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FöRORd

Under senare år har det skett en rad förändringar inom det svenska 
asylsystemet. En helt ny instans- och processordning har trätt ikraft 
på utlänningsrättens område. Arbetslinjen har fått ett genomslag på 
alla politikområden, däribland flyktingpolitiken. Det innebär att 
människor som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige förväntas 
ta ett större ansvar för sin egen försörjning. Det finns också ett allt 
större intresse från statsmaktens sida att involvera den ideella sektorn i 
mottagningen av asylsökande. 

I ljuset av denna utveckling diskuteras migration allt mer i 
samhället, och allt fler aktörer ägnar sig åt migrationsrelaterade frågor. 
Ett exempel på detta är att frivilligorganisationer under senare år i 
högre grad än tidigare kommit att involveras i asylmottagningssys-
temet. En del organisationer har startat verksamhet i form av konkreta 
aktiviteter för människor som söker asyl eller nyligen fått uppehålls-
tillstånd. Andra har haft en mer granskande funktion och vill belysa 
brister i asylprocessen. Ytterligare andra har ambitionen att både 
belysa problem och genom dialog och samverkan ge konstruktiva 
förslag kring hur mottagandet av asylsökande och andra migranter 
kan utvecklas.

I denna skrift presenteras erfarenheter och resultat som kommit 
fram ur några projekt som sedan 2006 erhållit ekonomiskt stöd från 
Europeiska flyktingfonden. Skriften handlar om möten som äger rum 
när människor kommer till Sverige för att söka asyl eller av andra 
flyktingliknande skäl. Alla dessa människor har en egen historia att 
berätta, men de har också vissa saker gemensamt. Exempelvis har 
många migranter kontakt med förvaltningsmyndigheter, sjukvårds-
inrättningar, utbildningsväsendet och även i vissa fall med domstolar 
och polismyndigheten. Behovet av en fördjupad dialog kring vad 
som i detta sammanhang är ett rättssäkert och värdigt mottagande är 
bakgrunden till att vi ger ut detta temanummer.

Vi vänder oss till en bred målgrupp. Såväl tjänstemän som arbetar 
med policyutveckling som politiker och frivilligt aktiva kan ha intresse 
av bidragen i skriften. Vår ambition är att presentera en kritisk analys 
av några ögonblicksbilder av det svenska asylmottagandet, och förena 
detta med konstruktiva förslag på åtgärder. Skriften utges med stöd av 
Europeiska flyktingfonden.

Björn Fryklund och Anna Lundberg 
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BEgREpp

Asylsökande 
En asylsökande är en utländsk medborgare som ansökt om asyl 
eller uppehållstillstånd av asylliknande skäl och är registrerad av 
Migrationsverket vid en mottagningsenhet. En utlänning som beviljats 
tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skyddsbehov 
jämställs med asylsökande. För patientgruppen asylsökande med flera 
gäller särskilda regler och rutiner för bland annat patientavgifter. 

Källa 
Uppdragsguiden (www.uppdragsguiden.sll.se). Uppdragsguiden är en 
webbplats med information för landstingsfinansierade vårdgivare i 
Stockholms län, med vissa delar öppna för allmänheten. 

BRIS
BRIS (Barnens rätt i samhället) är en partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation vars verksamhet bygger på frivilligt arbete och 
ekonomiska bidrag från privatpersoner och företag. Organisationen 
bildades 1971. Målet för BRIS är att förbättra barns och ungdomars 
villkor i enlighet med FN:s barnkonvention. BRIS verkar som en 
länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är 
Barnens hjälptelefon och BRIS-mejlen dit barn och ungdomar upp till 
18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver hjälp 
och stöd från en vuxen. BRIS arbetar också som opinionsbildare och 
remissinstans för att föra fram fakta om barns situation i Sverige idag 
samt öka vuxnas respekt för barn som individer.

Källa
BRIS (www.bris.se).

IM
IM (Individuell Människohjälp) är en svensk biståndsorganisation som 
bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen 
grundades 1938 och har idag verksamhet i femton länder världen 
över. Insatserna utformas efter hjälp till självhjälp som också är en 
av verksamhetens grundtankar. IM arbetar med långsiktigt utveck-
lingsarbete och i det arbetet integreras sociala, ekonomiska och miljö-
mässiga aspekter. IM arbetar också med att skapa opinion, intresse och 
engagemang kring utsatta människors situation och främja debatten 
om förutsättningarna för en hållbar utveckling.  

Källa
Individuell människohjälp (www.manniskohjalp.se).



7

Introduktion
Personer som fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller av 
flyktingliknande skäl, samt deras anhöriga, har rätt att få en intro-
duktion i det nya landet. Flera av landets kommuner erbjuder även 
introduktion till andra nyanlända som är i behov av introduktionsin-
satser. Introduktionen kan sägas utgöra alla samlade stödinsatser som 
erbjuds de nyanlända i ett tidigt skede efter att de fått uppehållstill-
stånd. Emellertid kan tyckas att även för asylsökande som befinner 
sig i en organisatorisk struktur av asylmottagning så har introduk-
tionen i det svenska samhället redan börjat. Introduktionen omfattar 
vanligtvis de två första åren som personen är bosatt i Sverige. Under 
denna period får individen individuellt anpassat stöd för att öka sina 
möjligheter att nå långsiktigare mål, delaktighet i samhällslivet och 
egen försörjning. Stödet ska i sin helhet och i sina delar stärka själv-
bestämmande, egenvärde, egen aktivitet, eget problemlösande, delak-
tighet och ansvar. Varje kommun ansvarar själv för introduktionen av 
nyanlända personer, därför kan utformningen skilja sig åt mellan de 
olika kommunerna. Emellertid utgår kommunernas mål för introduk-
tionen från nationellt uppsatta riktlinjer och styrdokument.

Källor
Integrationsverket - Mål för nyanländas introduktion (reviderad april 
2006) (www.lst.se/lst/sv/amnen/Integration/etablering_av_nyanlanda_
flyktingar_och_invandrare/introduktion_for_nyanlanda/mal_for_
introduktionen.htm).
Appelqvist, Maria (2006) Mottagningens integration? Flykting-
introduktion som organisatoriskt fält, Current Themes in IMER 
Research 3. Malmö: Malmö University.

Nyanländ
Enligt Länsstyrelsen räknas en utlandsfödd person som nyanländ 
under sin första tid i Sverige där han eller hon också ska ha varit 
bosatt och folkbokförd i cirka två år. Enligt Skolverket avses med 
begreppet nyanländ den person som är född utomlands och som varit 
folkbokförd i Sverige i cirka två till tre år. 

Källor 
Länsstyrelsen (www.lst.se/lst/sv/amnen/Integration/vanliga_fragor.htm).
Skolutveckling (www.skolverket.se/sb/d/2186).

Rädda Barnen
Rädda barnen (Save the Children) bildades 1919 och är en politiskt och 
religiöst obunden internationell barnrättsorganisation. Organisationen 
arbetar med barnkonventionen som grund för att barns rättigheter ska 
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respekteras och för att barn ska få det bättre. Visionen är en värld där 
barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodo-
sedda. Arbetet inriktas i första hand på att förbättra villkoren för de 
barn som har svårast att få sina rättigheter tillfredsställda. I Sverige 
driver Rädda Barnen påverkansarbete och skapar opinion kring barns 
situation. Rädda Barnen är också del av Save the Children Alliance, en 
internationell paraplyorganisation bestående av 28 barnrättsorganisa-
tioner som arbetar för barns rättigheter.

Källa
Rädda barnen (www.rb.se).

Röda korset 
Röda Korset grundades redan 1863 och är idag en världsomspännande 
organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Röda Korsets 
primära mål är att lindra och förhindra mänskligt lidande hur det än 
uppstår och vem det än drabbar. Sju grundprinciper utgör stommen i 
organisationens arbete: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självstän-
dighet, frivillighet, enhet och universalitet. Verksamheten är baserad 
på frivilligt arbete vilket ska utgöra ett komplement till samhällets 
övriga skyddsnät. Äldre och flyktingar tillhör prioriterade områden för 
Röda Korsets verksamhet i Sverige. Närmare 100 miljoner människor 
är medlemmar i nationella Röda Kors- och Röda Halvmånföreningar 
världen över. 

Källa
Röda Korset (www.redcross.se).  
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Kapitel 1

FRÅgAN OM ETT VÄRdIgT OCH 
RÄTTSSÄkERT ASyLMOTTAgANdE  

I SVERIgE –  
EN FLERVETENSkApLIg ANSATS

Björn Fryklund och Anna Lundberg

Texten tar sin utgångspunkt i det faktum att invandringen till Sverige 
har ökat markant under senare decennier. Även om det idag från 
politiskt håll finns en ambition att göra migration till en strategi för 
ekonomisk utveckling och arbetskraftsförsörjning så befinner sig en 
del migranter i Sverige, exempelvis asylsökande, under en övergångs-
period i en utsatt och sårbar situation. Därmed är de frågor som 
lyfts i skriften högst relevanta för vår samtid: Vad är ett rättssäkert 
mottagande? Hur införlivas barns rättigheter i asylmottagningen och 
introduktionen? Vad innebär en genuskänslig asylprövning? Vilka 
skillnader finns det mellan hur asylmottagningen är tänkt att vara 
och vad det faktiskt är eller hur det uppfattas? Vilka rättigheter har 
förvarstagna? I detta inledande avsnitt berörs vidare globaliseringens 
konsekvenser för migrationsströmmar, nationalstatens intresse av att 
kontrollera migration samt det demokratiska underskott som präglar 
flyktingpolitiken genom att de människor som berörs av politiken 
inte har möjlighet att påverka densamma. En kort introduktion till 
det rättighetsperspektiv som är genomgående i skriften följer därefter. 
Avslutningsvis lyfts fram det antagande som omgärdar skriften som 
helhet: Det bemötande människor från andra länder får från samhällets 
sida är ett slags temperaturmätare på hur samhället är rustat för att 
möta människor som befinner i utsatta och sårbara situationer.

SÖKORD: genusaspekter, könsaspekter, barns rättigheter, mänskliga 
rättigheter, migration, invandring, asylmottagning
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Inledning
De senaste 200 åren av människans historia har präglats av enorma 
folkomflyttningar världen över. Bara från Sverige emigrerade 1,4 
miljoner människor till USA från mitten av 1800-talet till 1930-talet. 
Några decennier senare tvingades politiska flyktingar emigrera från 
sina hemländer i Sydamerika och Östeuropa, för en fristad i ett antal 
västeuropeiska stater. Naturkatastrofer och väpnade konflikter i Afrika 
och Mellanöstern leder i denna stund till att människor tvingas flytta 
framförallt inom regionen men även till länder i andra delar av världen. 
Från asiatiska länder emigrerar många människor, för en längre eller 
kortare tid, för att arbeta i något annat land. 

