 

av ensamkommande barn till er kommun? 

 

• – Nu kommer jag ställa frågor som är lite mer åsiktsinriktade. Här är tanken för mig att 

skapa en bör-läge av hur respondenten anser det bör vara. 

 

Tema C 

1. Om du skulle ta dig an att förmedla denna information kring X många barn ska komma till Y 

 kommun. Skulle du vilja ändra på något? 

2. Hur effektivt anser du processen för ditt arbete som du beskrev steg för steg är? 

 

Avslutningsvis: 

1. Av det som vi har diskuteras, vad tycker du är viktigast? 

2. Skulle du vilja tillägga något som du anser att jag inte har lyft fram men är viktigt att veta? 

3. Skulle jag kunna återkomma via e-post eller telefon om jag behöver ställa ytterligare några 

frågor? 

4. Är det något du skulle vilja tilläga kring den nya modellen som har börja tillämpas från och 

med 1 april, vad gäller anvisningarna till kommuner? 

 

Observation: 

Nu kommer jag att observera steg för steg samt ta anteckningar av hur beslutsprocessen går till. 

Jag önskar att du tillsammans med kommentarer av varje aktivitet som du utför visuellt beskriver hur 

du från och med tillhandahåller information om barnen som ska komma till kommunen, hanterar och 

avslutar denna process, inkludera systemet som du använder och vad du gör. Går detta bra? 
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Appendix C – Mailutskick till Migrationsverket 

Hej. 

 

Mitt namn är Kashan Alam och jag skriver mitt examensarbete i samband med mitt sista år på det 

systemvetenskapliga programmet i Högskolan i Skövde. 

 

Examensarbetet riktar sig in på hur Migrationsverket tar beslut samt vilka beslutsstödsystem som 

används vad gäller anvisningar av ensamkommande barn till olika kommuner i Sverige. Med tanke på 

dagens situation vad gäller ökade antalet flyktingbarn anser jag att det är aktuellt för min 

undersökning att forska kring hur beslutsprocessen är. 

Examensarbetet riktar sig även in på att skapa ett nu-läge över dagens beslutsprocess samt ett bör-

läge, detta med hjälp av Er som jag önskar hålla intervjuer samt observationer på.  

Min frågeställning lyder: 

 

”Hur används beslutsstödsystem vad gäller placering av ensamkommandebarn i kommuner?” 

 

Jag har fått dina kontaktuppgifter ifrån Margaretha Johnsson på Länsstyrelsen i Västra Götaland och 

har därefter blivit hänvisad till att kontakta dig som en passande respondent, eller om du kan hänvisa 

mig till en passande respondent som kan besvara min frågeställning. Jag kommer att genomföra min 

datainsamling i form av individuella intervjuer samt observationer på beslutsfattarprocessen. 

Intervjuerna samt observationen har tänkt att ta 1 timma och underlagen för intervjun kommer jag att 

skicka till respondenten i god tid innan tillfället. 

 

Jag vill även påpeka att data som samlas in kommer att endast hanteras av mig och hållas 

konfidentiellt från tredje part. Namn på respondenter kommer inte att angivas eller publiceras i 

arbetet. Intervjuerna kommer även att spelas in dock är detta endast för min egen analys och därefter 

att raderas. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kashan Alam 
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Appendix D – Mailutskick till kommuner 

Hej. 

 

Mitt namn är Kashan Alam och jag skriver mitt examensarbete i samband med mitt sista år på det 

systemvetenskapliga programmet i Högskolan i Skövde. 

 

Examensarbetet riktar sig in på hur Migrationsverket tar beslut samt vilka beslutsstödsystem som 

används vad gäller anvisningar av ensamkommande barn till olika kommuner i Sverige. Med tanke på 

dagens situation vad gäller ökade antalet flyktingbarn anser jag att det är aktuellt för min 

undersökning att forska kring hur beslutsprocessen är. 

 

Anledningen till att jag vill träffa Er på kommunen under datainsamlingen är att få ett perspektiv av 

hur Er uppfattning kring Migrationsverkets beslut vad gäller placering av flyktingbarn till kommuner. 

Där jag ställer frågor om hur ni anser Migrationsverkets beslut kring placeringen av ensamkommande 

barn till er kommun är samt hur ni hanterar detta. 

 

Examensarbetet riktar sig även in på att skapa ett nu-läge över dagens beslutsprocess samt ett bör-

läge, detta med hjälp av Er som jag önskar hålla intervjuer samt observationer på.  

Min frågeställning lyder: 

 

”Hur används beslutsstödsystem vad gäller placering av ensamkommandebarn i kommuner?” 

 

Jag har fått dina kontaktuppgifter ifrån Joeri Van Laere som och har därefter blivit hänvisad till att 

kontakta dig som en passande respondent, eller om du kan hänvisa mig till en passande respondent 

som kan besvara min frågeställning. Jag kommer att genomföra min datainsamling i form av 

individuella intervjuer samt observationer på beslutsfattarprocessen. Intervjuerna samt observationen 

har tänkt att ta 1 timma och underlagen för intervjun kommer jag att skicka till respondenten i god tid 

innan tillfället. 

 

Jag vill även påpeka att data som samlas in kommer att endast hanteras av mig och hållas 

konfidentiellt från tredje part. Namn på respondenter kommer inte att angivas eller publiceras i 

arbetet. Intervjuerna kommer även att spelas in dock är detta endast för min egen analys och därefter 

att raderas. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kashan Alam 
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Appendix E – Respondentförteckning 

 

Figur 12 - Respondent förteckning 
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Appendix F – Större figur av Zachmans ramverk 

 

Figur 13 - Större figur av Zachmans ramverk 


