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FÖRORD 

Vi vill tacka de personer som ställt upp med sin tid och sitt engagemang vilket gjorde denna 

studie möjlig att genomföra. Särskilt vill vi tacka Er handläggare på Migrationsverket som 

tog er tid, trots att flera av er egentligen inte hade den tiden, att låta oss intervjua er. Ni 

bidrog med betydelsefull och intressant information! 

 

Vi vill också tacka Dig Masoud Kamali, professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet i 

Östersund, för din kunskap och expertis inom området samt för den tid du lagt ner på att 

handleda oss i vår forskningsprocess! 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Världen över lämnar människor sina hem för att skydda sina liv eller i hopp om att skapa sig 

en bättre framtid. UNHCR1 uppskattar att 25 miljoner barn i dagsläget är på flykt. Till Europa 

kommer varje år cirka 20 000 barn utan legal vårdnadshavare, så kallade ensamkommande 

barn, som söker asyl2. Först under 1990-talet uppmärksammade regeringar i de 

industrialiserade länderna situationen med ensamkommande barn3. Det har varit svårt att få 

statistik om antalet ensamkommande barn som kommer till Europa, detta eftersom många 

länder inte har fört någon sådan statistik. Dock kunde UNHCR, i början av 2000-talet, se ett 

framsteg på den fronten då de kunde samla in statistik från 27 Europeiska länder inom vilka 

ensamkommande barn sökt asyl under år 20004. I exempelvis i Storbritannien ansökte 3 525 

ensamkommande barn, som var 17 år eller yngre, om asyl under år 20075. 

 

Ensamkommande barn är ingen ny företeelse för Sverige, exempelvis sändes cirka 70 000 

finska krigsbarn till Sverige under andra världskriget6. Statistik över situationen i Sverige idag 

visar att under första halvåret av år 2008 inkom 12 270 asylansökningar till Migrationsverket. 

2 832 ansökningar gällde barn i åldrarna 0-17 år varav 687 var ensamkommande barn.7 Sedan 

år 2006 har antalet ensamkommande barn ökat markant. En särskilt stor ökning har varit 

under år 2008. Fram till och med november inkom 1322 asylansökningar och 

Migrationsverket räknar med att ha fått in 1400 asylansökningar från ensamkommande barn 

innan året är slut.8 Anledningarna till att barn kommer till Sverige är många. Enligt 

författningsförslag till ändring i Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) kommer de 

flesta barn för att komma undan förföljelse. Skälen kan också vara att få behandling mot 

sjukdom eller att utnyttja det svenska systemet genom att söka asyl för att dölja kriminell 

verksamhet eller få ekonomisk ersättning som kan sändas hem till familjen. Mer vanligt 

tidigare än i dagsläget var så kallade ankarbarn, barn som sändes till Sverige för att familjen 

sedan skulle kunna följa efter och få uppehållstillstånd på anknytningsskäl. Gemensamt för de 

barn som kommer är att det är mycket sällan de lämnat sitt hemland frivilligt.9 Ansvaret för 

                                                 
1 United Nations High Commissioner for Refugees. 
2 UNHCR, 2008. 
3 A. Ali, Taraban & Gill, 2003. 
4 Halvorsen, 2002.  
5 Storbritanniens immigrationsmyndighet, 2007. Asylum Statistics United Kingdom. 
6 Lagnebros, 1994.  
7 Migrationsverket, 2008. Statistik. 
8 Migrationsverket, 2008. Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar.  
9 DS (2004:54), s 17. 



 4 

mottagandet av ensamkommande barn i Sverige låg tidigare på Migrationsverket. Regeringen 

överlämnade i oktober år 2005 en proposition till riksdagen i vilken föreslogs en lagändring 

om att ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn istället skall ligga på kommuner 

som träffat överenskommelse med Migrationsverket. Genom lagändringen vilken trädde i 

kraft i juli år 2006 tydliggörs ansvarfördelningen mellan stat och kommun. Det övergripande 

ansvaret för mottagandet ligger dock fortfarande kvar hos Migrationsverket.10   

 

En nyligen publicerad artikel i lokalpressen i Örebro tar upp problematiken med 

åldersbedömningar av unga asylsökande. Ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är 

mestadels killar som uppger en ålder på 16-18 år. På ett asylboende hade flera pojkar fått sin 

ålder uppskriven. Pojkarnas Id-handlingar från bland annat Afghanistan hade inte varit sådana 

som Migrationsverket godkänt och inte heller nya dokument från Afghanska ambassaden fick 

Migrationsverket att ändra sin bedömning. Föreståndaren på asylboendet betonar att hon 

tycker det är viktigt att vuxna inte bor i samma hem som barn men är ifrågasättande till 

Migrationsverkets metoder för åldersbedömning. Efter en okulär besiktning och 

sammanvägning av uppgifter från andra i den asylsökandes omgivning har åldern skrivits 

upp. Ansvarig för Migrationsverket medger att metoderna är osäkra men att det är upp till den 

asylsökande att bevisa sin identitet. Svårigheten för handläggare att bedöma ålder och 

avsaknaden av tydliga riktlinjer lyfts upp i artikeln.11 Medial uppmärksamhet har också 

nyligen riktats i Sveriges Television mot att Migrationsverkets olika enheter är mycket olika i 

sin bedömning av irakiska ensamkommande barns asylärenden12. 

 

Rapporter visar att ensamkommande barn befinner sig i en mycket utsatt situation och därför 

ska såväl deras mottagande som asylprövning prioriteras i det svenska systemet. De 

ensamkommande barn som inte har släkt eller vänner att bo hos placeras i särskilda 

ungdomsboenden hos kommunerna. Vidare ansvarar kommunerna för barnens skolgång och 

efter beviljat uppehållstillstånd även för barnets integration och fortsatta behov under 

uppväxten.13 Den kommun som är barnets vistelsekommun är, enligt Socialtjänstlagen, 

förbunden att ge barnet det stöd och den hjälp som barnet behöver14. Kommunernas ökade 

ansvar för de ensamkommande barnen innebär även att ett större ansvar för barnen placeras 

                                                 
10 Prop. 2005/06:46, s 1. 
11 ETC Örebro, 2008. Migrationsverket gissar barns ålder 
12 Sveriges Television, 2008. Ofta avslag för ensamkommande barn. 
13 Socialstyrelsen, Artikelnummer: 2007-1-1. 
14 Migrationsverket, 2008. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
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inom sfären för socialt arbete. Sverige har ratificerat Förenta Nationernas (FN) konvention 

om barns rättigheter och valt att föra in denna i svensk lagstiftning i vilken åldersfrågan ofta 

är en viktig faktor. Det sociala arbetet styrs av samhällets lagar och regelverk, därigenom blir 

åldern också en viktig aspekt för både individen och det sociala arbetet.  

 

1.1 Problemformulering 

Ensamkommande asylsökande barn under 18 år har rätt till ett mer omfattande mottagande än 

andra asylsökande. Exempelvis förordnas barnet en God man som har ansvar för att barnets 

personliga angelägenheter tillgodoses, en placering i ett boende anpassat för barnets ålder 

samt ett offentligt biträde gällande att företräda barnet i asylärendet15. Proposition 2005/06:46 

visar att det förekommer att asylsökande, i hopp om att få en mer gynnsam behandling av 

asylärendet, uppger en ålder under 18 år. Då identitetshandlingar ofta saknas kan 

bedömningen av huruvida den asylsökande fyllt 18 år eller inte försvåras.16  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka huruvida migrationsverkets handläggare upplever att 

bedömning av ensamkommande barns ålder under asylprocessen är ett problem och om detta 

påverkar mottagandet av den asylsökande och dennes möjligheter till integration i Sverige. 

 

För att besvara uppsatsens syfte har följande forskningsfrågor använts som utgångspunkt: 

- Är bedömningen av den exakta åldern för asylsökande viktig i ett ärende? 

- Hur relaterar handläggare sitt eget arbete till barnkonventionen och 

utlänningshandboken? 

- Vilka förutsättningar finns för god kvalitet i utredningar av ensamkommande barn? 

- Tar handläggare hänsyn till huruvida åldersbedömningen kan påverka den 

asylsökandes möjligheter till integration och framtid i Sverige? 

 

                                                 
15 Migrationsverket, 2008. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
16 Prop. 2005/06:46, s 28. 
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2. METOD 

I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska utgångspunkter. Metodval, urvalsprocess, 

tillvägagångssätt i arbetsprocessen, etiska överväganden, metodproblem samt källkritik 

belyses.  

 

2.1 Metodval 

Då studien syftade till att undersöka handläggares subjektiva upplevelser av att utreda 

ensamkommande barn valdes kvalitativ forskningsmetod. Dag Ingvar Jacobsen beskriver att 

kvalitativ forskningsmetod lämpar sig bäst när man är ute efter att fånga en upplevelse och 

förståelse för vad människor gör och varför de gör det17. Som metod för att samla in data 

valdes kvalitativa forskningsintervjuer. Enligt Steinar Kvale har forskningsintervjun som 

fördel att den kan fånga uppfattningen hos olika personer och ge en bred bild av 

komplexiteten i människans livsvärld18. Studien har en hermeneutisk ansats, vilket lämpar sig 

då det är en kvalitativ forskningsstudie. Hermeneutiken handlar om tolkning för att finna en 

förståelse av textens mening19. Som metod för tolkning av resultaten valdes således 

innehållsanalys. Kvale beskriver hur tolkningen, analysprocessen, sker i en växling mellan att 

finna mening i delar och helhet20. För att strukturera upp rådata lämpar sig för en 

innehållsanalys att finna centrala kategorier som återkommer i respondenternas svar21. Rådata 

från intervjuerna sammanställdes utifrån de centrala kategorier som kunde återfinnas i 

respondenternas svar. Kategorierna fylldes med ett urval av citat vilka sedan analyserades och 

tolkades utifrån studiens teoretiska perspektiv. Studiens teoretiska utgångspunkter fanns i 

svenska och internationella lagar och riktlinjer rörande ensamkommande barn, särskild 

dignitet bland dessa har FN:s konvention om barnets rättigheter, riktlinjer från Europeiska 

Unionen (EU), LMA, Socialjänstlagen samt Utlänningslagen. De teoretiska utgångspunkterna 

kompletterades med att resultatet och analysen belystes utifrån en rättssociologisk ansats. 

Rättssociologin kombinerar sociologi och juridik vilket ger möjlighet att betrakta rättsystemet 

utifrån och belysa vilka orsaker och konsekvenser som finns omkring rättsregler22. Ett sådant 

kombinerat metodval bidrog till en djupare analys av det insamlade materialet.  

                                                 
17 Jacobsen, 2007. 
18 Kvale, 1997. 
19 ibid. 
20 ibid. 
21 Jacobsen, 2007. 
22 Svanberg, 2008. 
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2.2 Urval 

Datainsamlingen baserades på ett strategiskt urval vid rekrytering av respondenter. Halvorsen 

belyser att ett strategiskt urval lämpar sig bäst när man vill nå de människor som har bäst 

kunskap på området för studiens syfte23. Ett kriterie för urvalet var att respondenterna skulle 

ha erfarenhet av handläggning av ensamkommande barn. En önskan var även att nå både 

kvinnliga och manliga respondenter för att ytterligare berika det insamlade materialet men 

studiens syfte var dock inte att undersöka skillnader mellan kön. För att nå respondenter 

kontaktades beslutsfattare på Migrationsverket som kunde hänvisa vidare till handläggare för 

ensamkommande barn. Då antalet handläggare för ensamkommande barn på Migrationsverket 

är få var urvalsgruppen begränsad redan från början. Kontakt togs dock med alla enheter i 

Sverige som handlägger ensamkommande barn, de fem respondenter som intervjuades i 

denna studie var de som valde och hade möjlighet att deltaga. Med anledning av en snäv 

tidsram för studiens genomförande samt avhängigt tillgängliga resurser är studiens urval 

begränsat till fem respondenter, en manlig och fyra kvinnliga. 

 

2.3 Tillvägagångssätt  

Datainsamlingen möjliggjordes genom kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale visar att den 

kvalitativa forskningsintervjun avser att beskriva den intervjuades livsvärld och tolka 

meningen i det beskrivna24. Intervjuerna var halvstrukturerade. Kvale beskriver att 

halvstrukturerade intervjuer ger utrymme att förändra frågor från den ursprungliga 

intervjuguiden och följa upp svar under intervjuns gång25. Intervjufrågorna syftade till att ge 

svar på studiens forskningsfrågor och intervjuerna styrdes efter ämnesområden kopplade till 

dessa, samtidigt gavs respondenterna utrymme för sin egen berättelse. Gällande 

intervjusituationen beskriver Jacobsen vikten av att beakta i vilken miljö intervjun genomförs 

då den kan påverka intervjuns innehåll, en onaturlig miljö kan leda till så kallad 

kontexteffekt26. Två intervjuer genomfördes vid ett personligt möte med respektive 

respondent. Tre intervjuer genomfördes som telefonintervjuer vilket hade kostnadsmässiga 

och tidsmässiga skäl. Jacobsen beskriver att telefonintervjuer kan ha positiva sidor genom att 

vara just kostnadseffektiva samt att det är en anonymiserande form som leder till att 

                                                 
23 Halvorsen, 1992. 
24 Kvale, 1997. 
25 ibid. 
26 Jacobsen, 2007.  
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intervjuareffekten då intervjuaren kan påverka intervjusituationen, kan minska27. Vid de båda 

intervjuer som genomfördes genom personligt möte valde respondenterna att låta intervjun 

äga rum på sina arbetskontor, telefonintervjuerna genomfördes från respondenternas val av 

naturlig miljö. Detta kan anses minska intervjuernas kontexteffekt. Samtliga intervjuer tog i 

genomsnitt cirka en timme. Dessa spelades in för att tillfullo kunna ta tillvara på viktiga citat 

samt för att behålla koncentration under intervjuerna. Inspelat material transkriberades 

därefter ordagrant vilket gav bra underlag för citat till analysen. Citaten reviderades dock för 

att göra texten mer läsvänlig, exempelvis genom att utesluta upprepande av ord. 