Det är nästan omöjligt att säga något generellt om enskilda 
människors skäl för att migrera (Geddes 2003: 8). Under alla omstän-
digheter är migration ett uttryck för en kraft hos människor att ta 
sig fram i livet, oavsett om valet att flytta är frivilligt eller påtvingat. 
Kanske tvingas människor fly från väpnade konflikter eller politiskt 
förtryck? Kanske väljer de att lämna sitt land med en önskan om en 
värdigare levnadsstandard? Eller av kärlek och längtan till nära och 
kära? Eller för att deras barn ska kunna få bästa möjliga framtid?

Om alla migranter i världen idag skulle bilda en stat så skulle 
denna stat vara den tionde största av alla världens länder (Faist 2000: 
3). Vi kan trots detta konstatera att de allra flesta aldrig lämnar sina 
hemländer därför att de inte har den möjligheten. Endast 3 procent av 
världens befolkning – cirka 191 miljoner människor – bor idag i något 
annat land än det som de föddes i (Hedberg och Malmberg 2008: 6). 
Detta kan jämföras med förhållandena 1960 när 2,5 procent eller 75 
miljoner människor av världens dåvarande befolkning, bodde varaktigt 
i något annat land än sitt födelseland. 

Enligt uppgifter från FN (2006) lever sextio procent av världens 
migranter idag i utvecklade regioner, närmare bestämt i Europa (64 
miljoner), Asien (53 miljoner) och Nordamerika (45 miljoner) (jfr. 
Faist 2000: 7). Om inflyttningen av migranter till OECD-länder håller 
i sig är det möjligt att antalet årliga invandrare till dessa länder om tre 
decennier närmar sig 10 miljoner personer (Hedberg och Malmberg 
2008: 6). Detta är en låg siffra om man jämför med antalet människor 
som migrerar inom och mellan länder i syd (Faist 2000: 6).

För Sverige del har befolkningen de senaste fem åren ökat med 
drygt 242 000 personer där invandringen har stått för 77 procent. I 
ett framtidsperspektiv betyder utvecklingen att 15 procent av befolk-
ningen, eller var sjunde person som bor i Sverige, år 2015 kommer 
attvara född i något annat land och det dubbla, 30 procent, ha utländsk 
bakgrund (Fryklund 2008: 287ff.). År 2007 bosatte sig närmare  
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100 000 invandrare i Sverige.1 Den vanligaste orsaken var att 
människor återförenades med sina nära anhöriga – närmare 29 000 
personer beviljades uppehållstillstånd i Sverige av anknytningsskäl. 
Samtidigt fick drygt 18 000 personer permanent uppehållstillstånd i 
Sverige efter att ha sökt asyl2 (Migrationsverket 2007: 7). 

Människor som invandrar till Sverige är på många sätt en tillgång 
för sitt nya samhälle. De ger tillskott av kompetens och nya erfaren-
heter. Genom att skicka pengar (remittances) till sina ursprungsländer 
bidrar invandrare till utveckling även i dessa länder. På ett mer övergri-
pande plan skapar migrationen nätverk som i sin tur kan koppla 
samman länder ekonomiskt och kulturellt. Det påtalas ofta i den 
offentliga debatten att det är en utmaning för Sverige att ta till vara 
de resurser som migrationen innebär. Många av de människor som 
invandrar till Sverige ges idag inte möjlighet att bidra till den gemen-
samma välfärden. 

Det faktum att migration gynnar ekonomisk tillväxt innebär 
emellertid inte att vi kan bortse från att många av de migranter som 
söker asyl, eller av andra skäl vistas i Sverige, under en övergångs-
period kan befinna sig i en utsatt och sårbar situation. Många invand-
rares livssituation i Sverige påverkas av traumatiska uppbrott innan 
eller under migrationen, erfarenheter av krig eller andra kränkningar 
av mänskliga rättigheter samt diskriminering i det svenska samhället. 
Utan att stämpla människor som offer måste det finnas en beredskap 
för att möta en eventuell utsatthet. Det är denna beredskap vi hoppas 
att vår skrift kommer att skapa diskussioner omkring. 

Asylmottagning och introduktion
Detta temanummer av Current themes handlar om några av de 
möten som äger rum när människor kommer till Sverige för att söka 
asyl eller av andra flyktingliknande skäl. Alla dessa människor har 
en egen historia att berätta och varje enskild person har sina skäl 
för att migrera, sina upplevelser av resan till Sverige och sina indivi-
duella erfarenheter av vistelsen här. Men samtidigt har de vissa saker 
gemensamt. 

Människor som söker asyl i Sverige har kontakt med förvalt-
ningsmyndigheter som Migrationsverket, men även med sjukvårds-
inrättningar och ibland också med migrationsdomstolar och 
Polismyndigheten. Många migranter söker sig också till frivilligorgani-
sationer för att få hjälp och stöd i exempelvis asylprocessen. 

1 Även utvandringen var mycket stor under 2007. Om man räknar 
bort utvandrarna blev invandringsöverskottet 54 067 personer.

2 Här medräknas även 1 845 kvotflyktingar.
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Invandrare som kommer till Sverige av andra skäl än att söka asyl, 
till exempel för att återförenas med sin familj eller för att studera eller 
arbeta, möter också andra aktörer. Vuxna deltar i olika kommunala 
introduktionsaktiviteter och kan ha kontakt med institutioner som 
arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Nyanlända barn introduceras i 
det svenska samhället genom skolan och möter den svenska tand- och 
sjukvården. Denna introduktion ska vara individanpassad och flexibel, 
och innefatta alla de stödinsatser som erbjuds i ett tidigt skede efter att 
en person har fått uppehållstillstånd. Insatserna syftar således till att 
ge den enskilde förutsättningar att etablera sig i ett nytt sammanhang. 
Även asylsökande – trots att de befinner sig i ett sammanhang av 
asylmottagning och därmed inte vet om de kommer att få tillstånd 
att stanna i Sverige – har påbörjat en sorts introduktion i det svenska 
samhället (Appelqvist 2006: 7). En del av dem som söker asyl går till 
exempel i skolan i Sverige även om de kan komma att avvisas. 

Att människor som kommer till Sverige från andra länder och 
bosätter sig här ska få ett humant och rättssäkert mottagande är de 
allra flesta överens om. Detta är en fråga som inte bara rör offentlig 
förvaltning, den är i högsta grad också relevant för frivilligorganisa-
tioner som på olika sätt vill bidra till att skapa ett sådant mottagande, 
bland annat genom att erbjuda stöd och hjälp i asylprocessen. 

Vad är då en rättssäker asylprocess? Hur införlivas barns rättigheter 
i asylmottagningen och introduktionen? Vad innebär en genuskänslig 
asylprövning? Vad finns det för metoder, modeller och organiserade 
verksamheter att använda för att mottagandet ska bli så rättssäkert och 
värdigt som möjligt? Vilka skillnader finns det mellan hur asylpröv-
ningen och mottagandet är tänkt att vara och vad det faktiskt är eller 
hur det uppfattas? 

Ett rättssäkert mottagande av asylsökande innebär bland annat 
att personer som flytt från en väpnad konflikt har rätt till uppehålls-
tillstånd. Detta gör att innebörden av begreppet väpnad konflikt 
inom utlänningsrätten kan ha en avgörande betydelse för enskilda 
individer. Ett humant mottagande innebär att flyktingar i Sverige, som 
bär på svåra upplevelser, får den vård eller särskilda rehabilitering i 
Sverige som de har behov av. Vidare ska barn och kvinnor, som kan 
ha särskilda behov utifrån den sårbara och utsatta situation som de 
kan befinna sig i just i egenskap av att vara kvinna eller barn, få sina 
behov tillgodosedda. Exempelvis ska det för varje nyanlänt barn som 
fått uppehållstillstånd skrivas en särskild introduktionsplan som tar 
hänsyn till barnets individuella omständigheter. 

När frågor om människors återvändande till sina hemländer aktua-
liseras får begreppet värdighet en särskild betydelse, eftersom återvän-
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dande ofta sker i strid mot individens vilja. Under vissa omständigheter 
kan människor som har fått avslag på sin asylansökan  “tas i förvar” 
på häkten och anstalter eller till och med i arrester. Detta innebär en 
särskilt utsatt situation för den enskilde, där möjligheten att granska 
respekten för grundläggande mänskliga rättigheter blir särskilt viktig. 

globalisering, migration och kontroll
De ämnen som tas upp i denna skrift har fått en allt större aktualitet 
mot bakgrund av att migration som företeelse har ökat markant under 
senare årtionden. Ett skäl till detta är globaliseringen, ett fenomen 
som i vid mening kan förstås som handel, gränsöverskridande inves-
teringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi 
mellan länder. Även mjukare begrepp som kultur, miljö, attityder och 
livsåskådning innefattas i begreppet (se Globaliseringsrådet 2008; 
jfr. Giddens 1999). Globaliseringen har lett till att kontakten mellan 
människor i olika länder har ökat vilket i sin tur lett till en ökad fysisk 
förflyttning. Migration kan följaktligen betraktas som en av globalise-
ringens konsekvenser. En annan sida av begreppet globalisering lyfts 
fram av samhällsforskaren Zygmunt Bauman. Han poängterar att det 
inte är alla människors rörelsefrihet som gynnas av globaliseringen. 
För en del människor innebär globaliseringen att de får mindre möjlig-
heter att röra sig, det vill säga en slags “lokalisering” (Bauman 2000).

Samtida migrationsströmmar är förutom globalisering också intimt 
förknippade med människors rättighet att röra sig fritt i en globali-
serad värld. Rörelsefrihet är ett samtida ideal som präglar bland 
annat det europeiska samarbetet. Men även om rätten att röra sig 
fritt, såväl inom länder som över länders gränser, är nära förknippad 
med det moderna samhället så är det fortfarande ingen självklarhet 
för människor att få röra sig i världen precis som de vill. Enligt FN:s 
allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är det till exempel 
ingen rättighet att invandra, även om alla människor tillerkänns en 
rätt att lämna sitt land och att återvända dit, samt att röra sig fritt 
inom nationers gränser (se artikel 13-14 i FN:s allmänna förklaring 
om mänskliga rättigheter). 

Fortfarande är det således nationalstater som bestämmer vem 
som ska få tillträde till deras territorium, en företrädesrätt som tar 
sig uttryck på en rad olika sätt. Länder i en region kan exempelvis 
samarbeta för att stänga ute migranter som vill in i regionen. Inom 
länders gränser ser vi försök till att effektivisera den interna “utlän-
ningskontrollen” och även införandet av hårdare straff för den som 
begår brott mot den reglerade invandringen (jfr. Geddes 2003: 25f.). 
Schengensamarbetet är ett tydligt exempel på ett regionalt samarbete 
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som syftar till reglerad och kontrollerad invandring, och som leder 
till en utökad inre utlänningskontroll. 1998 blev Sverige medlem i 
Schengen tillsammans med en rad andra länder. Gränskontrollerna 
mellan Schengenmedlemmarnas avskaffades. Istället ökade kraven på 
Sverige att ta sitt ansvar i förhållande till andra länders migrationspo-
litik, genom att bedriva en mer effektiv inre utlänningskontroll (Hydén 
och Lundberg 2004: 55).

Dessa försök att kontrollera människors migration och att krimi-
nalisera viss migration innebär nya typer av risker för människor som 
vill eller tvingas emigrera. I spåren av att det blivit närmast omöjligt 
att ta sig till Europa för att söka asyl på laglig väg har det skapats 
en marknad för människosmuggling där människor som migrerar far 
väldigt illa. De drabbas av våld, blir lurade och måste inte sällan sätta 
sig i skuld för att betala sin resa och sina dokument. 

Enligt flera forskare måste staterna i det europeiska samarbetet 
betraktas som skyldiga för dessa tragedier (t.ex. Van Liempt 2007). 
Samma stater har åtagit sig att leva upp till kraven i internationella 
konventioner om mänskliga fri- och rättigheter. Rättigheterna i dessa 
konventioner är inte förhandlingsbara utan ska respekteras, skyddas 
och tillgodoses. Staterna har exempelvis kommit överens om att 
människor som tvingats fly på grund av politiskt förtryck eller krig 
ska kunna få skydd i något annat land än sitt hemland. En politik 
som hindrar människor att söka en fristad från krig eller förföljelse är 
därför djupt problematisk. Idén med de internationella avtalen inom 
migrationsområdet är att skydda människor mot kränkningar av sina 
grundläggande mänskliga rättigheter och att bidra till att migration 
kan ske under ordnade former (se Goodwin och McAdam 2007). 

2000-talets migrationspolitik och utlänningsrätt
De områden och frågeställningar vi tar upp i den här skriften ska ses 
i ljuset av relativt stora förändringar under senare år på det migra-
tionspolitiska området i Sverige. Under tidigt 2000-tal stod frågor 
om amnesti, apatiska barn, utlänningsnämndens vara eller icke vara 
samt hur asylprocessen kan göras mer rättssäker i fokus för debatten. 
Numera diskuteras migration däremot mer som en strategi för tillväxt. 
Sedan riksdagsvalet 2006 har vad som beskrivs som “arbetslinjen” haft 
konsekvenser på det migrationspolitiska området. På olika sätt ska det 
skapas incitament för självförsörjning i form av arbete, och för närva-
rande utreds exempelvis införandet av försörjningskrav plus krav på 
ordnad bostad för familjemedlemmar som ansöker om uppehållstill-
stånd för att återförenas med sina anhöriga i Sverige. Även frågan om 
hur nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige snabbare ska kunna 
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etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden är högaktuell. Mångfald 
och mångkulturalism lyfts fram som något positivt i den offentliga 
debatten. På samma gång höjs röster om att invandrare måste anamma 
en diffus “svensk värdegrund”, för att bli accepterade i Sverige, och 
att vissa invånare ska skriva på ett kontrakt om att ansluta sig till 
“svenska värden” (se bl.a. Billström m.fl. 2008 och Zaremba 2008). 

En stor förändring på migrationsområdet under senare år är 
införandet av en ny utlänningslag. Från och med den 31 mars 2006 
avgörs utlänningsärenden av Migrationsverket som första instans och 
det är här som tyngdpunkten av prövningen ska ske (Fridström m.fl. 
2007: 21). Besluten kan överklagas till en av tre migrationsdomstolar 
– placerade vid länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö – med 
Migrationsöverdomstolen som prejudikatsinstans. Ett av de främsta 
syftena med den nya lagen var att öka rättssäkerheten och trovärdig-
heten i systemet, genom att flytta överprövningen av beslut i utlän-
ningsärenden från förvaltningsmyndighet till domstol. Genom denna 
“juridifiering” av processen skulle fokus inte i samma utsträckning 
som tidigare komma att ligga på utlänningsrättens politiska aspekter. 
Dessutom skulle asylprocessen bli mer av en tvåpartsrelation, där inte 
som tidigare samma myndighet är både part och domare. Även detta 
skulle bidra till den ökade rättssäkerheten. 

Den nya instans- och processordningen har fått konsekvenser för 
förvaltningsmyndigheter som Migrationsverket. Denna myndighet 
genomgick en stor organisationsförändring hösten 2006, kallad 
“modellverksamheten” (Prop. 2004/05:170: 149f.). Den förändring 
som då genomfördes gick ut på att ombudet, som företräder den 
asylsökande i processen, fick en ny roll. Det blev i större utsträckning 
upp till ombudet att bistå den sökande i att presentera sina asylskäl. 
Den inledande utredningen, som tidigare ankom på Migrationsverket 
att genomföra, ersattes genom förändringen av en snabb regist-
rering. Ombudet presenterar sedan i nästa steg till Migrationsverket 
den enskildes skäl för asyl genom en skriftlig inlaga, skäl som sedan 
ligger till grund för verkets utredning. Denna organisationsförändring 
genomfördes bland annat för att anpassa processen till det tvåpartsför-
farande som den nya processordningen innebär.

En annan förändring, som har betydelse för mottagningen och 
introduktionen av nyanlända och asylsökande i Sverige, är den ideella 
sektorns roll i samhället genom framförallt frivilligt social arbete. 
Regeringen ger idag uttryck för en vilja att i större utsträckning än 
tidigare involvera den ideella sektorn på en rad olika områden, bland 
annat som nav för människor med ett gemensamt engagemang och 
som opinionsbildare (bl.a. regeringsförklaringen 2006 och 2007). På 



16

regeringens integrations- och jämställdhetsdepartement har en överens-
kommelse mellan den ideella sektorn och regeringen tagits fram för att 
tydliggöra vilken roll den ideella sektorn har som opinionsbildare och 
aktör inom den sociala ekonomin (Överenskommelsen regeringsbeslut 
den 23 okt. 2008).3 Denna överenskommelse får sannolikt konse-
kvenser i framtiden – såväl i form av att fler verksamheter kommer att 
bedrivas av aktörer inom i den ideella sektorn, som genom att stats-
makten i större utsträckning kommer att vända sig till frivilligorgani-
sationer för att få hjälp med att lösa olika samhällsproblem. 

Redan idag går det att iaktta en tendens till att betydelsen av den 
ideella sektorns roll i samhället generellt har ökat. Detta sker genom en 
vitalisering av det som brukar kallas det civila samhällets insatser för 
samhällsutvecklingen, men har särskild bäring på insatser i mötet med 
människor som befinner sig i utsatta och sårbara situationer. Med civilt 
samhälle förstås familjen, grannskapet/grannskapskontakter, andra 
sociala (vänners) nätverk, frivilligorganisationer och andra föreningar, 
grupper samt andra sammanslutningar inom arbets-, vardags-, kultur-, 
fritids- och idrottslivet. Även privata verksamheter och det som där 
utspelas ingår i det civila samhället. 

Redan idag griper det offentliga och civila samhällets verksam-
heter in i och balanserar varandra i olika utsträckning. Denna balan-
sering och inflätning gäller kanske i särskild hög grad för det svenska 
samhället som historiskt har uppvisat en slags sammansmältning av det 
offentliga och civila samhället. Den amerikanska statsvetarprofessorn 
Robert E. Putnam har pekat på att ett starkt civilt samhälle byggt på 
social gemenskap (socialt kapital) är en vital betingelse för att försvara 
och utveckla demokratin och mänskliga rättigheter i samhället (Putnam 
2007). Mot bakgrund av det förändrade samhället kan det vara av 
särskilt intresse att se på och analysera vad som händer när frivillig-
organisationer i ökande utsträckning medverkar och aktivt deltar i 
asylmottagningen och introduktionen av nyanlända invandrare.

Även ur ett demokratiskt perspektiv kan frivilligsektorn sägas ha 
en särskilt viktig roll att spela i förhållande till nyanlända personer 
som har fått uppehållstillstånd eller människor som söker asyl i 
Sverige. Dessa grupper av människor har inte getts tillträde till 
statens demokratiska process – även om de i mycket stor utsträckning 
är beroende, och påverkas, av beslut fattade i denna process. Detta 
förhållande är ett uttryck för vad som kan beskrivas som asylpoli-

3 Den sociala ekonomin kan beskrivas som den organiserade 
verksamhet som primärt har samhälliga ändamål, som bygger på 
demokratiska värderingar och som är organisatoriskt fristående från 
den offentliga och från den privata sektorn.
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tikens dilemma eller demokratiska underskott. I detta sammanhang 
blir mänskliga rättigheter ett slags substitut för ickedeltagande (Spång 
2008). Frivilligorganisationer fyller här funktionen av att hävda rättig-
heter för människor som påverkas av exempelvis asylprocessen utan 
att ha möjlighet att påverka densamma.

Om att värna människors rättigheter
Denna skrift har ett mänskligt rättighetsperspektiv som gemensam 
grund för de olika avsnitten. Det ska redan nu poängteras att vi inte har 
någon ambition att förklara hur mänskliga rättigheter kan berättigas 
på ett djupare plan, det skulle vara en alltför stor uppgift. Vår ambition 
är istället att bidra till inspiration och konstruktiva handlingar och 
kanske i förlängningen även ett utvecklat tänkande kring innebörden 
av mänskliga rättigheter (jfr. Roth 2007: 189ff.; Nickel 2007: 37f.). 
Det kan handla om att betona behov av ett tydliggörande av roller 
som vanligtvis tillkommer stater eller frivilligorganisationer. Det kan 
handla om att presentera modeller eller metoder för kompetensut-
veckling eller granskning av hur statliga institutioner lever upp till 
mänskliga rättigheter. Det kan handla om att ur ett mänskligt rättig-
hetsperspektiv resonera kring varför lagstiftningen på ett visst område 
bör tydliggöras för att staten ska leva upp till sina åtaganden om att 
tillgodose mänskliga rättigheter. 