 

2.4 Etiska överväganden och metodproblem 

Jacobsen belyser vikten av att etiska överväganden bör genomsyra hela forskningsprocessen. 

De tre grundläggande etiska krav som en forskning bör tillfredställa är; informerat samtycke, 

skydd av privatliv samt kravet på korrekt presentation av data.28 I studiens forskningsprocess 

har dessa etiska krav, så som de beskrivs av Jacobsen, beaktats. Det informerade samtycket 

tillsammans med studiens syfte samt konfidentialiteten diskuterades under den första 

kontakten med respondenterna. Detta för att delge respondenterna all nödvändig information 

innan de valde att delta i studien. Informationen repeterades vid intervjutillfällena och 

respondenterna fick möjlighet att ställa ytterligare frågor. Jacobsen menar att fullständig 

presentation av studiens syfte kan öka sannolikheten för anpassade svar vilket kan leda till ett 

falskt resultat29. För att undvika en sådan fallgrop gavs studiens respondenter enbart 

information om studiens huvudsyfte samt hur resultaten skulle komma att användas, de fick 

heller inte information om intervjufrågorna i förväg. Vilka enheter i landet respondenterna 

tillhör samt deras exakta befattning redovisades inte för att så långt som möjligt skydda 

konfidentialiteten. För att ytterligare skydda konfidentialiteten och då författarna ansåg att det 

inte var relevant för studiens resultat, citerades respondenterna avkodat. För att det insamlade 

intervjumaterialet skulle presenteras så korrekt som möjligt valdes citaten ut med en noggrann 

hänsyn till att enskilda citat inte plockades ut ur sin kontext. En studie av detta slag kan 

innehålla vissa metodproblem. Då studien utgår från kvalitativ forskningsmetod, beskriver 

Kvale, går det inte bortse från forskarens förförståelse30. Författarnas förförståelse grundad på 

tidigare erfarenheter av flyktingmottagande samt ett allmänintresse för flyktingpolitik kan 

                                                 
27 Jacobsen, 2007. 
28 ibid. 
29 ibid. 
30 Kvale, 1997. 
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anses ha varit till nytta i arbetet med studien men kan också uppfattas som ett metodproblem. 

Författarna har tolkat och analyserat rådata och material i studien. En risk kan vara att 

författarna är oerfarna inom kvalitativ forskningsmetodik. Detta framkom särskilt i samband 

med intervjutillfällena då förmågan att hantera intervjusituationen och exempelvis ställa 

relevanta följdfrågor bättre utvecklades i takt med att fler intervjuer genomfördes.  

 

Halvorsen översätter begreppet validitet med giltighet eller relevans. Giltigheten innebär 

huruvida det som studien avser att mäta faktiskt mäts. Reliabilitet avser mätningarnas 

pålitlighet.31 Intervjuguiden syftade till att insamla ett material som kunde svara på studiens 

syfte och forskningsfrågor samt fungerade som ett redskap för att mäta det studien avsåg att 

mäta. Detta tillsammans med att respondenterna godkände att medverka till studiens resultat 

samt att forskningsprocessen genomfördes korrekt, så som den beskrivs i metoden, visar på 

relativt god validitet. Gällande studiens pålitlighet, reliabilitet, kan studiens intervjuguide ses 

som ett mätinstrument och då den på ett bra sätt fungerade som redskap för att samla in 

relevanta data för studiens syfte och forskningsfrågor.   

 

Då studiens teoretiska utgångspunkter grundade sig på internationella och nationella lagar och 

riktlinjer kring ensamkommande barn är det viktigt att vara medveten om vilken tyngd de 

olika riktlinjer, konventioner, resolutioner liksom andra folkrättsliga dokument har. Källor, så 

som FN och UNHCR, som används med stor legitimitet inom juridiken användes i denna 

studie. Likaså nyttjades regeringspropositioner. Ulf Bernitz beskriver att även om 

propositioner är en sekundär källa så är de att bedöma som de viktigaste lagförarbetena32. 

Utlänningshandboken som anger riktlinjer för Migrationsverkets utredningar användes som 

källa i denna studie.  

                                                 
31 Halvorsen, 1992. 
32 Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W., Vogel, H-H., 2008. 



 10 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Trots en ständigt återkommande debatt gällande ensamkommande barn finns det få forskare 

som har berört dessa barns möjligheter och livsvillkor i Sverige. Även om den internationella 

forskningen på området inte heller är välutvecklad så är den fortfarande mer omfattande än 

svensk forskning.  

 

3.1 Orsaker till att barn lämnar sitt hemland 

Ilse Derluyn och Eric Broekaert beskriver att anledningarna till att barn flyr ensamma, utan 

sina föräldrar eller legal vårdnadshavare, varierar kraftigt. En del barn skickas i förväg av 

föräldrarna för att förbereda vägen för andra familjemedlemmar, andra separeras från familjen 

under flyktvägen, en del blir kidnappade från familjerna för att bli barnsoldater, en del är 

gatubarn eller föräldralösa. Andra har separerat frivilligt från föräldrarna som en 

överlevnadsstrategi. Det händer även att föräldrar lämnar sina barn vid ankomsten till 

värdlandet i förhoppning att det ska ge barnet möjlighet till en bättre framtid.33 Kate 

Halvorsen, tjänsteman på UNHCR, beskriver vidare att många barn även flyr av samma 

orsaker som vuxna asylsökande. Det kan handla om att fly undan exempelvis väpnade 

konflikter, förföljelse och fattigdom. En del barn flyr även undan brott mot barnspecifika 

mänskliga rättigheter eller familjeövergrepp och vanvård. Halvorsen belyser att det finns 

många luckor i säkerhets- och skyddssystemen i de olika ankomstländerna och att dessa barn 

således står inför en högst osäker framtid.34 Jacqueline Bhabha beskriver i sin tur tre 

strukturella orsaker till att barn tvingas fly från sina hemländer. Författaren menar att 

karaktären av nutidens krig leder till att barn tvingas förflytta sig, att globaliseringen 

begränsar de traditionella ekonomiska verksamheterna samt att ökade internationella 

gränskontroller tvingar familjer att prioritera att skicka iväg endast barnen till ett säkrare 

land.35  

 

3.2 Asylprocessen 

Halvorsen beskriver att ensamkommande barn har rätt att söka asyl, antingen själva eller 

genom sin förmyndare, i alla väst- och centraleuropeiska länder. Dock är det vanligt att 

                                                 
33 Derluyn & Broekaert, 2008.  
34 Halvorsen, 2002.  
35 Bhabha, 2001.  
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många barn aldrig ens kommer in i asylprocessen, antingen på grund av att de inte vet hur de 

ska söka, inte vet om sin rättighet att få söka asyl eller att de blir avrådda att söka asyl fastän 

de har rätt att göra det. I Sydeuropeiska länders välfärdssystem finns det ofta inte 

avgränsningar för just ensamkommande barn och således inte de specifika rättigheter som 

flyktingar har rätt till. Detta är ett problem som författaren menar måste uppmärksammas för 

att det ska kunna ske en ändring. Detta leder ofta även till att barnen kan skickas hem när de 

når en ålder av 18 år eftersom de inte har fått sin flyktingstatus prövad och då inte har rätt att 

stanna i landet.36  

 

Halvorsen diskuterar vidare problematiken med att de som företräder och utreder barnärenden 

i många europeiska länder inte har specifik kunskap av att handlägga barnärenden utan 

hanterar ärendena likadant som vuxenärenden. Ett annat problem som belyses av författaren 

är att många av barnen inte får flyktingstatus. De får tillfälliga uppehållstillstånd exempelvis 

på humanitära grunder och när de således fyller 18 år och anses som vuxna riskerar de att 

utvisas. Spanien har kritiserats för att ”frysa” ärenden gällande ensamkommande barn till dess 

att de fyllt 18 och de kan handlägga ärendet som ett vuxenärende.37 Mehrunnisa A. Ali belyser 

även hon att metoderna som används vid intervjuerna i utredningsfasen varierar mellan olika 

länder och att det är vanligt förekommande att ensamkommande barn intervjuas som vuxna 

asylsökande. Författaren beskriver forskning som visar att många av de tjänstemän som 

intervjuar barnen inte har fått någon specifik träning eller utbildning för att genomföra 

utvecklingsbetingade och kulturellt anpassade metoder för att förhöra barn. Amerikanska 

rapporter visar att det i USA har förekommit att immigrationstjänstemän har genomfört förhör 

med ensamkommande barn i rättssalar och att i vissa fall har barnen förts in med handbojor. I 

Storbritannien däremot finns möjligheten för ensamkommande asylsökande barn att göra en 

skriftlig vittneshandling och behöver då inte utsättas för det trauma som en intervju kan 

innebära.38 

 

3.3 Vuxet ansvar för ensamkommande barn 

Halvorsen belyser att en av de viktigaste delarna i utredningsprocessen gällande 

ensamkommande barn är att utreda huruvida barnet har familjemedlemmar eller släktingar i 

                                                 
36 Halvorsen, 2002.  
37 ibid.  
38 A.Ali, et al., 2003. 
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hemlandet eller i något annat land. Detta för att undersöka möjligheten till 

familjeåterförening. Att tilldela en förmyndare för ensamkommande barn skiljer sig mycket åt 

i olika länder. Ansvaret för förmyndarskapet ligger antingen på en individ, en NGO39 eller en 

mellanstatlig instans, det varierar mellan olika länder och likaså varierar ansvarsgraden 

gällande antalet uppdrag en förmyndare kan ha.40 Tidigare forskning visar också att krav på 

förmyndares kvalifikationer skiljer sig mellan länder. A. Ali beskriver att i exempelvis 

Holland tilldelas ensamkommande barn en förmyndare som väljs ut bland socialarbetare som 

själva har flyktingbakgrund och som talar samma språk och har samma kulturella bakgrund 

som barnet41.  Halvorsen beskriver att processen med att tilldela de ensamkommande barnen 

en förmyndare är en problematik som behöver samordnas internationellt, för att skapa 

riktlinjer för hur länder ska gå tillväga42. 

 

3.4 Identifiering och åldersfrågan 

Barnkonventionen är ratificerad av nästan alla världens länder och i den finns riktlinjer för att 

ensamkommande flyktingbarn ska skyddas och tas om hand på bästa sätt. Det innefattar att en 

flykting som är under 18 år har större möjligheter att få uppehållstillstånd, vård, support och 

utbildning. Därför använder många myndigheter medicinska tester, exempelvis röntgen av 

nyckelben och handleder eller tandundersökningar för att verifiera någons ålder och 

därigenom kunna fastställa om personen är minderårig eller inte.43 Halvorsen hänvisar till 

UNHCR som anger att en åldersutredning skall göras när ett ensamkommande barn söker asyl 

men när den exakta åldern är osäker skall barnet hellre frias är fällas44. Derlyun och 

Broekhaert belyser hur många experter uttrycker sitt missnöje mot att det inte finns möjlighet 

att göra ett objektivt ålderstest och därför är de åldersbedömningar som görs väldigt 

tvivelaktiga45.  

 

Halvorsen beskriver att många länder saknar ett riktigt identifierings- och registreringssystem. 

Identifikationen handlar om att dels avgöra om personen är under 18 år och dels om personen 

verkligen är separerad från vårdnadshavarna. Vidare belyser Halvorsen den oro och tvivel 

                                                 
39 Non-governmental organization. 
40 Halvorsen, 2002.  
41 A.Ali, et al., 2003. 
42 Halvorsen, 2002.  
43 Derluyn & Broekaert, 2008.  
44 Halvorsen, 2002.  
45 Derluyn & Broekaert, 2008.  
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som finns gällande åldersbedömningar och de metoder som används vid dessa. I flera länder 

har det visat sig att åldersbedömningar har gjorts endast i syfte att utestänga den asylsökande 

från det speciella omhändertagande som ensamkommande flyktingbarn har rätt till.46 

Storbritanniens immigrationsmyndighet uppger att när en asylsökande i Storbritannien anger 

en ålder under 18 år men personen i fråga uppträder på ett tydligt sätt som säger att han/hon är 

över 18 år anger riktlinjerna att den asylsökande ska behandlas som en vuxen, till dess att det 

finns dokument eller annan övertygande bevisning att han/hon är under 18 år. Detta kallas att 

göra ansökan om åldersifrågasättande. Under 2007 gjordes 1 915 sådana ansökningar i 

Storbritannien, en minskning med 16 procent från år 2006. Av de 1 915 ansökningar under 

2007 var 1 070 fortfarande dokumenterade som tvivelaktiga i maj 2008. Fall om 

åldersbestämning löses genom antingen att den sökande självmant drar tillbaka sina uppgifter 

om en ålder under 18 år, eller att det inkommer tillräckliga bevis för att den sökande är under 

18 år.47 A. Ali hänvisar till Simon Russell, tjänsteman på European Council on Refugees and 

Exile, som diskuterar hur viktigt det är för tjänstemän på länders immigrationsmyndigheter att 

ha kunskap om att det kan vara så att många av de ensamkommande barnen som har falska 

pass med sig inte faktiskt vet sin riktiga ålder. Detta, menar Russell, kan bero på att det i 

många länder saknas officiella system för födelseregistrering och således måste barnen skaffa 

ett falskt pass för att kunna ta sig ut ur hemlandet och in i mottagarlandet.48 

 

3.5 Implementering av internationella konventioner 

Halvorsen beskriver att det är vanligt att ett stort antal länder inte ger många av de 

ensamkommande barnen flyktingstatus, utan om de får stanna så är det oftast av humanitära 

skäl. Dock är det inte många barn som skickas tillbaka till sina hemländer utan det vanligaste 

är att de stannar i asyllandet, många på temporära tillstånd. Detta, beskriver författaren, är 

problematiskt eftersom det inte ger någon långsiktig säkerhet för barnen. I detta sammanhang 

blir problematiken om implementeringen av barnets bästa utifrån barnkonventionen väsentlig. 