Den grundläggande funktionen av mänskliga rättigheter kan 
beskrivas i termer av att värna eller skydda människors värdighet 
(Roth 2007: 35). Innehållet i den mänskliga värdigheten har att göra 
med vitala behov, intressen och förmågor, parametrar som kan variera 
beroende på de samhällsomständigheter som den enskilda individen 
befinner sig i (Roth 2007: 134). Avgörande i detta sammanhang är att de 
mänskliga rättigheterna inte ska ha några etniska, religiösa eller natio-
nella förtecken, utan tillkommer alla människor i egenskap av att de är 
människor. De mänskliga rättigheterna ska följaktligen kunna användas 
för att kritisera statsbildningar när dessas agerande präglas av brister ur 
ett jämlikhetsperspektiv (Nickel 2007: 36-51; Roth 2007: 62). 

Ett viktigt skydd för den mänskliga värdigheten kommer till 
uttryck i internationella förklaringar och avtal om mänskliga rättig-
heter, där stater åtagit sig att respektera, skydda och tillgodose dem. 
Dessa överenskommelser innebär att mänskliga rättigheter inte 
handlar om välvilja eller välgörenhet, belöning eller avancemang för 
vissa grupper. Istället skyddar rättigheterna grundläggande värden som 
alla människor har rätt till gentemot staten. Rättigheternas funktion 
blir i detta sammanhang både att begränsa statens handlingsutrymme 
och att ålägga staten vissa skyldigheter. Till exempel krävs det aktiva 
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åtgärder från statens sida för att de ska anses leva upp till kravet om 
icke-diskriminering. I ett vidare perspektiv handlar det om att neutra-
lisera och motverka de hot som i olika situationer kan resas mot den 
enskilda människans värdighet, i vårt fall värdighet hos människor 
som lämnat ett land och kommit till Sverige (Roth 2007: 28f.). Därför 
menar vi att de internationella konventionerna och förklaringarna om 
mänskliga rättigheter blir en slags måttstock (etiskt ramverk) för ett 
värdigt och rättssäkert mottagande. 

ögonblicksbilder av asylmottagandet och introduktionen av 
nyanlända
Samtliga bidrag i skriften har utarbetats inom ramen för projekt som 
drivs av frivilligorganisationer med ekonomiskt stöd från Europeiska 
flyktingfonden (ERF). När resultaten av den här sortens projekt ska 
lanseras är det vanligt att den frivilligorganisation som har initierat 
projektet presenterar de viktigaste resultaten i en rapport, debattartikel 
eller liknande. Att som vi nu gör gemensamt publicera resultaten av ett 
antal projekt, eller delar av dem, har inte gjorts tidigare. Eftersom ett 
av projekten, Från ord till handling, genomförts i samverkan mellan 
Malmö högskolas institutionsövergripande forskningsinstitut Malmö 
Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) och 
organisationen BRIS, fanns det ett naturligt sammanhang för en 
gemensam publikation. 

Ett av syftena med MIM är att vara ett nav mellan forskare, 
praktiker och andra aktörer på migrationsområdet. Vår förhoppning 
är att denna skrift kan vara intressant för en bred målgrupp och att 
den får en betydelse i samhället. Olika aktörer som är involverade och/
eller engagerade inom området asylmottagning och introduktion kan 
genom skriften få nya insikter och kunskaper om hur ett värdigt och 
rättssäkert mottagande för alla individer som kommer till Sverige kan 
utformas och realiseras. 

I grunden handlar skriften om de etiska och juridiska förhåll-
ningssätt som, med tanke på ovan nämnda förändringar som ägt 
rum under senare år på det migrationspolitiska området i Sverige, 
är högst relevanta för vår samtid. Vilket bemötande människor från 
andra länder får från samhällets sida är ett slags temperaturmätare på, 
och uttryck för, hur samhället är rustat för att möta människor som 
befinner i särskilt utsatta och sårbara situationer. Graden av solida-
ritet med människor som immigrerar prövas på allvar på hemmaplan. 
I synnerhet kan detta sägas gälla när vi (be)möter asylsökande barn. 
Det är en sak att på ett icke förpliktigande sätt solidarisera sig med 
utsatta människor “ute i världen” men en helt annan sak och betydligt 
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mer uppfordrande prövning att solidariskt ställa upp på ett värdigt och 
humant sätt på hemmaplan.

Vår uppfattning är att det svenska mottagandet av asylsökande 
och andra nyanlända migranter, för att vara rättssäkert och humant, 
måste kombinera två olika människosyner: Människor som sårbara å 
ena sida och människor som en tillgång å den andra sidan. Båda dessa 
perspektiv måste prägla mottagandet för att det ska kunna kallas rätts-
säkert och värdigt, samt för att alla människor som vistas i Sverige 
långsiktigt ska kunna känna sig delaktiga i samhället. 

disposition
Numret är uppbyggt kring fyra teman som berör såväl asylprocessen 
i Sverige som asylmottagning och introduktion i ett vidare perspektiv. 
Det första temat innehåller ögonblicksbilder av hur det kan gå till då 
barn kommer till Sverige för att söka asyl och därmed blir föremål 
för en administrativ process på framförallt Migrationsverket men 
även i vissa fall i migrationsdomstolar. Under skriftens andra tema 
“Kvinnor i asylprocessen” diskuteras frågor som har anknytning 
till vad kvinnor som söker asyl i Sverige upplever. Det tredje temat 
handlar om människor som söker asyl och som har särskilda behov 
eller befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det fjärde temat har vi 
kallat för “Organiserad medmänsklighet” och här diskuteras relatio-
nerna mellan frivilligsektorn och offentlig förvaltning. 

I kapitlet om barns egna asylskäl – “Hur brister i förståelsen av 
barns rättigheter hindrar en rättssäker prövning av barns asylskäl 
(kap. 2)” – diskuterar Monica Jacobson och Lars Olsson vilken 
betydelse de kränkningar av barns rättigheter som framkommer i den 
svenska asylprocessen får i asylprövningen. Ett antagande i artikeln 
är att det finns en oförmåga hos tjänstemän att i handläggningen 
beakta de rättighetskränkningar som barn utsätts för. I texten disku-
teras betydelsen av ålders- och könsspecifik förföljelse i bedömningar 
av barns flyktingskäl. Avsnittet bygger på en kartläggning utförd på 
uppdrag av Rädda Barnen i deras arbete för alla barns rättigheter. 

Kapitel tre “Barns rätt att komma till tals i asylprocessen” är 
skrivet av Anna Lundberg. Här behandlas barns rätt att komma till 
tals i asylprocessen. I avsnittet finns förklaringar till de tillkorta-
kommanden som Jacobson och Olsson belyser i sitt kapitel. Texten 
är skriven inom ramen för forsknings- och utbildningsprojektet Från 
ord till handling – barnets bästa i asylprocessen som var ett samar-
betsprojekt mellan frivilligorganisationen BRIS och Malmö högskola 
2006-2008. Projektet vill bidra till att barns rättigheter och behov i 
asylprocessen beaktas i högre grad genom en fördjupad dialog mellan 
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olika aktörer som möter barnen. Utöver den kartläggning som delvis 
presenteras i denna skrift har utbildningsaktiviteter tagits fram och 
genomförts. Dessutom har ett aktionsorienterat arbete bedrivits inom 
ramen för projektet, där tjänstemän på Migrationsverket, har testat 
metoden barnkonsekvensanalyser.

Lisa Dahlquist, verksam i BRIS/Malmö högskola-projektet Barnets 
bästa i den svenska asylprocessen – från ord till handling, har författat 
kapitel fyra, “Barnets bästa och nyanlända barn – dialoginriktade 
seminarier som metod och redskap”. Här är mötet med svenska 
institutioner en fråga, inte bara för människor som söker asyl, utan 
även för andra nyanlända invandrare som står inför att etablera sig i 
Sverige. Dahlquist presenterar hur man kan arbeta med dialoginriktade 
seminarier för att bidra till att principen om barnets bästa i mötet med 
nyanlända flykting- och invandrarbarn och/eller deras föräldrar får en 
mer konkret innebörd. Hon visar i sitt kapitel på vikten av samverkan 
mellan olika aktörer i ett sammanhang av asylprocess, mottagning 
och introduktion. Texten tar sin utgångspunkt i de dialoginriktade 
seminarier som anordnats i projektet, riktade mot blandade yrkes-
grupper som möter nyanlända barn eller som har ett barn/föräldraper-
spektiv i sitt arbete. 

Maite Zamacona Aguirre och Emelie Hökfelt redogör i kapitel fem, 
“Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov – 
ett fungerande verktyg?”, för en undersökning som har genomförts 
som en del av Svenska Röda Korsets arbete med migranters rättig-
heter. Genom Röda Korsets nära kontakt med personer som söker 
asyl i Sverige uppmärksammade man att kvinnor ibland kommer i ett 
underläge i asylprocessen. Kvinnliga asylsökanden hade till exempel 
inte fått möjlighet att välja om de ville ha en manlig eller kvinnlig 
handläggare, tolk eller offentligt biträde trots att önskemål fanns. 
Detta har lett till att kvinnor inte vågat berätta om könsrelaterade 
asylskäl. Mot denna bakgrund och med ambitionen att undersöka och 
förbättra riktlinjernas implementering initierades projektet Kvinnor i 
den svenska asylprocessen. Zamacona och Hökfelt belyser i sitt kapitel 
innebörden och tillämpningen av Migrationsverkets riktlinjer för 
prövning och bedömning av kvinnors asylansökningar. 

I sjätte kapitlet, “Skyddsbehövande i övrigt – ett svårtolkat 
begrepp” har skrivits av Rebecca Stern som en del i Svenska Röda 
Korsets projekt Ny utlänningslag under lupp. Syftet med detta projekt 
är att bidra till en nyanserad debatt om svensk asyl- och migrations-
politik. I förlängningen är ambitionen att bevaka rätten till asyl och 
övrigt internationellt skydd för människor på flykt samt möjligheten 
att få uppehållstillstånd på humanitär grund. Stern diskuterar i sitt 
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kapitel om och i så fall på vilket sätt införandet av en ny instans- och 
processordning liksom ny utlänningslag har påverkat bedömningen 
av skyddsskäl i utlänningsärenden. Teman som diskuteras i texten är 
domstolarnas roll vid rättstillämpning och rättstolkning, hur ett rätts-
område som är influerat av politiska skeenden hanteras av förvalt-
ningsdomstolar, samt relationen mellan internationell och nationell 
rätt. 

Solvig Ekblad har skrivit kapitel sju, “Upplevd ohälsa hos vuxna 
asylsökande”. Syftet med detta avsnitt är att redogöra för en delstudie 
som genomförs inom ramen för projektet Psykiska funktionshinder 
i ett transkulturellt perspektiv – samverkan mellan landsting och 
kommuner inom SLSO kring vård- och stödprocesser för flyktingar 
med psykisk sårbarhet. Det övergripande syftet med projektet, som 
drivs av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, är att 
upptäcka och kartlägga psykiska vårdbehov och påvisa behovet av 
vård hos människor som söker asyl i Sverige. Projektet utgår från 
antagandet att tidiga förebyggande insatser utifrån behov hos asylsö-
kande som lider av hälsorelaterade problem är en investering för alla. 

Helene Rahm ger i kapitel åtta, “Organiserad medmänsklighet – 
frivillighetens tillgångar och dilemman i två projekt om flyktingbarn”, 
en bild av de nya utmaningar som uppkommit i samband med att 
anställda och volontärer ska samarbeta med varandra i projekten 
Barn i väntan (BIV) och Barn i start (BIS). Projekten drivs av Svenska 
kyrkan och Individuell människohjälp (IM). Rahm diskuterar bland 
annat behovet av att styra volontärernas medverkan, spänningsfältet 
mellan mottagning och asylprövning där det visat sig vara svårt för 
volontärer att inte gå in i asylärenden – trots projektledningens mål att 
inte göra detta – samt hur det kan skapas kontinuitet och möjligheter 
till kompetensutveckling i frivilligt socialt arbete. 

Krister Hellström och Karl Nilsson har författat nionde kapitlet: 
“Övervakning av förvarstagnas mänskliga rättigheter – en metod”. 
Detta avsnitt handlar om ett tämligen outforskat område, nämligen 
förvarstagnas mänskliga rättigheter. I fokus för Hellströms och 
Nilssons analys står den modell som utarbetats inom Svenska Röda 
Korset i syfte att granska efterlevnaden av förvarstagnas mänskliga 
rättigheter – rättigheter som det inte finns någon oberoende instans 
som bevakar. Svenska Röda Korset har sedan lång tid haft en regel-
bunden närvaro vid Migrationsverkets förvarsenheter, med huvudin-
riktningen medmänskligt stöd. Nu utvecklas denna verksamhet och 
Hellström och Nilsson belyser i sitt bidrag faktiska omständigheter och 
regler rörande förvarstagande i Sverige samt de nationella och interna-
tionella organ som existerar för att tillvarata deras rättigheter. 
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I det tionde och sista kapitlet “Ett rättssäkert och värdigt motta-
gande av barn och vuxna – summering och resultat” summerar vi några 
av de centrala resultaten i respektive avsnitt. I avslutningen diskuteras 
också behovet av en utökad interaktiv dialog och samverkan mellan 
olika sektorer i samhället, på ett område som rör människor i utsatta 
och sårbara situationer. Ett område med stor politisk laddning som 
präglas av svåra avvägningssituationer och dilemman. 
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Kapitel 2

HUR BRISTER I FÖRSTÅELSEN AV BARNS 
RÄTTIGHETER HINDRAR EN RÄTTSSÄKER 

PRÖVNING AV BARNS ASYLSKÄL

Monica Jacobson och Lars Olsson

Texten bygger på en analys av 71 barns asylbeslut från 2007 som ingått 
i en kartläggning av barns asylskäl. Analysen tyder på att uppgifter om 
kränkningar som barn utsätts för av den anledning att de är barn, eller 
som är kränkningar som bara barn kan utsättas för, framkommer i 
stor utsträckning i den svenska asylprövningen. Fortfarande handlar 
den reella fokuseringen på barnet i asylprövningen om dess humanitära 
skäl – eller synnerligen ömmande omständigheter vilket är benäm-
ningen sedan 2006 – för att kunna stanna i Sverige, inte om barnet 
som potentiell flykting eller på annat sätt skyddsbehövande. 

Oförmågan att till fullo ta hänsyn till rättighetskränkningar som 
barn utsätts för och oförmågan att ta hänsyn till konsekvenserna dessa 
kränkningar medför återspeglas i lagstiftning, rättspraxis, landinfor-
mation som ligger till grund för beslut och blir också påvisbart i hur 
barns skäl behandlas i prövningen av barns asylärenden. 

Författarna menar att normer i form av lagstiftning är nödvändigt. 
Parallellt med lagstiftning krävs också ett mindre paradigmskifte. 
Barns egna asylskäl kan nämligen förstås och leda till skydd för barnet 
först när kunskapen om barnets rättigheter får genomslag hos lagstif-
taren, rättstillämpare och andra aktörer i asylprövningen. 

SÖKORD: barn, asylsökande barn, barns asylskäl, barns egna asylskäl, 
barnspecifika, barnspecifik, barnrelaterade, barnrättskommittén
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Inledning 1

Under 2007 kom cirka 36 000 människor till Sverige och sökte asyl. Av 
dessa var drygt 7 600 barn. Drygt 1 000 av dessa barn kom ensamma, 
men det stora flertalet barn kom tillsammans med föräldrar. De ensam-
kommande barnens situation har på goda grunder uppmärksammats 
i stor utsträckning. Barn i familj kan i viss mån löpa andra risker i 
asylprocessen än barnen som kommer ensamma. Hur ser myndighe-
terna barnet i familjens sammanhang? Förmår myndigheterna höra 
och se varje enskilt barn eller riskerar barnet att betraktas som en 
detalj i föräldrarnas asylberättelse? 

Rädda Barnen har arbetat med frågor som berör barn på flykt och 
deras utsatta situation sedan lång tid tillbaka. Bland annat genom 
arbetet vid Centrum för barn och ungdomar i kris har Rädda Barnen 
kommit i kontakt med barn som berättat om mycket svåra upplevelser. 
Vid dessa kontakter och i det övriga arbetet har man sett en tendens 
att barnens skäl inte alltid beaktas, och att när så sker så anses barnens 
egna skäl framför allt tillhöra den humanitära sfären. Att få sina skäl 
bedömda korrekt kan vara livsavgörande i asylärenden. Men att få ett 
eventuellt uppehållstillstånd på rätt grund är också en rättssäkerhets-
fråga och för den enskilde kan det vara oerhört viktigt att bli trodd 
och få sina upplevelser bekräftade. 

Barn har rätt att bli hörda och deras åsikter ska tillmätas betydelse 
utifrån deras ålder och mognad. Att bli hörd är en rättighet för barnet 
enligt Barnkonventionen. 

År 2003 gjorde Rädda Barnen en första kartläggning rörande barns 
egna asylskäl (Juhlén 2003). Kartläggningen visade bland annat på 
brister i hur barn hördes och i hur deras skäl bedömdes. År 2005 gjordes 
en uppföljande kartläggning tillsammans med Rådgivningsbyrån för 
asylsökande och flyktingar (Rimsten 2005). I denna fann man att fler 
barn hördes men att andelen barn som fick noggranna bedömningar 
av sina skäl inte hade ökat. Man såg också att bedömningarna var mer 
noggranna och utförliga när det gällde att bedöma barns humanitära 
skäl än deras skyddsskäl. 

I mars 2006 förändrades det svenska asylsystemet i grunden. En 
ny utlänningslag trädde i kraft och en ny instans- och processordning 
infördes. Utlänningsnämnden lades ner och ersattes av migrations-
domstolar. Processen blev en tvåpartsprocess. Syftet med reformen var 
bland annat att öppenheten skulle öka och att skyddsgrunderna skulle 
vara mer framträdande. Rädda Barnen ville få en bild av situationen 

1 Åsikterna som uttrycks i texten är författarnas egna och överens-
stämmer inte nödvändigtvis med organisationen Rädda Barnens 
ställningstaganden i dessa frågor. 
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för barn i den nya ordningen. Hade de stora förändringarna lett till 
att man i högre grad fokuserade på barns skyddsbehov? Och framför 
allt – kunde man se några förändringar i fråga om hur myndighe-
terna lyssnade på barnet och tog hänsyn till barnets egna skäl? För att 
försöka skapa en bild av hur situationen såg ut efter reformen genom-
förde Rädda Barnen en ny kartläggning där man tittade på hur barns 
skäl bedömts efter att den nya instans- och processordningen trätt i 
kraft. Eftersom asylsystemet förändrats så radikalt var det inte möjligt 
att dra direkta slutsatser angående tendenser och trender jämfört 
med tidigare kartläggningar. Den kartläggning som ska presenteras 
i denna artikel bör istället ses fristående, som en ögonblicksbild av 
läget för barn i den svenska asylprocessen cirka ett år efter reformens 
ikraftträdande. 

Syfte, utgångspunkter och avgränsningar
Rädda Barnens projekt Barns egna asylskäl – uppföljande kartläggning 
2007 pågick mellan åren 2006 och 2008. Den huvudsakliga kompo-
nenten i projektet var en kartläggning vars resultat presenterades i en 
rapport, Nytt system, gamla brister? Barns egna asylskäl efter ett år 
med den nya instans- och processordningen (Olsson 2008). Projektets 
syfte var att visa på hur och i vilken omfattning barn kom till tals i den 
svenska asylprövningen och hur och i vilken omfattning, barns egna 
asylskäl bemöttes av myndigheter och domstolar. Projektet var medfi-
nansierat av Europeiska flyktingfonden, ERF. 

Vår utgångspunkt var att barnets ställning i den svenska asylpröv-
ningen har förbättrats på många sätt under åren. Bestämmelser som 
utlänningslagens portalparagraf om barnets bästa, utveckling av 
metoder av att höra barn, och krav på att redovisa beslut angående 
barnets egna skäl för asyl är exempel på detta. Men får barn verkligen 
sina rättigheter skyddade och tillgodosedda i den svenska asylpröv-
ningen? Tidigare resultat från arbeten av bland annat Rädda Barnen 
(Juhlén 2003; Rimsten 2005) men också andra (se t.ex. Nilsson 2007; 
Schiratzki 2005) tydde på att trots lagstiftning, rutiner och normer så 
fanns brister i beslut som rörde barn i den svenska asylprövningen. 

I denna framställning presenterar vi, mycket översiktligt, ett urval 
av relevanta internationella rättskällor avseende barns asylskäl. Vi 
kommer också att gå igenom ett par av de vägledande beslut från 
Migrationsverket som är av relevans. Därefter presenterar vi kartlägg-
ningens resultat avseende Migrationsverkets asylprövning för barn i 
familj, det vill säga för barn som sökt asyl i Sverige tillsammans med en 
eller båda vårdnadshavarna. De frågeställningar vi redovisar går ut på 
hur och i vilken omfattning barn har kommit till tals i asylprövningen, 
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vad som framkommit avseende deras egna skäl för uppehållstillstånd 
och hur och i vilken omfattning beslutsfattarna tagit hänsyn till dessa 
egna skäl för uppehållstillstånd. En av kartläggningens mest intressanta 
resultat rörde förekomsten av s.k. barnspecifika asylskäl. Vi kommer 
därför att i ett inledande kapitel redogöra kort för hur barnspecifika 
asylskäl uppmärksammats och analyserats i den juridiska doktrinen. 