De flesta länder saknar riktlinjer för hur barnärenden ska hanteras och hur hänsyn till barnets 

bästa ska tas i ärendehanteringen.49  

 

                                                 
46 Halvorsen, 2002. 
47 Storbritanniens immigrationsmyndighet, 2007. Asylum Statistics United Kingdom. 
48 A.Ali, et al., 2003. 
49 Halvorsen, 2002. 
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Derluyn och Broekaert har gjort en studie om ensamkommande barn i Belgien där de belyser 

de stora kontrasterna mellan det rättsliga och det psykologiska perspektivet för 

ensamkommande barn. Deras studie visar att det rättsliga systemet behandlar 

ensamkommande barn som flyktingar eller migranter före att de behandlas som barn vilket 

leder till att barnen i nuläget inte får den vård och omsorg de behöver. Det rättsliga systemet, i 

vilket barnen likställs med vuxna flyktingar, får företräde och barnperspektivet glöms således 

bort. Vidare belyser Derluyn och Broekaert hur gruppen ensamkommande barn är de mest 

utsatta av alla flyktingar och att det rättsliga och det psykologiska perspektivet av hanteringen 

av ensamkommande barn varierar stort i alla mottagarländer. Detta menar författarna har att 

göra med att det är ländernas egna regeringar och egna välfärdssystem som sätter ramarna för 

hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska se ut. Vidare belyser Derluyn och 

Broekaert problematiken om definitionerna av flykting och migranter, som de beskrivs i 

Genèvekonventionen från 1951. Problematiken som beskrivs är att det är en snäv definition 

av begreppet flykting och att således de som flyr sitt hemland på grund av svält, fattigdom 

och så vidare inte enligt konventionen är att betrakta som flyktingar. De definieras som 

migranter och kan således inte få flyktingstatus utan måste söka uppehållstillstånd på andra 

grunder. Författarna menar att de som flyr sitt hemland på grund av svält och fattigdom, lika 

mycket flyr för att rädda sina liv, som de som flyr på grund av ett förtryckande politiskt 

system eller civilt krig. Detta kopplat till barnens perspektiv menar författarna handlar om att 

det är svårt att påstå att barn är ”frivilliga” migranter eftersom det är sällan som barnen flyr 

ensamma på ett eget initiativ.50  

 

Derluyn och Broekaert belyser även problematiken med termen barn. Vanligen definieras 

barn som under 18 år men när det handlar om ensamkommande barn kan denna definition bli 

problematisk. Detta på grund av tre orsaker som författarna tar upp. Åldergränsen med 18 år 

för barn är inte en världsomfattande standard utan vissa länder kan ha en myndighetsgräns på 

exempelvis 16 år eller 21 år. Vidare skiljer sig förhållningssätt till och upplevelser av 

barndom avsevärt mellan olika kulturer och kontexter i världen. Den officiella åldersgränsen 

på 18 år behöver inte stämma överens med vissa länders kulturella syn på övergången till att 

vara vuxen, i vissa länder betraktas exempelvis att gifta sig vara övergången från att vara barn 

till att bli vuxen. Slutligen handlar det även om individuella olikheter i mognad hos alla 

individer, exempelvis kan en som är 16 år vara mer mogen än en som är 18 år.51 

                                                 
50 Derluyn & Broekaert, 2008.  
51 ibid.  
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Bhabha beskriver hur olika internationella riktlinjer tenderar att strida mot varandra. 

Författaren visar hur det exempelvis i UNHCR:s riktlinjer står att ensamkommande barn inte 

skall nekas inträde till ett territorium. I EU:s riktlinjer står däremot att medlemsländerna skall 

vidta lämpliga åtgärder för att förhindra obehörigt inträde för ensamkommande barn. 

Dessutom ska EU-länderna samarbeta för att förhindra olagligt uppehälle av ensamkommande 

barn i det europeiska territoriet. Bhabha belyser vidare orsakerna till varför policys relaterade 

till ensamkommande barn är inkonsekventa mellan länder och menar att det finns en 

motsägelse mellan immigrationskontroll å ena sidan och välfärdsskydd med barns rättigheter 

å den andra sidan.52 

 

                                                 
52 Bhabha, 2001.  
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa baseras på internationella 

konventioner, resolutioner och riktlinjer som stater har att ta hänsyn till gällande mottagande 

av ensamkommande barn samt svenska lagar och riktlinjer för området. 

 

4.1 Folkrättsliga regler 

Folkrättsliga regler måste beaktas vid studier av det svenska samhällets mottagande av 

ensamkommande barn. Håkan Hydén beskriver att problemet med folkrättsliga regler är att 

det inte finns sanktioner mot regelbrott mot dessa, reglerna är inte bindande och de stater som 

inte vill följa dessa kan välja att inte ansluta sig till internationella överenskommelser. Skydd 

för barns rättigheter är dock så pass angelägna att FN:s medlemsstater är skyldiga att 

uppmärksamma dessa.53 

4.1.1 FN:s konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen har ratificerats av alla världens stater utom Somalia och USA54. 

Konventionen bygger på fyra grundprinciper; förbud mot diskriminering (artikel 2), barnets 

bästa (artikel 3), rätten till liv och utveckling (artikel 6) och rätten att få uttrycka sina åsikter 

och bli respekterad för dessa (artikel 12). Artikel 24 ger barnet rätt till hälso- och sjukvård, 

konventionsstaternas mål skall vara att tillfullo ge barn denna rätt. Vidare har staterna enligt 

artikel 28 ansvar för att alla barn får rätt till kostnadsfri utbildning. Artikel 20 ger barn som 

inte kan stanna kvar i sin familjemiljö rätt till skydd och bistånd från statens sida. 

Ensamkommande barn omfattas speciellt av artikel 22 som garanterar flyktingbarn skydd och 

humanitärt bistånd. Konventionsstaterna skall enligt artikeln bistå barn som skilts från sin 

familj med hjälp att återförenas med sina föräldrar och om detta inte är möjligt ge barnet 

samma skydd som andra barn som skilts från sin familjemiljö. Avgörande för hur 

barnkonventionen skall efterlevas är den praktiska tolkningen av principen om barnets bästa. 

Barnets intresse kan inte alltid väga tyngre än andra intressen men ska väga tungt och komma 

i främsta rummet. Vid uppkomsten av barnkonventionen år 1989, fanns en oro över att 

barnets intressen skulle förbises när olika samhällsintressen kom i kollision med varandra.55 

 

                                                 
53 Hydén, 2001. 
54 Unicef, 2008. Barnkonventionen. 
55 UD Info, 2006. 
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4.1.2 UNHCR 

FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, har som främsta uppgift att ge ett internationellt skydd 

och söka varaktiga lösningar för flyktingar56. UNHCR gav 1997 ut riktlinjer för mottagandet 

av ensamkommande barn, primärt i dessa är att principen om barnets bästa ska råda i frågor 

som rör barnets skydd och omvårdnad. Enligt riktlinjerna skall det prioriteras att fastställa 

barnets identitet så snart det är möjligt. Vidare anger riktlinjerna att en medicinsk utredning 

av barnets ålder får göras men att denna skall ske på ett respektfullt och humant sätt. När 

barnets identitet är fastställd skall en representant för barnet tilldelas samt ett juridiskt ombud 

utses. I riktlinjerna betonas att barnen har rätt till samma hälso- och sjukvård som andra barn i 

ankomstlandet samt att få påbörja utbildning i ett så tidigt skede som möjligt.57 

 

4.1.3 Resolution från EU 

I EU:s resolution om underåriga medborgare i tredje land utan medföljande vuxen anges 

riktlinjer för behandlingen av dessa på områden som mottagande, vistelse och återvändande. 

Resolutionen ska inte påverka FN:s konvention om barnets rättigheter och inte heller mer 

gynnsam nationell lagstiftning. I resolutionen betonas att den unges identitet bör fastställas så 

snart som möjligt genom exempelvis ett tidigt och åldersadekvat samtal. Det åligger den 

asylsökande som uppger sig vara underårig att bevisa sin ålder. Om bevis inte presenteras 

eller om det finns starka skäl att tvivla på åldern kan en åldersbedömning utkrävas, denna bör 

göras objektivt och kan ske genom ett medicinskt ålderstest. Medlemsstaten skall bistå den 

unge med hjälp att återförenas med sin familj. Vidare betonas i resolutionen att vikten av att 

snarast utse en förmyndare som i enlighet med nationell lag ska ansvara för att den unges 

behov tillgodoses på rättsliga, sociala, medicinska eller psykologiska områden. Underåriga 

utan medföljande vuxen bör placeras hos vuxna släktingar, familjehem, mottagningscentrum 

eller någon form av bostad anpassad för underåriga. Den unge bör få tillgång till utbildning på 

samma sätt som landets övriga medborgare eller beredas specialundervisning. Den unge bör 

även få medicinsk vård för omedelbara behov samt särskild vård om denne har utsatts för 

någon form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling, bestraffning eller väpnad 

konflikt. Resolutionen betonar vidare att underårigas asylärenden skall behandlas särskilt 

skyndsamt samt att handläggare i dessa har en lämplig utbildning för ändamålet.58  

                                                 
56 UNHCR, 2008. 
57 UNHCR, 1997. Guidelines on Policies and Procedures in dealing with  
    Unaccompanied Children Seeking Asylum. 
58 EU (97/C 221/03). 
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4.1.4 Internationella skyldigheter i svensk lag 

Sverige ratificerade FN:s barnkonvention år 1990 och åtog sig i och med detta att 

implementera barnkonventionen i svensk lagstiftning vilket innebär att i all lagstiftning som 

rör barn skall barnets bästa beaktas. Vart femte år skall konventionsstaterna rapportera in till 

FN:s kommitté för barnets rättigheter hur barnkonventionen efterlevs. I barnrättskommitténs 

kommentarer på Sveriges tredje rapport från 2002 uttrycktes oro mot att Sverige inte 

tillräckligt beaktar barnets bästa i asylförfaranden samt mot att Sverige inte vidtagit 

tillräckliga åtgärder gällande bland annat diskriminering av ”gömda” barn. Sverige 

uppmanades att samordna information och insatser bättre för ensamkommande barn, sörja för 

bättre utbildning av yrkesgrupper som jobbar med målgruppen samt att avsevärt korta ner 

asylprocessen för dessa barn. Kommittén ansåg dock att kvalitén i mottagandet av 

ensamkommande barn förbättrats sedan tidigare rapporter.59 År 2007 lämnade Sverige in en 

fjärde rapport till barnrättskommittén där mycket av innehållet är ett bemötande på 

kommentarerna från den tredje rapporten. I rapporten lyfts den nya lagen om God man för 

ensamkommande barn fram samt att boendeansvaret för ensamkommande barn flyttats från 

Migrationsverket till kommunerna. Detta ska ha bidragit till ett bättre skydd för barnen. 

Vidare poängteras i rapporten att målsättningen ska vara att ensamkommande barn får beslut i 

sitt asylärende inom tre månader, till skillnad från de sex månader som gäller för vuxna 

asylsökande. Barnrättskommittén hade krävt bland annat att identifieringen av barnet skall 

prioriteras och att denna skall vara vetenskaplig, säker, barnvänlig och könsanpassad. Att 

Migrationsverket år 2003, tillsammans med Barnombudsmannen (BO), tog fram en 

intervjuguide för att förbättra samtal med asylsökande barn redovisas också i rapporten. 

Barnrättskommitténs kommentarer på den fjärde rapporten förväntas komma år 2009.60 

 

4.2 Svensk reglering avseende ensamkommande barn 

I detta avsnitt behandlas nationella lagar och riktlinjer som behandlar ensamkommande barn i 

Sverige. I Sverige är 18-årsgränsen av avgörande betydelse för att definiera skillnaden mellan 

underårig och vuxen.  

 

                                                 
59 Unicef, 2005. FN CRC/C/15 Tillägg 248. 
60 Socialdepartementet, Artikelnummer: S2007.033. 
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4.2.1 Utlänningslagen 

I utlänningslagen 1 kap. 2§ fastslås att med barn avses person under 18 år61. 