Metod och material
Vägledning för förståelsen av barns asylskäl – inte minst barnspe-
cifika former av och skäl för förföljelse – och ramarna för utredning 
av barns asylskäl kan återfinnas i internationell rätt. Även om många 
av de regler och principer som återges nedan har karaktären av soft 
law (dvs. regler som inte har direkt juridiskt bindande effekt), utgör 
de ändå ett regelverk för den svenska lagstiftaren och svenska myndig-
heter att förhålla sig till. Reglerna ger vägledning för rättstillämparen 
i fråga om hur Sveriges internationella åtaganden mot flyktingar och 
barn ska kunna uppfyllas. 

Vad gäller redovisningen av vår kartläggning kommer vi att 
i huvudsak redovisa resultaten avseende prövningen av ärenden 
gällande barn i familj hos Migrationsverket. I kartläggningen tittade 
vi också på prövningen av ärenden för ensamkommande barn hos 
Migrationsverket och prövningen för barn i familj i migrationsdom-
stolarna. Men eftersom prövningen av familjebarns ärenden hos 
Migrationsverket var kartläggningens fokus väljer vi att här koncen-
trera framställningen till denna grupp barn. 

Studien är helt och hållet gjord på ett skriftligt material. Inga 
uppföljningsfrågor har ställts till myndigheter, biträden eller de asylsö-
kande barnen och deras familjer. Inte heller har vi närvarat vid några 
muntliga handläggningar. Vi fick tillgång till datalistor över beslut 
fattade under en angiven tidsperiod vid Migrationsverkets asylpröv-
ningsenheter i Malmö, Göteborg och Stockholm. Genom att titta på 
födelsedatum kunde vi identifiera dossiéer som rörde barn. Då datalis-
torna också tog upp boendegrupper kunde vi från dessa identifiera 
hela familjer, och begärde då att få tillgång till alla dossiéer för vad vi 
antog var en familjeenhet. Eftersom vi genomfört denna undersökning 
relativt kort efter genomförandet av den nya instans- och processord-
ningen, och Migrationsverkets nya organisation för asylprövning som 
infördes i september 2006 (se kap. 1 denna skrift) ville vi ha ett så sent 
urval som möjligt, men samtidigt också i möjligaste mån inkludera 
ärenden som skulle vara slutligt avgjorda. Urvalet har begränsats till 
en period om några veckor under våren 2007, och ger därmed en 
ögonblicksbild av asylprövningen.
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Då närmare detaljer om hur urval gjorts kan medföra att enskilda 
barn direkt eller indirekt skulle kunna identifieras eller känna igen sig 
och kunna känna obehag avstår vi från att närmare gå in på dessa.2 
När beskrivningar av ärenden förekommer är uppgifter ändrade så att 
inga personer ska gå att identifiera.

Vi har i kartläggningen inkluderat barn i alla åldrar upp till 18 år, 
också barn som är födda i Sverige under asylhandläggningens gång. 
Även om väldigt små barn av naturliga skäl inte kan framföra eller 
formulera sina skäl själva, kan de ändå ha egna skäl för uppehålls-
tillstånd som gör det relevant att inkludera dem i en kartläggning av 
denna typ. Där det är relevant att redovisa särskilda åldersgrupper 
separat, exempelvis i vilken omfattning barnen hörs, görs detta. 

Begreppet barnspecifik förföljelse
I kartläggningen och i denna framställning talar vi om barnspe-
cifik förföljelse – barnspecifika skäl för eller former av förföljelse. 
En vägledning till vad detta begrepp innebär kan fås av de uppräk-
ningar av kränkningar som gjorts bland annat av internationella 
organ (se nedan). Det kan emellertid vara bra att gå lite närmare in på 
begreppet. 

Bhabha och Young (1999) betonar det faktum att barnförföl-
jelse kan ta sig tre uttryck. Det kan vara (1) sådana omständigheter 
som utgör förföljelse för både vuxna och barn, (2) sådana omstän-
digheter som bara drabbar barn (barnspecifik) och det kan vara (3) 
sådana omständigheter som för vuxna inte når till ribban för förföl-
jelse men ändå är förföljelse när de drabbar barn. Exempelvis kan ett 
barns upplevelse av ett aggressivt polisförhör vara helt annorlunda 
än en vuxen persons och ge upphov till bestående men. Bhabha och 
Young betonar också att det vid bedömningen av framtida risk måste 
tas hänsyn till det faktum att det handlar om ett barn eftersom barns 
handlingsförmåga (dvs. möjligheten att undvika en risk) är begränsad 
jämfört med vuxnas. 

Edwards (2003) understryker att många barns asylskäl har ett 
könsrelaterat element, och att beslutsfattare ofta underlåter att ta 
hänsyn till båda aspekterna. I sina rekommendationer om vikten av att 
ta hänsyn till ålder, efterlyser hon särskild uppmärksamhet och försik-
tighet både för bedömningar av barns och äldres asylskäl. 

Eva Nilsson vid Umeå universitet använder sig av en definition som 
delar upp begreppet i två delar: barnrelaterad förföljelse och barnspe-
cifik förföljelse (Nilsson 2007: 126f.). Det förra indikerar att grunden 

2 För ytterligare frågor om hur urvalet gjorts var vänlig kontakta 
författarna.
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för förföljelsen har att göra med att barnet är ett barn, det senare att 
själva förföljelsen i sig enbart eller typiskt sätt bara drabbar barn. 
Begreppsapparaten är lånad från den diskussion som förts rörande 
förföljelse och kön, där begreppen könsrelaterad och könsspecifik 
(gender-related och gender-specific) kan anses vedertagna. 

I denna text har vi valt att referera till begreppet “barnspecifik 
förföljelse”, närmare bestämt barnspecifika skäl för eller former 
av förföljelse. Anledningen till detta är att överlappningen mellan 
koncepten barnrelaterad och barnspecifik är stor och ett begrepp 
sammanfattar lika tydligt vad som åsyftas. 

Internationell rätt om barns asylskäl
FN:s flyktingkommissariat UNHCR
UNHCR är det organ som har som ansvar att ge vägledning till efterlev-
naden av 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning 
(vardagligt flyktingkonventionen). Under de senaste årtiondena har ett 
flertal icke-bindande riktlinjer tagits fram som har betydelse för hur 
stater ska gå tillväga för att pröva barns asylskäl. 

Riktlinjerna om flyktingbarn (UNHCR 1994) och riktlinjerna om 
ensamkommande barn (UNHCR 1997) handlar bara till viss del om 
själva prövningen att bestämma vem som är flykting. Vad som sägs 
angående det ensamkommande barnet och asylprövningen i dessa 
riktlinjer är ändå i stora delar generellt för alla barn och därför relevant 
även för utredning av barn i familj: 

flyktingbestämning måste ske snabbt eftersom en utdragen process •	
kan ha negativa effekter för ett barns fysiska och psykologiska 
utveckling;

om ett barn inte är moget som en vuxen, behöver man ta större •	
hänsyn till objektiva faktorer avseende situationen i hemlandet och 
för barnets familj;

vid flyktingbestämning av ett barn måste principen om •	 benefit of 
the doubt tillämpas i hög grad;

barn måste informeras om processen och konsekvenserna av den;•	

barns fruktan kan ta sig andra uttryck än den hos vuxna;•	

barn har särskilda rättigheter som kommit till uttryck i •	
Barnkonventionen. Kränkningar av dessa rättigheter och sättet 
de kränks på kan vara annorlunda än kränkningar av vuxnas 
rättigheter;

vissa policys och sedvänjor som utgör grova kränkningar av ett •	
barns särskilda rättigheter kan ge upphov till situationer som täcks 
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av flyktingkonventionen. Exempel som ges är rekrytering av barn 
till väpnade styrkor, tvångsarbete, människohandel för sexuella 
ändamål och kvinnlig könsstympning. 

UNHCR:s styrande organ, exekutivkommittén, har antagit flera 
slutsatser om barn. En av de mest intressanta slutsatserna, nummer 
107, antogs 2007 och behandlar bland annat barnet och asylprocessen. 
Där uppmanas stater att utveckla en barnvänlig asylprocess och en 
ålderskänslig tolkning av flyktingkonventionen (UNHCR 2007). 

Barnkonventionen och barnrättskommittén 
FN:s barnrättskommitté, som ger vägledning i hur konventionen om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) ska tolkas, har i en vägledande 
kommentar (Barnrättskommittén 2005) beskrivit förhållandet mellan 
principen om non-refoulement (förbudet för stater att direkt eller 
indirekt skicka en person till ett territorium där han eller hon riskerar 
allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter) och barnkonven-
tionen. Barnrättskommittén understryker i denna kommentar att barn 
exempelvis inte kan skickas tillbaka till en situation där det riskerar att 
utsättas skada som inbegrips i artikel 6 (rätten till liv och utveckling) 
och artikel 37 (förbudet mot tortyr) (Barnrättskommittén 2005, 
paragraf 28). Barnrättskommittén betonar att refoulement-förbudet 
inte är begränsat till kränkningar av dessa artiklar. Kommittén 
tydliggör också att det är irrelevant om kränkningarna hänför sig 
till icke-statliga aktörer eller om kränkningar är en indirekt följd av 
statens agerande eller passivitet. Riskbedömningen ska ta hänsyn till 
kön och ålder och bör exempelvis ta hänsyn till de speciellt allvarliga 
konsekvenserna för barn av otillräcklig tillgång till mat och hälsovård 
(Barnrättskommittén 2005, paragraf 27).

Barnrättskommittén framhäver också att skyddet mot refoulement 
också gäller barn som riskerar att dras in i väpnade konflikter. Barn 
som riskerar att direkt eller indirekt rekryteras och riskerar att dras in 
i väpnade konflikter ska enligt barnrättskommittén ges flyktingstatus 
om det finns en koppling till en av de uppräknade grunderna för skydd 
i flyktingkonventionen, det vill säga ras, religion, nationalitet, tillhö-
righet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. Kommittén 
framhåller också behovet att tolka flyktingdefinitionen på ett sätt som 
tar hänsyn till ålder och kön, och vikten av att ta hänsyn till barnspe-
cifika skäl för och former av förföljelse som förföljelse av släkt, rekry-
tering av minderåriga och handel med barn för prostitution, sexuellt 
utnyttjande och kvinnlig könsstympning. Själva asylprövningen som 
sådan har också kommenterats av Barnrättskommittén. I de krav som 
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kommittén fört fram ingår bl.a. kompetenskrav på myndigheternas 
handläggare i asylprövningen, krav på att uppmärksamma barnspe-
cifika former av förföljelse samt vad som krävs av staten när landin-
formation ska inhämtas (Barnrättskommittén 2005, paragraf 74-75). 