Barnkonventionen har stått som förebild till portalparagrafen i utlänningslagen, bestämmelsen 

finns i nya utlänningslagen 1 kap. 10§: ”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsyn till 

barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver” .62 11§ i samma kapitel säger att barnet 

skall höras om det inte är olämpligt och hänsyn skall, utifrån mognad och ålder, tas till det 

barnet har sagt63. Med asyl avses i 1 kap. 3§ i utlänningslagen uppehållstillstånd som beviljas 

person som är flykting64. Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention, 

Genevékonventionen, vilken ligger till grund för definitionen av flykting i utlänningslagen:65 

1 § ”Med flykting avses i denna lag en utlänning som 
- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner 
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning 
eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 
- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.”66 

 
När ett barn beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter 

görs en samlad bedömning enligt 5 kap. 6§ i utlänningslagen. Omständigheterna behöver 

dock inte ha samma grad av allvar som krävs för att bevilja vuxna uppehållstillstånd enligt 

denna paragraf. Om en asylsökande visar sig ha lämnat oriktiga uppgifter kan 

uppehållstillstånd återkallas. Det är enligt utlänningslagen 18 kap. 4§ God man som ska 

ansöka om uppehållstillstånd för ensamkommande barn.67 Asylärenden som gäller 

ensamkommande barn skall prioriteras på Migrationsverket för att ge så korta väntetider som 

möjligt68. Målet är att beslut i barnens ärenden ska fattas inom tre månader69. Gällande förvar 

säger utlänningslagen att ett barn får tas i förvar om det är sannolikt att barnet kommer utvisas 

eller avisas med omedelbar verkställighet eller om det finns en uppenbar risk att barnet håller 

sig undan. Barn får inte tas i förvar längre än 72 timmar och om det finns särskilda skäl i 

ytterligare 72 timmar.70 

 

                                                 
61 1 kap. 2§, Utlänningslagen (2005:716). 
62 Prop. 2005/06:46., 1 kap 10§, Utlänningslagen (2005:716). 
63 1 kap.11§, Utlänningslagen (2005:716). 
64 1 kap. 3§, Utlänningslagen (2005:716). 
65 Migrationsverket, 2008. Frågor och svar - Asyl & flyktingar. 
66 1 kap. 1§, Utlänningslagen (2005:716). 
67 18 kap. 4§, Utlänningslagen (2005:716). 
68 Migrationsverket, 2008. Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar. 
69 Migrationsverkets utlänningshandbok, kap 37.3, 2007. 
70 10 kap. 2§, Utlänningslagen (2005:716). 
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4.2.2 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

Vinsterna med lagändringen år 2006 i LMA, var bland annat att komma ifrån problemet med 

Migrationsverkets roll som både beslutsfattare och vårdare för ensamkommande barn samt att 

kommunens ansvar för barnen innebar att barnen skulle omfattas av samma regler och sociala 

omvårdnadssystem som alla barn i landet, enligt normaliseringsprincipen.71 LMA anger 

bestämmelser om sysselsättning och bistånd för asylsökande och personer som beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige72. Lagen innehåller särskilda bestämmelser i 2 och 3§§ som berör 

mottagandet av ensamkommande barn och barnens boende i anvisningskommun. Lagen är 

endast tillämplig så länge barnet är att anse som ensamkommande. Barn som är under 18 år, 

som inte har uppehållstillstånd och som bor hos vårdnadshavare med uppehållstillstånd 

omfattas inte av LMA.73 Med ensamkommande barn avses i LMA barn under 18 år som vid 

ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar, från vuxen person som ställföreträtt 

föräldrarna eller som efter ankomsten är utan ställföreträdare74.  

 

4.3 Aktörer i mottagandet av ensamkommande barn  

Majoriteten av ensamkommande barn som anländer till Sverige upptäcks då de anmäler sig 

till någon av Migrationsverkets ansökningsenheter, där kan barnet lämna in sin asylansökan. 

Ansökningsenheterna finns på fyra ställen i Sverige; Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Uppsala.75 I detta avsnitt ges en överblick över aktörer som samverkar runt asylsökande 

ensamkommande barns vardag. 

 

4.3.1 Migrationsverkets ansvar 

Migrationsverket har huvudansvaret för asylsökande, utlänningar som fått Permanent 

uppehållstillstånd och för ensamkommande barn76. Migrationsverket ansvarar för 

myndighetsutövningen gällande de ensamkommande barnen, i enlighet med LMA77. I detta 

ansvar inkluderas att ta emot och pröva asylansökan, göra åldersbedömning, eftersöka barnets 

                                                 
71 Prop. 2005/06:46, s 41. 
72 1§, Lag om mottagande av asylsökande m.fl, (1994:137). 
73 2-3§§, Lag om mottagande av asylsökande m.fl, (1994:137). 
74 1§, Lag om mottagande av asylsökande m.fl, (1994:137). 
75 Migrationsverket, 2008. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
76 Prop. 2005/06:46, s 17. 
77 Migrationsverket, 2008. Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar. 
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vårdnadshavare, handlägga frågor om barnets ekonomi och arbeta med återvändande78. 

Migrationsverket meddelar ett barns ankomst, till socialtjänsten i kommunen där barnet 

anlänt, och om inte barnet själv uppger annan möjlig bostad hos släktingar placeras barnet i 

ett gruppboende i transitkommunen79. Barnet kan sedan anvisas till boende i kommun som 

tecknat överenskommelse med Migrationsverket, anvisningskommuner får ersättning av 

Migrationsverket för boendeplatser. De asylsökande barnen själva får en dagersättning och 

kan söka särskilda bidrag för kläder, träning eller mediciner.80 I Migrationsverkets uppgift 

ingår att se till att alla iblandade parter i mottagningssystemet runt en asylsökande samverkar 

på bästa sätt81. Migrationsverket har inget ansvar enligt LMA för att ge asylsökande barn 

trygghet, omvårdnad och fostran82. 

 

4.3.2 Socialtjänstens ansvar 

Med barn avses i Socialtjänstlagen 1 kap. 2§ varje människa under 18 år83. När ett barn vistas 

i en kommun blir kommunen enligt vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen ansvarigt för att 

barnet får hjälp och stöd. Socialnämnden har bland annat ansvar för att ett barn som placerats 

i en kommun enligt Socialtjänstlagen 6 kap. får god vård, fostran, gynnsamma 

uppväxtförhållanden samt lämplig utbildning. Anvisad vistelsekommun ansvarar för att utreda 

barnets behov, utse god man genom överförmyndarnämnden och se till att barnet får 

skolundervisning enligt Socialtjänstlagen 6 kap. 6§. Genom en överenskommelse mellan 

staten och Sveriges kommuner och landsting har alla barn som är asylsökande eller har fått 

uppehållstillstånd rätt till skolgång. Landstinget har ansvar för att barnen får samma hälso- 

och sjukvård samt andra barn i det svenska samhället.84 Barn som hinner fylla 18 år innan 

asylprövningen är klar skall flyttas från kommunens boende till eget boende eller 

anläggningsboende för vuxna85.  

 

 

                                                 
78 Migrationsverket, 2008. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
79 Prop. 2005/06:46, s 28-29. 
80 Migrationsverket, 2008. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
81 Socialstyrelsen, Artikelnummer: 2007-1-1. 
82 DS (2004:54). 
83 1 kap. 2§, Socialtjänstlagen, (2001:453). 
84 Migrationsverket, 2008. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
85 Socialstyrelsen, Artikelnummer: 2007-1-1. 
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4.3.3 God man 

I 6 kap. 2§ i Föräldrabalken fastslås att vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 

18 år eller ingår äktenskap. Vårdnadshavaren har rätt- och skyldighet att bestämma över 

barnets personliga angelägenheter enligt föräldrabalken 6 kap. 1§ och ska se till att barnets 

behov blir tillgodosedda.86 Enligt föräldrabalken ska barnet stå under vårdnad av föräldrar 

eller särskilt förordnade vårdnadshavare och om detta inte är möjligt ha en förmyndare. I juli 

2005 trädde, efter en regeringsproposition om stärkt skydd för ensamkommande barn, en ny 

lag om God man för ensamkommande barn i kraft. God man utses av överförmyndarnämnden 

efter ansökan från Migrationsverket eller socialnämnd. Den Gode mannen skall sörja för att 

samordna runt barnets personliga förhållanden beträffande barnets skola, utlänningsärendet 

och ha regelbunden kontakt med barnets boende. Den Gode mannen har också avgörande 

inflytande över barnets boende och personliga angelägenheter.87 Den Gode mannen ansvarar 

också för barnets ekonomi och barnets rättsliga angelägenheter. Att företräda barnet vid den 

rättsliga prövningen av asylfrågan ligger dock inte på den Gode mannens ansvar utan är ett 

ansvar som det offentliga biträdet har88.  

 

4.4 Utlänningshandboken 

Till hjälp i utredningssituationen har Migrationsverket utlänningshandboken som kan sägas 

vara en förenklad form av utlänningslagen. Utlänningshandboken kapitel 37.5 om utredning 

av barn anger riktlinjer för handläggaren om exempelvis samtalsmetodik i utredningen. Sedan 

2005 har Migrationsverket sagt sig ha ett särskilt avsnitt om utredning av ensamkommande 

barn under bearbetning, något sådant har ännu inte kommit.89 

4.4.1 Åldersbedömningar 

Utlänningshandbokens kapitel 37.3 handlar om åldersbedömningar och enligt detta ska dessa i 

första hand ses som en fråga om barnets identitet och för asylprövningen men att de också är 

viktiga för ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. En åldersbedömning bör göras så 

tidigt som möjligt, om tvivel om ålder uppstått, för att veta vart asylärendet ska prövas samt 

för att undvika att vuxna bor på samma boende som barn. Det är enligt utlänningshandboken 

den asylsökande som har bevisbördan att styrka sin ålder och identitet. Verkar den 

                                                 
86 6 kap. 1, 2 §§, Föräldrabalken, (1994:1433). 
87 Prop. 2005/06:46, s 23. 
88 Migrationsverket, 2008. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
89 Migrationsverkets utlänningshandbok, kap. 37.5, 2008. 
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asylsökandes ålder uppenbart oriktig kan den sökande erbjudas att stödja sina uppgifter 

genom orienterande samtal eller medicinsk utredning av ålder. Åldern en sökande uppger ska 

antecknas, finns skäl att tvivla på åldern kan handläggaren göra en anteckning om ändring av 

födelsedatum och en vidare utredning av åldern kan komma att göras.90 

 

Åldersbedömning inleds med ett samtal med den asylsökande vid ansökningstillfället där den 

sökande får frågor om sin bakgrund och ålder vid olika händelser i hemlandet. Samtalet ska 

hållas av en handläggare med särskild barnkompetens och dokumenteras i en 

tjänsteanteckning med en noggrann redogörelse för faktorer som ligger till grund för 

åldersbedömningen. Den sökande ska upplysas om vad det innebär att registreras som barn 

ifråga om begränsningar i självbestämmandet, om regler i boendet samt att asylskälen prövas 

lika oavsett om den sökande bedöms som barn eller vuxen. Migrationsverket kan vidare samla 

in uppgifter från socialtjänst, boende, skola, God man eller andra som finns i ungdomens 

närhet, sådana uppgifter används i en samlad bedömning av ungdomens ålder.91 Även en 

Dublinträff92 kan påvisa att den asylsökande uppgett en annan ålder vid asylansökan i annat 

EU-land93. Ett uppföljande samtal där skälen för bedömningen redovisas skall hållas 

tillsammans med företrädaren och den sökande, vilka då har möjlighet att lämna in sina 

synpunkter. Om den asylsökandes ålder efter samtal bedöms som uppenbart oriktig skall 

högre eller lägre ålder registreras. Behövs ytterligare underlag för bedömningen kan 

medicinsk utredning erbjudas i form av skeletal bedömning där handskelettet röntgas samt 

bedömning av tandutveckling där tänderna i käken röntgas. Dessa undersökningar är 

frivilliga, beslut att remittera till sådan undersökning ska fattas av beslutsfattare med särskild 

barnkompetens. De medicinska bedömningarna skall göras av medicinsk expertis med vilken 

Migrationsverket slutit avtal. Spannet i resultatet av dessa undersökningar är stort, därför bör 

den sökande endast bedömas som över 18 år om resultatet av båda undersökningarna visar en 

ålder över 21 år. Resultat av medicinsk bedömning och total bedömning skall sammanvägas, 

resultatet ska tolkas generöst och noggrant dokumenteras i en tjänsteanteckning. Visar 

bedömningen att den sökande är över 18 år skall ärendet överlämnas till asylprövningen för 

vuxna och ny legitimation och akt skall tas fram. Bedömningen kan inte överklagas då det 

inte är ett förvaltningsrättsligt beslut.94 Socialstyrelsen gav 1993 ut allmänna råd kring dessa 

                                                 
90 Migrationsverkets utlänningshandbok kap. 37.3, 2007. 
91 Ibid. 
92 Då en asylsökande enligt Dublinförordningen visar sig ha sökt asyl i annat EU-land. 
93 Migrationsverkets utlänningshandbok kap. 37.3, 2007. 
94 Ibid. 
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bedömningar, i denna uppmanas till att väga samman såväl somatisk utveckling med andra 

barnmedicinska kriterier i en bedömning95. Socialstyrelsens råd är enligt Migrationsverket 

dock inte tillämplig på asylsökande barn då den gäller personer med Permanent 

uppehållstillstånd och adoptivbarn. Vissa delar kan dock vara användbara men frågan om 

tiden, att bedömningen bör göras efter ett år, fungerar inte då målet är att asylsökande barn 

skall ha fått besked i sin asylprövning inom tre månader.96 I slutet av december år 2008 gick 

Socialstyrelsen ut med ett nytt meddelande om att de allmänna råden om medicinsk 

åldersutredning inte är avsedda att användas vid åldersbedömningar av asylsökande barn i 

spannet runt 18 år där syftet är att klargöra om den ålder som uppgivits är oriktig. De 

medicinska utredningarna har en felmarginal på +- 2 till 3 år när personen är i 18-årsåldern 

och Socialstyrelsen uttrycker även en tveksamhet över om dessa röntgenundersökningar är 

förenliga med Strålskyddsinstitutets föreskrifter. Socialstyrelsens konklusion är att en säker 

och enkel metod, för att göra åldersbedömningar av dessa personer, i dagsläget inte finns.97 

 

4.5 Rättssociologi 

Rättssociologi är ett teoretiskt perspektiv baserad på två samhällsvetenskapliga discipliner, 

sociologi och juridik, som kan möjliggöra förståelsen av de processer som omringar 

rättsväsendets funktionssätt. Rättssystemet kan, enligt Håkan Hydén, sägas ha en verklig nivå 

och en rättslig (normativ) nivå. Hela rättssystemet kan ge en avspegling av verkligheten. 

Rättssociologin betraktar rättsystemet utifrån och belyser rättsreglers orsaker och 

konsekvenser.98 Enligt Jan Svanberg handlar rättssociologin om hur regler kan bli effektiva 

och fylla en funktion, rättssociologi är samhällsvetenskapliga studier av hur rättssystemet 

verkar i samhället. Rättssociologin berör såväl nationella som internationella rättssystem. 

Rättssystemet är ett system av normer men handlar i rättssociologin främst om de 

professionella regelsystem som människorna i samhället är delaktiga i. Centralt i 

rättssociologin är rättskällornas betydelse för rättssystemet och hur såväl helhet som enskilda 

delar i systemet påverkar mänskligt beteende. Rättssociologiska perspektiv kan studera hela 

rättsystemet och syna och visa effekter av hur systemet fungerar.99  

 

                                                 
95 Socialstyrelsen, (1993:11).  
96 Migrationsverkets utlänningshandbok kap. 37.3, 2007. 
97 Socialstyrelsen, Dnr 50-11739/2008. 
98 Hydén, 2001. 
99 Svanberg, 2008. 
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Rättssociologin avser, enligt Thomas Mathiesen, metoder och teorier för att beskriva och 

analysera människans sociala verklighet och rättens del i denna. Kortfattat kan det sägas att 

rättssociologin belyser rätten i samhället. Mathiesen visar tre områden, av Ragnar Knoph, 

som går att belysa gällande detta: rättens inverkan på samhället, samhällets inverkan på rätten 

och hur rätten och samhället växelverkar som en helhet. Gällande hur rätten påverkar andra 

samhällsförhållanden, menar Mathiesen, går det att fundera på huruvida rättens avsedda 

verkningar uppfylls och om rätten också kan få icke avsedda verkningar i samhället i fråga 

om exempelvis maktförhållanden. Lagstiftning kan inte ses isolerat utan måste förstås utifrån 

att sociologiska förhållanden samspelar med lagstiftning och praxis och kan orsaka att avsedd 

verkan inte uppnås. Ett perspektiv för att närma sig frågan om hur samhällsförhållanden 

inverkar på rätten kallas normperspektivet, detta hävdar att samhälleliga normer påverkar 

rättens utveckling. Ett annat perspektiv kallas opinionsperspektivet då en opinion kan påverka 

rättssystemet. Författaren lyfter också fram ett perspektiv om det materiella i samhällets 

betydelse för rättssystemets utveckling. Ur sociologisk synvinkel är det relevant att se att 

samhällsförhållanden och rättssystem båda kan ha en inverkan på varandra. Enligt Mathiesen 

finns det ett starkt perspektiv av makt i rättssystemet och att den som vinner i maktkamper 

mellan intressen får bestämma rättsutvecklingen. Att idag säga vem som har makt i ett 

samhälle är inte enkelt, makten har blivit anonymiserad och där spelar även krafter som media 

och den globaliserade ekonomin en stor roll. Vidare lyfter Mathiesen upp begreppet allas 

likhet inför lagen. En rättssociologisk fråga kring begreppet är om en sådan formell likhet 

inför lagen också är reell om reella olikheter inte belyses. Frågan är ur rättssociologiskt 

perspektiv särskilt intressant att betrakta utifrån klass, kön och etnicitet som är fundamentala 

sociala indelningar i samhället. Studier har visat att personer med utländsk bakgrund är 

föremål för en strukturell diskriminering i rättssystemet och behandlas negativt i rättskedjan i 

alla led.100 

                                                 
100 Mathiesen, 2005. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Studiens intervjuer genomfördes med fem av Migrationsverkets handläggare för 

ensamkommande barn. I kapitlet redovisas och analyseras resultaten från intervjuerna utifrån 

studiens teoretiska perspektiv; barnkonventionen och Utlänningslagen/Utlänningshandboken. 

De centrala kategorier som framkom genom respondenternas svar; utredningskvalitet, 

barnkonventionen, åldersbedömning samt integration ligger till grund för analysen. Slutligen 

belyses analysen med en rättssociologisk ansats för att ge ett vidare perspektiv på hur 

regelverk avseende ensamkommande barn och samhällsförhållanden ömsesidigt kan påverkas 

av varandra. 

 

5.1 Utredningskvalitet 

I fråga om hur utredningssituationen upplevs kan det vara relevant att betrakta de 

förutsättningar som finns för en god utredningskvalitet. En sådan förutsättning kan vara 

handläggares utbildning och tidigare erfarenheter. Svaren från de olika respondenterna 

gällande deras egna utbildningsnivåer och erfarenheter varierade dock ansenligt.  

”Ja, det har jag fått! Det är en utbildning som, som fanns förut i alla fall som heter just att utreda 
barn…jag har just upptäckt att den finns inte kvar i vårt utbildningsprogram på migrationsverket 
men förut var det så att alla skulle gå den. Men nu vet jag faktiskt inte… Just nu verkar det inte 
finnas någon som är om att utreda barn…” 
 

Sverige har efter rapporten till FN:s barnrättskommitté, år 2002, uppmanats att sörja för bättre 

utbildning till de yrkesgrupper som arbetar med ensamkommande barn101. Enligt 

utlänningshandboken skall de tjänstemän som handlägger barnärenden besitta särskild 

barnkompetens, vilken Migrationsverket är ansvariga att tillgodose tjänstemän med102. Utifrån 

vad som framkom av intervjuerna har inte alla respondenter fått utbildning av 

Migrationsverket i specifik barnkunskap i asylärendet. I utlänningshandboken finns 

samtalsmetod anpassad för samtal med barn och andra förhållningssätt som Migrationsverket 

särskilt har arbetat fram103. Även om inte alla respondenter fått särskild utbildning av 

Migrationsverket uttryckte dock samtliga att de har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn. 

Vissa respondenter upplever att de redan har den utbildning de behöver. 

”…jag känner att jag har den kompetens jag behöver för det här. Jag har mina samlade 
erfarenheter…jag har inte fått någon utbildning genom Migrationsverket...men vi har ju vår 
bibel..! (IP pekar på utlänningslagen i bokhyllan)”  

                                                 
101 Unicef, 2005. FN CRC/C/15 Tillägg 248. 
102 Migrationsverkets utlänningshandbok kap. 37.5, 2008. 
103 ibid. 
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Ett par respondenter uttrycker däremot vikten av kontinuerlig vidareutbildning. 

”…jag tycker att jag har grunden men man kan alltid bli bättre…men jag tycker inte att man kan 
se det som bara för att man lärt sig någonting en gång så kan man tillämpa det för alltid utan det 
skulle vara bra med mer återkoppling…” 
 

En respondent upplever att barnutredningarnas kvalitet brister när handläggare från 

vuxenprövningen tillfälligt är handläggare för barnärenden, respondenten ger med detta 

uttryck för att särskild utbildning och kompetens för att utreda barnärenden behövs. 

”…sen så slänger man ju in andra personer att utreda barn lite så där tillfälligt och dom upplever 
jag inte har samma utgångspunkt… Jag har läst några utredningar nu som vuxenhandläggare har 
skrivit och dom, alltså jag tycker inte att kvaliteten på dom är särskilt bra...man ställer ledande 
frågor och fokuserar lite på fel saker tycker jag…man jobbar lite för hårt på att slå hål på 
trovärdigheten i en historia istället för att se på asylskälen…” 

 
I internationella rapporter belyses vikten av särskild barn- och kulturkompetens för de som 

arbetar med ensamkommande barn och Kate Halvorsen belyser att de som företräder och 

utreder barnärenden i många europeiska länder saknar denna kompetens och således utreder 

ärendena likadant som vuxenärenden104. Av respondenterna går att förstå att 

Migrationsverkets barnhandläggare har utbildning och kompetens för sin uppgift men att det 

finns en brist på området då handläggare från vuxenprövningen bistår barnutredningar. 

Respondenterna upplever att dessa handläggare inte har tillräcklig kunskap för att kunna bistå 

asylprövningsenheten för barn.  

 

En annan förutsättning för god utredningskvalitet kan vara att alla som är inblandade i 

utredningarna arbetar på ett likartat sätt. I oktober år 2008 uppmärksammades i Sveriges 

Television att andelen beviljade uppehållstillstånd för ensamkommande barn från Irak och 

bedömningen av dessa skilde sig avsevärt mellan Migrationsverkets olika enheter i landet105. 

Detta lyftes i intervjuerna fram som ett exempel på olikheter mellan enheter i landet.  

”…det var ju lite hallaballoo i media nyligen om den saken därför att de hade fattat otroligt 
mycket mer avslag i Irakärenden…så att ja, det kan man väl säga att vi jobbar lite olika…det är ju 
en katastrof att det är så. Det är ju så rättsosäkert så att det liknar ingenting…” 

 
Olikheterna mellan enheterna är intressanta att betrakta utifrån att det inte finns några 

riktlinjer för handläggningen av ensamkommande barn i utlänningshandboken. 

Migrationsverket har sedan 2005 haft detta under bearbetning men ännu finns ingen 

uppdatering av detta avsnitt106. Några av studiens respondenter känner att de saknar sådana 

riktlinjer medan andra inte upplever problemet som lika stort. 

                                                 
104 Halvorsen, 2002. 
105 Sveriges Television, 2008. Ofta avslag för ensamkommande barn. 
106 Migrationsverkets utlänningshandbok, kap. 37.3, 2007.  



 28 

”…jag tycker att det är helt vansinnigt…det står liksom i regleringsbrevet som vi får av 
regeringen att barnärenden ska vara prioriterat och så har det inte stått nåt i det här kapitlet 
sedan den 15 december 2005. Det här kapitlet…det är väl ganska grundläggande för att vi ska 
kunna handlägga och utreda ärenden på ett likartat sätt…” 

 
Skillnaden mellan intervjupersonernas uppfattning om behovet av gemensamma riktlinjer är 

anmärkningsvärd. De respondenter som uttrycker ett behov av tydliga officiella riktlinjer ser 

det framför allt ur ett perspektiv av samstämmighet mellan olika enheter och funderar på 

konsekvenser av att sådana riktlinjer inte finns.  

”Jag tror att inom enheten är vi väldigt lika. Sen så tror jag att det skiljer sig mellan enheter. Jag 
har aldrig tänkt på det förut, förräns nu..när jag pratar med er…(IP skrattar)…men jag tror att 
den här bristen på landinformation är att man skapar sig en bild av ett land...på en enhet så tror 
man att det är bättre i Burundi för barn än på en annan enhet…inte när det gäller politik och 
övergrepp och sånt för det finns rapporterat, men själva levnadsförhållandena…” 
 

FN:s barnrättskommitté har uppmanat Sverige att samordna information och insatser runt 

ensamkommande barn bättre107. Av respondenternas svar går det att uttolka ett behov av bättre 

och tydligare samordning vid Migrationsverkets enheter för handläggning av 

ensamkommande barn. 

 

5.2 Barnkonventionen  

Vilken plats barnkonventionen ges i utredningsarbetet av ensamkommande barn skiljer sig 

mellan studiens respondenter. Några av de intervjuade beskriver att de alltid försöker tänka på 

barnkonventionen medan andra beskriver att den finns med i tankarna på ett mer abstrakt 

plan.  

”Alltså, jag kan inte säga att jag sitter och tänker på barnkonventionen i vartenda beslut men vi 
har ju alltid med en paragraf om barnets bästa och det finns ju en portalparagraf i 
utlänningslagen om barnets bästa…och eftersom att jag har valt själv att jobba med barn för att 
jag tycker det är viktigt så finns ju alltid det där i bakhuvudet men jag kan inte säga att jag sitter 
och tänker på barnkonventionen…” 
 

Av intervjuerna framgår att medvetenheten om barnkonventionen kan relateras till den 

yrkesverksammes kompetens samt tidigare arbetslivserfarenheter.  