EG-rättsliga regler
EU:s miniminormer om vem som ska förstås som flykting och skydds-
behövande i övrigt är också viktiga för förståelsen av barnet som 
flykting. Det så kallade skyddsgrundsdirektivet slår fast vilka personer 
som inom EU ska anses vara flyktingar och alternativt skyddsbehö-
vande. Den regel som kanske är viktigast för barn (och för svensk rätt) 
handlar om vad som kan utgöra förföljelse i flyktingkonventionens 
mening. I artikel 9 sägs nämligen att förföljelse kan ta sig uttryck i 
köns- eller barnspecifika handlingar. Någon liknande lagregel eller 
motivuttalande finns inte i eller till den svenska lagstiftningen. 

Någon mer vägledning om vad barnspecifika handlingar utgör 
kan inte utläsas av själva direktivet. Det är värt att notera att barn 
naturligtvis kan utsättas för alla de former av förföljelse som räknas 
upp i direktivet. Skyddsgrundsdirektivet innehåller också minimikrav 
som är intressanta för utredningen av barnets skäl. Bestämmelsen i 
artikel 9 kompletteras av ett processuellt krav i direktivets inledning 
(paragraf 20), visserligen inte bindande, men en viktig tolkningsbas för 
direktivets genomförande. Det sägs där att när underåriga (dvs. barn) 
ansöker om internationellt skydd är det nödvändigt att medlemssta-
terna vid sin prövning beaktar typer av förföljelse som är specifika för 
barn.

För barn är bestämmelsen i direktivets artikel 4.3 också av stor 
vikt då det sägs att sökandens personliga ställning och förhållanden, 
inklusive faktorer som bakgrund, kön och ålder, ska beaktas så att det 
kan bedömas huruvida de handlingar den sökande har blivit eller skulle 
kunna bli utsatt för, på grundval av sökandens personliga omständig-
heter, skulle innebära förföljelse eller allvarlig skada.

Det europeiska samarbetet på asylrättens område kommer troligen 
att utökas väsentligt i framtiden. EU-kommissionen avlämnade i juni 
2007 en s.k. grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsys-
temet. Grönboken fungerade som ett underlag för fortsatta diskus-
sioner om hur det framtida systemet skulle komma att se ut. Ett stort 
antal aktörer - regeringar, organisationer m.fl. - har därefter yttrat sig 
med anledning av grönboken och i juni 2008 lade kommissionen fram 
meddelandet “Strategisk plan för asylpolitiken: Ett integrerat grepp på 
skyddsfrågor över hela EU”. Avsikten är att planen under 2009 ska 
arbetas in i ett nytt femårigt program. Det är i skrivande stund oklart 
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i vilken omfattning barn kommer att uppmärksammas i det framtida 
gemensamma asylsystemet. 

Rättstillämpningen hos Migrationsverket och i migrations-
domstolarna
Migrationsöverdomstolen – vars avgöranden har en prejudice-
rande roll för rättstillämpningen i migrationsdomstolarna och hos 
Migrationsverket – har i skrivande stund inte avgjort något mål där man 
specifikt utvecklar hur bedömningar av barns skyddsskäl ska göras. 
Migrationsverket har däremot den 24 april 2008 fattat två mycket 
intressanta vägledande beslut rörande barnfamiljer från Irak. Verkets 
vägledande beslut fattas av verksledningen och ska tjäna till vägledning 
för handläggningen av hela ärendetyper. Dessa beslut har därför stor 
inverkan på det dagliga beslutsfattandet vid Migrationsverket. I de 
aktuella besluten tar verket emellertid inte i första hand upp de skäl 
som rör barnen utifrån ett skyddsperspektiv, utan som möjliga synner-
ligen ömmande omständigheter. I båda besluten fick familjerna avslag 
på sina asylansökningar och beslut om utvisning.

Det ena beslutet rörde en familj från Bagdad med fyra barn födda 
mellan år 1990 och 2004. Av beslutet framgår att familjen var shiamus-
limer i ett sunnidominerat område. Familjen lämnade Bagdad i februari 
2007 på grund av hot, bland annat hade beväpnade män stormat in i 
huset och skottskadat en släkting. I Basra dit de flydde hade de också 
blivit rånade av beväpnade män i hemmet. Specifika omständigheter 
som rörde barn i familjen framfördes också, ett av barnen hade utsatts 
för ett kidnappningsförsök i Basra. Det framgår av referat från utred-
ningar att barnens otrygghet lyfts fram av föräldrarna, att skolgång 
störts för åtminstone ett av barnen om än sporadiskt, och att inte 
heller barnen ville åka tillbaka till Irak. 

Under rubriken “Bedömning av läget i Irak och Bagdad” 
går Migrationsverket igenom landinformation från olika källor. 
Landinformation rör bland annat att antalet våldsrelaterade civila 
dödsoffer minskat, att dödsskvadroner försvunnit eller håller en låg 
profil och att den amerikanske befälhavaren i Irak i april 2008 ansåg 
att situationen var betydligt bättre än 15 månader tidigare. I familjens 
stadsdel hade en betongbarriär som satts upp till skydd monterats ner. 
Det beskrivs att familjer börjat återvända hem till Bagdad vilket skulle 
kunna vara en indikation på förbättrat säkerhetsläge. Den barnspe-
cifika omständighet som nämns i denna del är att “det har blivit 
säkrare att gå i skolan”. 

Migrationsverket konstaterar att enbart det faktum att familjen 
är shiamuslimer inte gör att de har rätt till uppehållstillstånd som 
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flyktingar eller som skyddsbehövande i övrigt. Migrationsverket finner 
att familjemedlemmarnas berättelser måste bedömas som trovärdiga 
men att händelserna som de berättat om inte är av den art och 
omfattning att de utgör förföljelse i utlänningslagens betydelse. Då 
situationen i Bagdad har förbättrats och familjen har bott i Bagdad 
under en relativt lång tid efter händelserna utan att ha utsatts för 
trakasserier är de inte heller att anse som skyddsbehövande i övrigt. 

Migrationsverket tar upp landinformation rörande barns situation i 
Irak i bedömningen av synnerligen ömmande omständigheter, specifikt 
i resonemang kring rekvisitet “utlänningens situation i hemlandet”. 
Migrationsverket redogör här för information från UNICEF om att 
“Irak aldrig har varit en svårare och farligare plats för barn” samt 
att “ [f]loden av våld och folkfördrivningar har skapat en humanitär 
kris, i vilken barn riskerar sin hälsa, sina rättigheter och t.o.m. sina 
liv.” Migrationsverket konstaterar att förhållandena för barn inte 
generellt utgör en grund för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas 
på grund av synnerligen ömmande omständigheter och att inget annat 
framkommit än att barnen fått, och antas få, grundläggande behov 
som t.ex. bostad, mat och vatten tillgodosedda. Inte heller vid en 
sammantagen bedömning anses synnerligen ömmande omständigheter 
föreligga. 

Förutom att det är anmärkningsvärt att landinformationen om 
barnets rättigheter i Irak enbart avhandlas vid prövningen av synner-
ligen ömmande omständigheter, är det värt att notera att uppgiften om 
det kidnappningsförsök barnet utsatts för överhuvudtaget inte uttryck-
ligen bemötts av Migrationsverket fastän man funnit att berättelserna 
var trovärdiga. 

I det andra vägledande beslutet som avgjordes samma dag förde 
Migrationsverket i princip samma resonemang. Beslutet rörde en kristen 
arabisk familj från Mosul, en kvinna som flytt till Sverige tillsammans 
med barn födda 2001 och 2006. Vad gäller barnens skäl framkommer 
det att mamman hävdat att den allmänna situationen för barn i Irak är 
osäker, att det äldre barnet blivit så skrämt av bombningar och explo-
sioner att hon inte talat på en vecka, och att barnet inte kunnat börja 
skolan på grund av rädsla för kidnappningar. 

Migrationsverket tar i sin bedömning av skyddsskälen för 
familjen enbart upp mammans berättelse i den del det gällde hot och 
utpressning som riktats mot henne och hennes make. De individuella 
skyddsskäl som förts fram för det äldre barnet angående rädsla för 
kidnappning bemöts överhuvudtaget inte, inte heller konsekvenser 
för det enskilda barnet eller barn generellt av situationen i provinsen 
Nineve (“I provinsen förekommer attacker i form av bombdåd, 
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kidnappningar, mord och strider. Attackerna har drabbat de ameri-
kanska styrkorna, den irakiska armén och polisen samt inte minst 
civila och minoritetsgrupper.”). 

Landinformation om barns situation återfinns också i detta beslut 
först i bedömningen av synnerligen ömmande omständigheter. Det 
sägs bland annat att “barn i Mosul [torde] vara särskilt utsatta”, 
men att det finns “tecken på normalitet” i vissa distrikt. Precis som 
för Bagdadfamiljen antas barnens grundläggande behov kunna bli 
tillgodosedda. 

I båda dessa vägledande beslut ser vi alltså skäl som framkommit 
för barn men som inte får någon uttrycklig bedömning överhuvudtaget, 
och att landinformation rörande barn förefaller användas i huvudsak 
när man ska bedöma om synnerligen ömmande omständigheter kan 
anses föreligga. 

Vi har inte kunnat identifiera många avgöranden från migrations-
domstolarna där man gör en utförlig prövning av barns skyddsskäl. 
Ett undantag är ett avgörande (UM 721-06) som tydligt tog hänsyn 
till situationen för ett barn och som gjordes av migrationsdomstolen i 
Stockholm i april 2007. Målet rörde en 15-årig flicka från ett norda-
frikanskt land som sökte asyl i Sverige. Flickans skäl för flyktingstatus 
grundade sig i en rädsla för att tvingas in i ett äktenskap med en äldre 
man. Domstolen fann att det skulle utgöra en allvarlig kränkning av 
hennes mänskliga rättigheter att tvingas in i ett äktenskap. Hennes 
utsatta situation som flicka och minderårig gjorde att det inte 
kunde säkerställas att hon skulle få skydd från myndigheterna. En 
kvinna/flicka som riskerar tvångsgifte kan utgöra en samhällsgrupp. 
Domstolen fann att flickan hade en välgrundad fruktan för förföljelse 
på grund av sitt medlemskap i en viss samhällsgrupp och därför skulle 
erkännas som flykting. 