”Mmm…i framförallt…eller så här ska jag säga…det tydliggörs  när man skriver besluten…man 
har ju den under hela ärendets gång därför att när vi skriver beslutet så måste vi beakta 
barnkonventionen…samtidigt är det väl inte alltid så ska man väl tillägga (ip skrattar). Men det 
varierar på hur duktig man är på att använda sig utav den, men tanken är att vi ska ha den som en 
bas hela tiden. En duktig handläggare eller en dukig beslutsfattare har ju det…” 

 
FN:s barnrättskommitté har tidigare kritiserat Sverige för att inte ta tillräcklig hänsyn till 

barnets bästa i asylförfaranden. Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention och är därmed 

                                                 
107 Unicef, 2005. FN CRC/C/15 Tillägg 248. 
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skyldiga att beakta barnets bästa i all lagstiftning som berör barn108. Barnkonventionen är 

tydligt implementerad i utlänningslagen där det står att särskild hänsyn skall tas till barnets 

hälsa, utveckling och barnets bästa i övrigt109. Ovanstående citat visar att respondenterna är 

medvetna om att barnkonventionen är viktig i deras arbete men att graden av tillämpning 

varierar. Vidare kan citaten tolkas som att respondenterna uttrycker en viss osäkerhet över på 

vilket sätt barnkonventionen praktiskt ska tillämpas och att osäkerheten kan relateras till 

kompetensen hos den som gör utredningen. Detta är intressant att belysa utifrån att flera av 

respondenterna uppger att de inte har fått specifik utbildning från Migrationsverket gällande 

hur de praktiskt ska tillämpa barnkonventionen. 

 

Komplexiteten i den praktiska tillämpningen av barnkonventionen tydliggörs av våra 

respondenter. Respondenterna ger uttryck för att det till viss del kan finnas motsättningar 

mellan utlänningslagen och barnkonventionen.  

”Ja, det finns det…jag skulle nog snarare säga att det i vissa delar så blir det kollisioner…på ett 
juridiskt plan…man kan använda sig utav begrepp som tolkas olika…om vi använder det 
grundläggande barnets bästa, som ju är, förekommer i både utlänningslagen och i våran handbok 
och i barnkonventionen, så är det ett extremt oklart vad barnets bästa är. Och då kan man ju tolka 
barnets bästa som avsaknad av någonting, avsaknad av hot till exempel, eller som avsaknad av 
skolgång, eller ska man prata om tillgång till saker…alltså det ligger lite i själva begreppet att det 
ska vara oklart…”  
 

Oron som fanns för 30 år sedan över att barnkonventionen skulle kollidera med samhälleliga 

intressen finns uppenbarligen kvar än idag. 

”…det har jag faktiskt inte reflekterat över… Nej, inte när det har med utlänningshandboken och 
göra faktisk… däremot så glömmer man ju hela tiden bort barnfrågorna… och det kan ju kännas 
som att det strider mot själva syftet med barnkonventionen, att barnen aldrig koms ihåg…” 
 

Studiens intervjuer bekräftar vad tidigare internationell forskning belyser som ett problem 

med svårigheten att implementera internationella konventioner i nationella lagar. Det är 

intressant att lyfta fram implementeringen av barnets bästa i utlänningslagen. I den nya 

utlänningslagen är barnets bästa inte längre en del av portalparagrafen utan återfinns först i 1 

kapitlet 10§. 

 

5.3 Åldersbedömningar 

Respondenterna upplever åldersbedömningarna i första hand som ett problem med anledning 

av brister i rutiner. Respondenterna uttrycker att när tidigare rutiner fanns, vilka kunde 

                                                 
108 ibid. 
109 1 kap 10§, Utlänningslagen, (2005:716). 
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upplevas som mer strikta, skrevs fler barn upp i ålder. De nya rutinerna är enligt vad som går 

att förstå av respondenterna inte speciellt bra eller användbara.  

”Jaa, det är ju också ett intressant kapitel…(IP skrattar)… alltså när jag började jobba då fanns 
det en åldersrutin för hur man skulle göra för att utreda åldern hos barn som jag tror att vissa 
upplevde som lite hård och strikt och det var en hel del barn som skrevs upp i ålder. Sedan 
ändrade man den där av någon anledning som inte jag kommer ihåg…Och då fick vi en 
åldersrutin som var ganska oanvändbar…det finns inga redskap som vi kan använda oss av 
egentligen…Det finns ju sådana här skelettröntgen och sådär men de säger väldigt lite eller 
ingenting…och den här åldersrutinen hjälper oss knappt på något sätt…” 

 
Att ha tydliga riktinjer för hur åldersbedömningar ska utföras kan vara av stor betydelse för 

respondenternas upplevelse av att göra åldersbedömningar. FN:s barnrättskommitté har 

betonat vikten av att utreda barnets identitet och att denna process ska vara säker, 

vetenskaplig, barnvänlig och könsanpassad110. En av respondenterna uttrycker att rutinen för 

åldersbedömning är ganska oanvändbar och att inga redskap egentligen finns att använda sig 

av. Genom detta går det att förstå att Migrationsverkets rutiner för åldersbedömning inte 

uppfyller internationella krav på åldersbedömningar. Barnets intresse ska enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter väga tungt och stå i första rummet men kan inte alltid 

ställas över andra intressen111. I utlänningshandboken fastslås att ett beslut om uppskrivning 

av ålder inte går att överklaga112. Detta bekräftas i intervjuerna där det framkommer att när 

tjänstemän på Migrationsverket gör en bedömning och bestämmer sig för att ändra åldern kan 

inte den sökande överklaga eller säga någonting om det. I enlighet med resolutionen från EU 

åligger det den asylsökande att bevisa sin ålder om denne uppger sig vara underårig113. 

Resultatet av en bedömning ska enligt utlänningshandboken vägas samman och sedan 

bedömas generöst, åldern ska inte skrivas upp om det inte den angivna åldern är uppenbart 

oriktig114. Att resultatet ska bedömas generöst är något som återkommer flertalet gånger i 

intervjuerna då samtliga respondenter beskriver mottot att hellre fria än fälla. 

”…antingen är det ju att de ligger i det här spannet där det är jättesvårt att säga och då får man 
köpa att de är underåriga och då gör man ju ingenting eller så är det uppenbart att de är äldre 
och då är det ju väldigt lätt att göra något åt saken… Hellre fria än fälla…” 
 

Avsikten med åldersbedömningarna är för studiens respondenter inte att utestänga någon från 

ett mottagningssystem anpassat för barn, utan att försöka säkerställa att det system som är 

tänkt för barn kommer just barn till del. 

”Jaa, alltså…det är ju viktigt att det är barnen som prioriteras och inte att det kommer överåriga 
asylsökande och tar tid och resurser från dom här barnen…som vi borde lägga tid och resurser på. 

                                                 
110 Socialdepartementet, Artikelnummer: S2007.033. 
111 UD Info, 2006. 
112 Migrationsverkets utlänningshandbok, kap. 37.3, 2007., SOSFS (1993:11). 
113 EU (97/C 221/03). 
114 Migrationsverkets utlänningshandbok, kap. 37.3, 2007., SOSFS (1993:11). 
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Så det är väl det som är det stora problemet, att en och annan slinker genom och kanske får ett 
permanent uppehållstillstånd som inte skulle ha fått det om vi förstått att personen var vuxen det 
tycker inte jag är något stort problem för det får man ta…” 
 

Barn är den som är under 18 år enligt FN:s barnkonvention och också enligt svensk lag115. 

Studiens respondenter framhåller särskilt betydelsen barnens ålder har för den tid och de 

resurser samhället lägger ner på ensamkommande barn, exempelvis på boende, god man och 

juridiskt ombud. Frågan om huruvida personer som beviljas uppehållstillstånd i egenskap av 

barn, trots att de inte är berättigade detta, är inte det viktigaste enligt vad flera av 

respondenterna uttrycker. I Migrationsverkets utlänningshandbok betonas att 

åldersbedömning framför allt är en fråga om barnets identitet men också en fråga om vem 

som har ansvaret för den asylsökande116.  

 

Enligt barnkonventionen är staterna skyldiga att erbjuda skydd och bistånd till 

ensamkommande barn117. Om nationell lagstiftning finns för mottagande av ensamkommande 

barn som anses mer fördelaktig än de riktlinjer som är fastställda i EU:s resolution skall den 

nationella lagen ges företräde118. I och med att ansvaret lades över på kommunerna gällande 

mottagandet av ensamkommande barn i Sverige blev kommunerna enligt Socialtjänstlagen 

vistelsekommun för de barn som vistas inom densamma. Därmed ska asylsökande barn få 

samma rättigheter som andra barn i det svenska samhället. Detta medför att den svenska 

lagstiftningen gällande rättigheter och skydd för barn är så pass gynnsam att den således ges 

företräde framför EU:s resolution. Svensk lagstiftning uppfyller alltså EU-resolutionens 

riktlinjer gällande mottagande och socialt skydd för ensamkommande barn. Barnens boende 

är idag ett ansvarsområde för de kommuner som tecknat överenskommelse med 

Migrationsverket119. Resultatet av intervjuerna visade att respondenterna anser att det är 

viktigt att vuxna inte tar de resurser som är avsedda för barn. Exempel på detta kan vara 

tilldelande av god man och boendemiljön, det kan vara relevant att bedöma asylsökandes 

ålder för att vuxna inte ska placeras i boenden avsedda för barn.  

 

I intervjuerna framkom att respondenterna kan se bakomliggande förklaringar till att 

asylsökande uppger en oriktig ålder då de hänvisar till de stora skillnaderna i asylprövningen 

för barn respektive vuxna. 

                                                 
115 1 kap. 2§, Socialtjänstlagen (2001:453).,1 kap. 2§, Utlänningslagen (2005:716). 
116 Migrationsverkets utlänningshandbok kap. 37.3, 2007. 
117 UD Info, 2006. 
118 EU (97/C 221/03). 
119 Migrationsverket, 2008.  Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
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”…det absurda är ju att du på onsdagen kan få ett positivt beslut, på torsdagen får du ett negativt 
för att du har fyllt år… Det är ju lite knepigt…” 
 

Att underåriga kan få en mer gynnsam behandling under asylprocessen har angivits som skäl 

för asylsökande att uppge en oriktig ålder120. Asylärenden gällande ensamkommande barn 

skall behandlas mer skyndsamt och Migrationsverket skall prioritera dessa för att ge så korta 

väntetider som möjligt121. Respondenterna visar att det kan vara mer positivt att vara underårig 

och att skillnaden mellan barn och vuxen i asylprocessen kan vara markant. Barn i 

asylprocessen behöver inte alltid ha lika tung bevisbörda i sin berättelse och sina skäl som 

vuxna asylsökande, exempel på detta kan vara då uppehållstillstånd beviljas på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter enligt Utlänningslagen 5 kap. 6§122. Detta är 

anmärkningsvärt då utlänningshandboken säger att den sökande ska informeras om att 

asylskälen prövas lika oavsett ålder på den sökande123. En annan aspekt då det kan finnas 

fördelar med att vara underårig kan visas med begreppet ankarbarn, då unga människor åker 

till Sverige före sin familj för att sedan hoppas på att familjemedlemmarna skall kunna få 

uppehållstillstånd på anknytningsskäl124. En respondent visar tydlig förståelse för att 

människor känner sig manade att uppge en ålder yngre än 18 år då systemet är mer generöst i 

sin bedömning för barn än för vuxna. Samtidigt visar intervjuerna på svårigheter som kan bli 

följden för en människa som uppger en oriktig ålder.  

”…jag tycker att det är viktigt mer för deras egen skull för min erfarenhet av de barnen jag 
träffade på mottagningen som blev uppskrivna…det var ju många som blev upprörda men många 
tycker jag också accepterade det för de kanske var äldre och det var jobbigt att ljuga om sin 
ålder…De hade ändå klarat sig själva under en väldigt lång tid och då att bli begränsad och bli 
behandlad som barn är kanske inte alltid så himla kul heller. Så jag tror att skulle man hitta sätt 
att göra det här bättre så skulle nog fler tjäna på det…samtidigt som jag kan förstå varför man gör 
det…systemet ser ut så att det är ju generösare bedömning för barn än för vuxna. Så att jag kan 
förstå att om man är 18, 19 eller 20 så ja…så söker man asyl som barn…” 
 

I allt som rör barn skall barnets bästa beaktas, enligt såväl FN:s barnkonvention som svensk 

lagstiftning. Storbritanniens immigrationsmyndighet beskriver hur åldersbestämningen klaras 

upp genom att den asylsökande själv återkallar sina uppgifter eller att tillräckliga bevis som 

kan styrka den sökandes ålder inkommer125. Samma sak går det att se i det svenska systemet. 

Respondenterna bekräftar detta och berättar om tillfällen då den asylsökande själv tagit 

tillbaka sina uppgifter för att det varit för uppenbart att åldern varit oriktig eller att den 

sökande inte orkat leva under oriktiga uppgifter. En av respondenterna belyser i föregående 

                                                 
120 Prop. 2005/06:46, s 28. 
121 Migrationsverket, 2008. Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar. 
122 5 kap. 6§ Utlänningslagen (2005:716). 
123 Migrationsverkets utlänningshandbok, kap 37.3, 2007. 
124 DS 2004:54. 
125 Storbritanniens immigrationsmyndighet, 2007. Asylum Statistics United Kingdom. 
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citat särskilt sin upplevelse från tidigare erfarenheter där asylsökande barn egentligen var 

självständiga unga vuxna som inte orkade leva med att bli behandlade som barn. 

 

Studiens respondenter upplever att det inte längre är lika vanligt förekommande att de möter 

asylsökande där åldern skrivs upp.  

”Det är inte jättevanligt längre…för som den nya rutinen är så är det så att det är på 
ansökningsenheten som åldersbedömningen ska ske…och dom här som är…liksom halvskäggiga 
gubbarna som kommer och säger att de är 13 de sållas ju ut förmodligen där…” 
 

Att det inte är lika vanligt upplever respondenterna dels vara på grund av nya rutiner för var 

åldersbedömningen skall ske men också på grund av att åldersbedömningen avgränsas till de 

tillfällen då en ålder är uppenbart oriktig. Av intervjuerna framkommer att respondenterna 

upplever att problematiken ligger i möten med asylsökande där åldern inte är uppenbart 

oriktig men tveksam, vid dessa tillfällen accepteras den ålder den asylsökande uppger sig ha.  

”…det är ju det att det finns så många som skulle kunna ligga i spannet 16, 17, 18, 19, 20…det är 
ju där själva problematiken ligger…de som är uppenbart överåriga är ju inga problem…även om 
vi inte är hundra procent säkra på att dom är under 18 så måste man ändå bestämma sig för att 
den här personen säger att han är underårig och jag kan inte bevisa motsatsen…då är liksom inte 
det något problem längre…” 

 
I Migrationsverkets utlänningshandbok fokuseras på åldersbedömningar då den asylsökandes 

ålder är uppenbart oriktig. En åldersbedömning kan behövas om den asylsökandes ålder är 

starkt tvivelaktig och om den sökandes uppgifter inte går att styrka på annat sätt, en sådan 

bedömning ska göras objektivt och kan också ske genom att medicinskt ålderstest erbjuds. 

Även då en asylsökandes ålder inte är uppenbart oriktig men tveksam kan en anteckning med 

ändring av födelsedatum göras, enligt utlänningshandboken. I utredningssituationen förs ett 

samtal med den asylsökande och denne får frågor om sin ålder och bakgrund vid olika viktiga 

händelser i den asylsökandes hemland.126  

 
Respondenterna visar på svårigheten i att bedöma åldern efter de få och dessutom tidsmässigt 

korta tillfällen som de möter de asylsökande. Detta kan kopplas till förutsättningarnas 

betydelse för god utredningskvalitet samt upplevelsen av utredningssituationen. En 

respondent tar upp sin tveksamhet till att åldersbedömningarna är en uppgift för 

Migrationsverket, hela det sociala ansvaret ligger på socialtjänsten och borde därför rymmas 

inom socialtjänstens område enligt respondenten. 

”Jag tycker att socialtjänsten och boendena inte tar sitt ansvar för den delen. För att man många 
gånger får höra från boende och socialtjänsten att varför har ni inte gjort någonting i det här 
ärendet. Jag träffar ju barnen en gång så att ska man komma åt så där uppenbara fall, för det 
finns det… Jag tror att på ett sätt så skulle det kanske inte ligga hos Migrationsverket. För att vi 
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träffar barnen så sällan… utan att det skulle ligga på socialtjänsten som träffar barnen oftare… 
Som har ansvar för barnen egentligen, vi har ju inte ansvar för det, vi har ju bara ansvar för och 
pröva asylansökan…” 

 
EU:s riktlinjer poängterar att ärenden som rör ensamkommande barn skall behandlas 

skyndsamt127. I Sverige är målet att ensamkommande barn skall få besked i asylprocessen 

inom tre månader från det att asylansökan lämnades in128. Migrationsverket anser att 

socialstyrelsens råd om att en åldersbedömning bör ske ett år efter ankomsten till Sverige inte 

är möjligt utifrån perspektivet att ärenden som rör ensamkommande barn skall behandlas 

skyndsamt129. Socialstyrelsens allmänna rekommendationer för åldersbedömningar kan också 

upplevas som en konflikt med Migrationsverkets mål för ett förbättrat mottagande av 

ensamkommande barn där frågan om att skydda mindre barn från att ha vuxna människor bo i 

samma boende har en stor betydelse. Barnets bästa gällande boende och asylprocess kan sägas 

stå emot barnets bästa i åldersbedömningen. Under intervjuerna uttrycks frustration över att 

socialtjänst och omgivande aktörer inte tar sitt ansvar i frågan, detta kan vara intressant att 

betrakta utifrån den lagändring som kom år 2006 som innebar att ansvaret för de 

ensamkommande barnen blev kommunernas. Tanken med lagändringen var att skydda barnen 

och skapa en tydlig rollfördelning där Migrationsverket stod för myndighetsutövningen och 

kommunerna för omvårdnaden130.  

 

Principen om barnets bästa kontra utlänningslagen blir föremål för reflektion för flera av 

studiens respondenter, framför allt i fråga om vem som är att betrakta som barn.  

”…i åldersbedömningssituationen uppstår ju då den grejen att om individen är under 18 år så 
tillämpas barnets bästa men om individen är över 18 så tillämpas inte barnets bästa... Själva 
anledningen till bristen, det som vi ser som bristande stöd från samhället är ju att man har en 
annan definition av vad ett barn är. Vilket ger oss den intressanta frågan, är det då i strid med 
barnets bästa…”  

 
I svensk lag tolkas gränsen mellan underårig och vuxen väldigt strikt, med barn avses den 

som är under 18 år. Det finns stora skillnader i de rättigheter och skyldigheter en individ i 

Sverige har, beroende på individens ålder. En vuxen person är myndig och har ett eget ansvar 

över sitt liv medan den som är barn ska stå under vårdnad av annan vuxen131. Detta går att 

koppla tillbaka till hur respondenterna uttrycker svårigheten med att olika länder har olika 

definitioner av vem som är att betrakta som barn. En respondent ger exempel på hur det i 

                                                 
127 EU (97/C 221/03). 
128 Socialdepartementet, 2007. Artikelnummer: S2007.033. 
129 Migrationsverkets utlänningshandbok kap. 37.3, 2007. 
130 Prop. 2005/06:46, s 41. 
131 6 kap. 1-2§§, Föräldrabalken (1994:1433). 
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Sverige kan uppfattas som att ett annat land inte ger barn stöd, medan det i själva verket 

handlar om att landet har en annan definition av vem som är barn.  

”…det intressanta är ju egentligen inte i fall folk har uppgett en felaktig ålder, utan just såna här 
situationer att barn från andra länder kan ha varit vuxna i ganska många år… Säg att dom har 
jobbat sen dom var 13 och så är dom 17 nu när de kommer hit, och så ger vi dom en God man, så 
säger vi så här, du kan inte ta hand om dig själv, du kan ingenting, den här personen kan ha bott i 
Iran själv i fyra år och jobbat i ett främmande land för att försörja sin familj, det blir ju lite 
absurt…” 
 

Respondenten ställer sig frågan om det då vore att bryta mot principen om barnets bästa om 

inte heller Sverige skulle ge barnet det stöd och den hjälp barn har rätt till. Vidare framkom i 

intervjuerna komplexiteten med att behandla någon som barn, som redan klarat sig själv i 

många år och länge betraktats som vuxen i sitt hemland. 

 

5.4 Integration 

Under intervjuerna framkom att ingen av respondenterna direkt kan relatera sitt arbete på 

Migrationsverket till integrationsarbete. Samtliga respondenter uppger att asylprövning och 

åldersbedömning av ensamkommande barn inte har något att göra med integrationen för dessa 

barn. 

”Nej, inte i själva åldersutredningen. Utan åldersutredningen handlar bara om hur gammal tror 
vi att den här personen är. Och då får vi liksom gå på utseende, sätt att vara…och så får de 
berätta om sitt liv, och så ser man om kronologin stämmer…vi tar ingen som helst hänsyn 
egentligen till vilka effekter det har…” 
 

Ensamkommande barn omfattas enligt LMA av Socialtjänstlagen och de rättigheter som 

denna innebär för barn132. Detta kan medföra att förutsättningarna för asylsökande att komma 

in i det svenska samhället kan skilja sig för ensamkommande barn gentemot andra 

asylsökande. En respondent vänder på resonemanget och funderar på vilken påverkan den 

asylsökandes integration kan ha på ett ännu inte fattat beslut, det är dock anmärkningsvärt att 

flera av respondenterna uttrycker att de inte tänker på sitt arbete som ett led i vidare 

integrationsarbete. 

”…jag tycker inte vi har någonting alls med det och göra faktiskt...vi tar ställning till om dom ska 
stanna eller inte och sen är det helt andra aktörer som tar hand om integrationen av dom…” 
 

Vidare framkom under intervjuerna att flertalet respondenter upplever att finns oklarheter 

angående svenska myndigheters ansvar gällande asylsökande barn. Detta är intressant att 

belysa utifrån kommunernas ansvar i och med lagändringen i LMA. Ensamkommande barn 

har genom vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen rätt till att växa upp under trygga och goda 

                                                 
132 1§, Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137). 
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förhållanden133. Migrationsverkets ansvarar för att alla inblandade parter i 

mottagningssystemet runt den asylsökande fungerar på bästa sätt134. En respondent anser att 

det finns brister gällande det ansvar som Migrationsverket har för denna samverkan och 

upplever att det finns en tvetydighet i Migrationsverkets uppdrag.  

”..Ja det är klart..man är den första myndighet som de kommer i kontakt med... Så det tycker jag 
nog att man har ett ansvar. Det är ju det som är problematiskt att i och med att man ska pröva ett 
ärende som kanske inte kan vara kvar...det är väl det som hela tiden är tudelat med 
Migrationsverkets uppdrag… Hur ska man då kunna integrera ett ärende samtidigt som man ska 
fatta ett avlägsnande beslut…?” 
 

Likaså upplever flertalet respondenter att det finns brister inom de olika myndigheterna i 

samhället gällande deras ansvar gentemot asylsökande. Exempelvis inom vården belyser en 

respondent att det inte finns tillräcklig kunskap om sjukvårdens egna riktlinjer och regelverk 

för vad som gäller för vård av ensamkommande barn.  

”…alltså en sak som är viktig när det gäller barn, alltså att oavsett om du är ett asylsökande barn 
eller ett gömt barn…att alla vet om det här att du har rätt till sjukvård, att du ska få gå i skolan. 
Det verkar råda stor oklarhet kring det här. Att dom liksom nekas sjukvård och så… Att man har 
rätt till det och det tycker jag är väldigt viktigt från samhällets sida, att man faktiskt har koll på de 
här sakerna…” 
 

Respondenterna anser att det inte tas ett tillräckligt samhälleligt ansvar att ta reda på vad som 

faktiskt gäller och att detta leder till att många nekas den vård som de egentligen har rätt till. 

 

5.5 Rättssociologisk ansats 

I Migrationsverkets utlänningshandbok saknas riktlinjer för handläggning av 

ensamkommande barn, likaså uttrycker en av respondenterna att bristen på landinformation 

kan leda till olikheter mellan enheter i tolkningen av levnadsförhållandena i ett visst land. 

Respondenterna relaterar till när media tidigare under år 2008 uppmärksammade hur olika 

enheter vid Migrationsverket bedömde ensamkommande barn med olika resultat. 

Respondenterna ser ett behov av mer gemensamma riktlinjer för att bli mer samstämmiga i 

sitt arbete i hela landet och har länge efterfrågat detta på verket. Detta kan kopplas till 

rättssociologiska perspektivet där Mathiesen pekar på hur samhällsförhållanden som 

exempelvis opinionsbildning kan påverka rättssystemet. Vidare menar Mathiesen att det finns 

ett perspektiv av makt i samhället och att en sådan makt kan vara media.135 Att media 

                                                 
133 5 kap.1§, Socialtjänstlagen (2001:453)., Migrationsverket, 2008. Ett gemensamt ansvar för  
     ensamkommande barn och ungdomar. 
134 Migrationsverket, 2004. Nationell samsyn avseende hälsa och den första tiden i Sverige.  
135 Mathiesen, 2005. 
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uppmärksammar förhållanden i Migrationsverkets sätt att arbeta kan skapa opinion för bättre 

rutiner och förhållningssätt inom Migrationsverkets verksamhetsområde. 

 

Mathiesen belyser idén om allas likhet inför lagen, ett begrepp som han ur ett rättssociologiskt 

perspektiv menar blir särskilt intressant att betrakta utifrån klass kön och etnicitet136. I Sverige 

är åldern 18 år väldigt viktig för om en individ ska betraktas som barn eller vuxen. I svensk 

lag, som har FN:s barnkonvention implementerad, regleras såväl mottagande som omvårdnad 

och boende för ensamkommande barn utifrån 18-årsgränsen. Ensamkommande barn har rätt 

till samma samhälleliga skydd som andra barn i en kommun137. En av studiens respondenter 

påpekar att detta kan bli problematiskt då det kommer barn som i sina hemländer betraktats 

som vuxna sedan länge. Flertalet gånger berättar respondenterna om upplevelsen av 

svårigheter som kan uppstå då en asylsökande som i sin hemmiljö har varit en självständig 

vuxen nu ska behandlas som barn. En svårighet om också möter de asylsökande som uppger 

sig ha en lägre ålder än den riktiga, vilket kan vara en bidragande orsak till att återkalla sina 

uppgifter. Genom FN:s konvention om barnets rättigheter som implementerats i 

Utlänningslagen skall barnets bästa beaktas i asylärenden, med barn avses per definition i 

Utlänningslagen varje person under 18 år. Principen om barnets bästa är ämnad för att stärka 

barnets skydd och rättigheter. Mathiesen redogör för Ragnar Knophs frågeställningar för hur 

rättssystemet och samhällsförhållanden kan påverka varandra. Gällande hur rätten påverkar 

andra samhällsförhållanden går det också att fundera på huruvida rätten får den effekt som är 

avsedd och om rättssystemet även kan ge icke avsedda effekter i samhällsförhållandena.138 

Respondenterna avspeglar sådana icke avsedda effekter då de redogör för hur överåriga 

människor uppger sig vara underåriga i hopp om att få en generösare bedömning för att, som 

en av respondenterna uttrycker det, systemet ser ut så. En annan respondent tycker att det är 

bra med tydligheten som 18-årsgränsen innebär men finner det samtidigt absurt att en 

asylsökande kan få ett positivt beslut den ena dagen och ett negativt den andra bara på grund 

av att den sökande fyllt år. Precis som Mathiesen belyser kan systemet sägas få icke-avsedda 

effekter där en lag som avser att vara till skydd för barn påverkar människors beteende så till 

vida att det kan vara gynnsamt att komma med oriktiga uppgifter. Något som enligt 

intervjupersonerna kostar både tid och resurser. 

 

                                                 
136 Mathiesen, 2005. 
137 2-3§§, Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137). 
138 Mathiesen, 2005. 
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6. DISKUSSION 

Studiens syfte kan anses besvarat genom det insamlade materialet och analysen av denna. 

Studien visar att åldersbedömningarna inte i sig ses som ett problem av respondenterna, utan 

att problemet ligger i avsaknaden av tydliga riktlinjer för hur sådana skall genomföras. 

Sammanfattningsvis visar studien också på att respondenterna inte har integrationsaspekten i 

åtanke i allmänhet och inte i åldersbedömningen i synnerhet. En av uppsatsens frågor, om 

huruvida handläggarna på Migrationsverket tar hänsyn till ensamkommande barns integration 

i Sverige, visade att handläggarna inte har tänkt på sin roll som en del av en längre process 

som är avgörande för många barns framtida livssituation i Sverige.  

 

Studiens svagheter kan finnas i författarnas oerfarenhet gällande kvalitativ forskningsmetod 

vilket visar sig exempelvis genom att intervjuguiden inte var helt tillfredsställande i frågorna 

om integration. Detta kan ha grundat sig i en föreställning om att respondenterna skulle ha 

mer att säga om området och spontant relatera frågor, om exempelvis mottagandet av 

asylsökande i Sverige, till integration. Med anledning av bristen på tidigare forskning 

gällande ensamkommande barn minskar möjligheterna att jämföra studiens resultat med 

annan forskning vilket också kan sägas vara en svaghet. Detta kan dock vara relevant att 

efterlysa som ett område för fortsatt forskning. Denna studie har en styrka i att den 

uppmärksammar just ett område som det finns knapphändig tidigare forskning om. En styrka 

med studien finns i att resultatet visar på att åldersgränsen om 18 år har stor betydelse för hur 

mottagandet av asylsökande ser ut men att det inte finns några riktlinjer för hur 

åldersbedömningar exakt ska utföras. Det går att fråga sig om det inte med en sådan viktig 

åldersgräns borde finnas tydligare riktlinjer för att bedöma ålder och därmed avgöra vem som 

skall få ta del av de rättigheter som finns för underåriga asylsökande. Bland studiens styrkor 

finns även den uppmärksamhet som riktas mot att barnkonventionen, vilken syftar till 

effekten att stärka barns skydd och rättigheter, samtidigt kan få icke avsedda effekter. Denna 

studie belyser hur människor kan känna sig tvingade att uppge oriktiga uppgifter för att få ta 

del av de rättigheter som barnkonventionen tillskriver varje barn.  

 

Forskningsfrågorna har besvarats genom att respondenterna inte upplever att den exakta 

åldern av asylsökande är viktig att ta reda på utan att det viktiga är att bedöma om personen är 

äldre eller yngre än 18 år. Resultatet visar att bedömning av en exakt ålder kan vara 

problematisk men att åldersbedömningarna är avgränsade till de asylsökande som uppger en 
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uppenbart oriktig ålder. Att asylsökande ibland kan passera systemet som minderåriga trots att 

åldern är oriktig anses av respondenterna inte vara problematiskt. Tidigare forskning visar att 

åldersbedömningar i bland annat Spanien används för att utestänga asylsökande från det 

omhändertagande som är berättigat barn. Resultatet av denna studie visar en helt annan bild 

utifrån det svenska systemet, såväl respondenter som det som går att utläsa av regelverk och 

riktlinjer visar att bedömningen av ålder ska vara generös. Återkommande är mottot att hellre 

fria än fälla och att en ålder måste vara uppenbart oriktig för att skrivas upp. Gällande 

förutsättningarna för en god utredningskvalitet visar studien att respondenterna upplever att 

utbildning och tydliga riktlinjer är viktigt för att utföra ett likartat arbete liksom samverkan, 

såväl internt inom Migrationsverket som externt till andra aktörer som verkar runt 

ensamkommande barn. Av studiens resultat och analys framkommer upplevelsen av brister i 

samverkan mellan Migrationsverkets enheter i landet och mellan olika myndigheter. Det är 

anmärkningsvärt att det i utlänningshandboken står att Migrationsverket ska ta hjälp av 

exempelvis socialtjänst, boende och God man för att kunna få information om den 

asylsökande vid en eventuell tvekan om ålder och identitet. En efterfrågan på exempelvis ökat 

ansvar för socialtjänsten visas också i resultatet och analysen. En vidare fråga vi då måste 

ställa oss är hur detta kan förenas med den nya lagen vars syfte var att skapa en tydlig gräns i 

rollfördelningen, att barnen ska känna sig trygga med att de som står för omvårdnaden inte är 

en del av myndighetsutövningen. Det är önskvärt att framtida utvärderingar av den nya 

lagstiftningen gällande mottagandet av ensamkommande barn belyser denna aspekt. 

 
Initialt i studiens genomförande fanns en föreställning om att respondenterna redan på frågor 

om exempelvis utbildning skulle referera till barnkonventionen då den är fundamental och ett 

ofta granskat område. Intervjusvaren skilde sig dock betydligt från den föreställningen, 

respondenterna relaterade inte till barnkonventionen förrän den fördes på tal av oss. En ny 

upptäckt för oss var också att barnkonventionen inte längre står i portalparagrafen i 

Utlänningslagen. På flera områden visar studien skäl att reflektera över barnkonventionen 

kopplat till nationella lagar och riktlinjer som rör ensamkommande barn. Ett exempel som kan 

vara intressant att belysa är att såväl utlänningshandboken som EU:s resolution om underåriga 

medborgare i tredje land gör gällande att det är upp till den asylsökande att styrka sin 

identitet. Detta går att diskutera i förhållande till de metoder som finns att tillgå för 

åldersbedömningar, där handläggare under utredningen kan göra en så kallad okulär 

besiktning av den asylsökandes ålder och någon säker utredningsmetod för detta inte finns. 

Intressant är att reflektera över huruvida detta kan bli problematiskt då den asylsökande inte 
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kan bevisa sin identitet och ord står emot ord beträffande den asylsökandes ålder. 

Barnkonventionen säger att barnet skall höras och respekteras för sin åsikt. Enligt 

utlänningshandboken har handläggaren rätt att göra en tjänsteanteckning om den ålder som 

anses trolig oavsett vad den asylsökande hävdar, handläggarens ord kan då sägas väga tyngre 

än barnets. Barnkonventionen är intressant att betrakta utifrån de normer som ligger till grund 

för dess upprättande. Enligt barnkonventionen är barn varje individ under 18 år. 

Respondenterna visar på problematiken med denna åldersgräns då den inte alltid tycks 

överrensstämma med verkligheten i många av de länder ensamkommande barn kommer ifrån. 

Resultatet visar att respondenterna upplever att det kan vara komplicerat att behandla någon 

som barn enligt västerländska normer när personen i fråga under många år betraktats som 

vuxen i sitt hemland. Problemet med att åldern 18 år utgör gränsen för vem som är att 

definiera som barn eller vuxen lyfts även fram i tidigare forskning. Myndighetsåldern är olika 

i olika länder och synen på barndom skiljer sig på flera sätt åt mellan olika delar av världen. 

Utifrån detta går det att reflektera över vilken rätt västvärlden har att bestämma normen för 

vem som är att betrakta som barn respektive vuxen, samt vilka konsekvenser detta får för 

internationell lagstiftning och folkrättsliga regler tänkta att efterföljas av alla världens stater.  

 

Diskussionen har under studiens gång återkommit till frågan om vilka avsedda samt icke 

avsedda effekter barnkonventionen får i samhället. Barnkonventionen avser att skydda barn. 

Vår reflektion har varit huruvida barnkonventionen samtidigt kan ge icke avsedda effekter 

som att människor känner sig tvingade till ett oärligt beteende genom att uppge falska 

uppgifter om sin identitet, vilket kräver både extra tid och resurser från systemet. 

Diskussioner har även förts om människors förutsättningar till integration och omvårdnad i 

Sverige. Ingen av respondenterna relaterade spontant sitt arbete till integration vilket var en av 

studiens forskningsfrågor. Vår mening är att det ändå kan vara intressant att belysa 

integrationsaspekten i Migrationsverkets del i asylprocessen och att forskningen behöver bli 

djupare på detta område. Systemet bereder idag större resurser i mottagandet av den som är 

under 18 år och den som är ensamkommande än för asylsökande i övrigt. En intressant aspekt 

av detta kan vara huruvida avsaknaden av riktlinjer för åldersbedömingar kan leda till att 

asylsökande på otillräckliga grunder skrivs upp i ålder och därmed får olika förutsättningar 

för integration och framtid i Sverige. Det kan i framtida studier finnas anledning att ställa 

frågan om berättigandet av denna strikta åldersgräns i asylprövningen. utifrån vilka 

konsekvenser som kan komma av att inte varje individ som kommer till Sverige bereds 

samma mottagande och förutsättningar till integration oavsett ålder eller familjebild. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
 
 

Utbildning/kompetens 
  

• Har du varit i de länder ensamkommande flyktingbarn kommer ifrån? 
 

• Har du fått någon särskild utbildning gällande att utreda barnärenden? 
- var det en längre utbildning eller fortbildning? 
 

• Känner du att du har fått den utbildning som du behöver för att utreda barnärenden? 
 

• Har du någon rutin du följer när du handlägger ett ärende? 
- Hur upplever du andra handläggares rutiner? 

 
• På vilket sätt säkerställer ni på migrationsverket, eller arbetar mot, att ni utreder 

ärendena på ett likartat sätt? 
 

 
Barnkonventionen/Utlänningshandboken 

 
• Tar du hänsyn till barnkonventionen när du handlägger ärendet? På vilket sätt? 

 
• Känner du att har tydliga riktlinjer för att handlägga ensamkommande barn? 

- Det saknas en guide för handläggning av ensamkommande barn i er 
Utlänningshandbok, hur ser du på det? 
- Skulle ni vilja ändra lagar, regler, praxis för handläggning av ärenden? Ser ni 
någon form av hinder? 

 
• Finns det någon kollision mellan utlänningshandboken och barnkonventionen?  

- Om det förekommer olikheter, vilken ges företräde? 
- Finns det praxis som går emot barnkonventionen? 
 

 
Åldersbedömningar 
 

• I migrationsverkets utlänningshandbok finns ett särskilt kapitel om 
åldersbedömningar, på vilka sätt anser du att bedömningen av ålder är viktig? 

- På vilka områden som rör ert arbete? 
- Andra områden? 

 
• Har du någon gång känt tvivel inför den ålder den asylsökande har uppgett? 

- Kan du ge ett exempel på, berätta om, en sådan situation? 
- Vad tror du kan bli problem för den asylsökande med felaktigt uppgiven ålder? 
- På vilket sätt? 
 

• Hur känner du inför när du tvivlar på ett barns ålder? 
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• Hur går du tillväga i en sådan situation? 
 

• Vad kan förlängd tid av utredningen när en ungdom hinner fylla 18 år innan beslut är 
taget, innebära?  

 
 

Integration 
 

• Vi tänkte på släkt och familj:   
- Är det viktigt att veta om barnets familj finns i livet eller inte? 
- Tar du hänsyn till detta i handläggningen av den unges asylärende? 

 
• Vad anser du är viktigt i mottagandet av asylsökande till Sverige?  
 
• Har du kunskap om hur integrationsarbetet i Sverige är uppbyggt? 

 
• Relaterar du ditt arbete/handläggningen till integrationsarbetet? 

- Finns det anledning att ta med integrationsaspekten i handläggning/utredning 
av barn?  

 
• Vilka är inblandade i asylsökande barns vardag? 

- Är migrationsverket inblandade i barnets liv under väntetiden på besked? På 
vilket sätt? Skiljer detta sig i exempelvis skola? Boende? 

 
• Ni anvisar barn utan legal vårdnadshavare till kommuner som skrivit avtal med er. I 

vistelsebegreppet i SoL gäller att kommunen ansvarar bland annat för barnens mat och 
tak över huvudet etc.  

-Hur fungerar detta i förhållande till utbildning? 
- I FNs deklaration för MR, står: samma rätt till utbildning som andra. 
- Är detta viktigt för er då ni skriver avtal med kommuner om mottagande av 
dessa barn och ungdomar?   
- Har alla asylsökande under 18 år rätt till samma utbildningsnivå, oavsett åldern? 

 
 