Resultaten från kartläggningen 
Skälen som kom fram
De 71 barnen vilkas ärenden vi gått igenom är från 34 familjer från 15 
olika länder. Det största ursprungslandet var Serbien och Montenegro 
(26 barn), Afghanistan var näst störst (11 barn) följt av Ryssland (5 
barn). Barnen var i åldrarna 0 till 17 år, 41 pojkar och 30 flickor. Av 
de 71 barnen i kartläggningen fick 46 barn beslut om permanenta 
uppehållstillstånd. 25 barn fick avslag på sin asylansökan. Av de barn 
som fick uppehållstillstånd fick åtta barn det som flyktingar, sex barn 
som skyddsbehövande i övrigt och 29 barn på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter.
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En av de huvudsakliga frågeställningarna var vilka skäl för 
uppehållstillstånd som kommit fram i ärendet. De skäl som kommit 
fram vid muntliga utredningar, i inlagor från offentliga biträden och 
på annat sätt genom exempelvis intyg från lärare och läkare katego-
riserade vi under flyktingskäl, skäl som skyddsbehövande i övrigt och 
ömmande omständigheter. 

Anledningen till att vi använde dessa tre kategorier är att prövningen 
av ett asylärende är hierarkisk. Först ska skälen för flyktingstatus 
enligt 4 kapitlet 1 § utlänningslagen prövas. Om sökanden uppfyller 
rekvisiten som ställs upp i flyktingbestämmelsen – vilken innehåller 
i princip samma rekvisit som definitionen om vem som är flykting i 
flyktingkonventionen – ska uppehållstillstånd beviljas på den grunden. 
Om sökanden inte uppfyller flyktingkraven prövas om han eller hon 
uppfyller rekvisiten som skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kapitlet 2 
§ i samma lag. I sista hand prövas om det finns synnerligen ömmande 
omständigheter som gör att sökanden får beviljas uppehållstillstånd. 
Denna hierarki mellan grunderna för uppehållstillstånd syns också i 
bestämmelsernas placering i lagtexten. 

Vi har också försökt utröna om barnet har tydligt individuella 
skäl för flyktingstatus eller som skyddsbehövande i övrigt. Det som 
är individuellt kan vara både att grunden till kränkningarna är att 
hänföra till barnet självt (exempelvis att barnet sägs riskera förföl-
jelse eller övergrepp för sina egna politiska aktiviteter), eller att barnet 
riskerar att utsättas för förföljelse eller övergrepp som inte exempelvis 
barnets föräldrar skulle riskera (exempelvis ett barn som hindras att 
gå i skolan enbart på grund av sin etnicitet). Ett och samma barn kan 
givetvis ha flera skäl för flyktingstatus eller status som skyddsbehö-
vande i övrigt.

I kartläggningen framkom att 18 barn av 71 hade individuella skäl 
för flyktingstatus och 14 barn hade egna skäl som skyddsbehövande i 
övrigt. 21 barn hade någon form av individuella skyddsskäl (dvs. som 
flykting eller skyddsbehövande i övrigt). Om man tittar på hur stor 
andel av barnen i kartläggningen som hade gemensamma skyddsskäl, 
dvs. skäl som också delades med andra i familjen, ökade antalet. 54 
barn av 71 hade någon form av flyktingskäl (dvs. både individuella och 
gemensamma) och 60 barn hade någon form av skäl som skyddsbehö-
vande i övrigt. Av de 71 barnen hade 61 någon form av skyddsskäl. 

Vi gjorde samma uppdelning av individuella och gemensamma 
ömmande omständigheter. 34 barn hade någon form av individuella 
ömmande omständigheter, 42 barn hade med familjen gemensamma 
ömmande omständigheter. 59 av barnen hade någon form av ömmande 
omständigheter. 
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Det är värt att understryka att vi använt oss av en omfattande 
definition av vad som kan tolkas som skyddsskäl. När det kommit 
fram information som tyder på att barnet kan riskera allvarliga kränk-
ningar av sina rättigheter som skulle kunna bero på barnets etnicitet 
eller åsikt eller trosuppfattning eller att barnet inte åtnjuter skydd mot 
övergrepp på grund av sin identitet, åsikt eller trosuppfattning har vi 
kategoriserat detta som flyktingskäl. När uppgifter om hot, trakas-
serier eller rädsla för exempelvis urskillningslöst våld kommit fram har 
vi kategoriserat dessa som skäl som skulle kunna ligga till grund för 
status som skyddsbehövande i övrigt. Dessa omständigheter kan också 
anses vara relevanta för prövningen av om synnerligen ömmande 
omständigheter föreligger då det bland annat kan vara relevant för 
exempelvis bedömningen av situationen i hemlandet. 

En av de mest intressanta sakerna i kartläggningen var att kunna 
följa upp frågan om i vilken omfattning skäl för eller former av förföl-
jelse som vi kallar barnspecifika kommit fram. Detta är en indikation 
på hur vanliga, eller ovanliga, sådana här omständigheter är vid 
prövningen av barns asylärenden. I sammanlagt 15 av de 34 olika 
besluten (28 barn av 71) som ingick i kartläggningen har barnspe-
cifika skäl och former av förföljelse – kränkningar av rättigheter som 
är unika för barn eller som härrör från faror som tydligt drabbar barn 
på ett speciellt sätt – kommit fram. 

Typerna av risker som kom fram var följande: 

Risk för kränkning av rätten till utbildning genom att vara utestängd •	
från skolan eller inte kunna ta sig till skolan: 6 beslut av 34

Risk för våld i hemmet: 4 beslut •	

Risk för trakasserier i skola: 1 beslut •	

Risk för kränkningar av barn från blandäktenskap (dvs. där föräld-•	
rarna har olika etnicitet eller religion): 1 beslut

Risk för att bli barnsoldat: 1 beslut•	

Risk för kidnappning: 1 beslut•	

Risk för könsstympning: 1 beslut •	

Sammanlagt fanns information som innebar att en riskbedömning av 
barnspecifika skäl för eller former av förföljelse borde ha blivit aktuell 
i 22 av 71 barns ärenden. 

I sex beslut (som berörde tio barn) framkom dessutom infor-
mation om att barn hade varit vittne till våld vilket kan ses som en 
direkt kränkning av barnets rättigheter (exempelvis rätt till privatliv 
och rätt till frihet från grym, omänsklig eller förnedrande behandling). 
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Det faktum att ett barn exempelvis bevittnat att modern utsatts för 
övergrepp indikerar inte nödvändigtvis en framtida risk utan kanske 
främst att ett eventuellt trauma och ett behov av rehabilitering 
föreligger, och vi har valt att inte redovisa dessa i uppräkningen av 
barnspecifika skäl som bör föranleda riskbedömning. Det är emellertid 
värt att notera att barn som bevittnat våld också skulle kunna hävdas 
utgöra en särskild samhällsgrupp av “barn som traumatiserats då de 
bevittnat våld mot förälder” (Bhabha och Young 1999: 116). 

Bedömningarna av barnens skäl 
När vi tittade på hur Migrationsverket hade bedömt de skäl som 
kommit fram delade vi in bedömningarna i om de gjorts “utförligt”, 
“delvis” eller “inte alls”. Vilken klassning en bedömning fick kopplades 
till huruvida samtliga, vissa eller inga av de skäl som framkommit för 
barnet hade bemötts. 

I många ärenden hade Migrationsverket gjort en samtidig 
bedömning av flyktingskäl och skäl som skulle kunna ligga till grund 
för status som skyddsbehövande i övrigt. I dessa fall har vi katego-
riserat på samma sätt som Migrationsverket om det finns en utförlig 
hänvisning till bestämmelsen i lagrummet 4 kapitlet 2 i utlänningslagen 
i beslutet, och om det är samma omständigheter som ligger till grund 
för bedömningen av status som skyddsbehövande i övrigt som för 
flyktingskälen.

I fråga om de flyktingskäl som kommit fram för barnen fick mindre 
än hälften, 23 av 54 barn, en utförlig bedömning. Skälen bemöttes 
delvis i 22 barns ärenden och 9 av barnen fick ingen bedömning alls. 

Knappt hälften, 21 barn av 50, fick utförliga bedömningar av sina 
skäl som skyddsbehövande i övrigt. 27 barn fick delvis motiverade 
bedömningar, medan två barn inte fick någon bedömning alls. 

Som nämnts ovan hade det kommit fram omständigheter som kan 
läggas under rubriken barnspecifika skäl för eller former av förföl-
jelse för 22 barn. Inte i något fall var en sådan barnspecifik omstän-
dighet skäl för uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande 
i övrigt. 

Synnerligen ömmande omständigheter var aktuella för sammanlagt 
55 barn. 34 barn fick utförligt motiverade bedömningar av de 
ömmande omständigheter som kommit fram, 12 barn fick en delvis 
motiverad bedömning medan åtta barn inte fick någon bedömning alls 
av sina ömmande omständigheter. 

Bara i nio barns ärenden har man i prövningen åberopat eller 
använt landinformation som varit barnrelevant. Med barnre-
levant menar vi att informationen antingen behandlar barnfrågor – 
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exempelvis slutsatser från barnrättskommittén avseende situationen i 
ett visst land – eller information från någon annan källa där biträdet 
eller Migrationsverket särskilt lyft fram information om situationen 
för barn ur ett dokument. 

I de beslut från aktuell tidsperiod 2007 som vi gått igenom har vi 
bara hittat en uttrycklig referens till ett vägledande rättsfall, reger-
ingens avgörande reg. 101-05, i ett beslut rörande traumatiserade barn 
med psykisk ohälsa. 

För 17 barn av 71 har Migrationsverket gjort en bedömning av 
barnets bästa och explicit uttryckt att man gjorde en sådan bedömning. 
För ytterligare tio barn har vi bedömt att Migrationsverket i beslutet 
tagit en sådan hänsyn till att beslutet rörde ett barn och att man gjort 
en barnkonsekvensanalys att vi anser att principen om barnets bästa 
som den kommer till uttryck i utlänningslagens portalparagraf 1 kapitel 
10 § och barnkonventionens artikel 3 har beaktats. För 44 av barnen 
hade ingen bedömning av barnets bästa gjorts. Vid denna bedömning 
har vi bortsett ifrån rena referenser till lagrummets existens. 

Analys 
För det första måste konstateras att de brister avseende prövningen och 
förståelsen för barnets rättigheter som vi identifierade i vår kartläggning 
för ärenden från början av 2007 också återspeglas i Migrationsverkets 
vägledande beslut rörande barnfamiljer från Irak från våren 2008. De 
brister i förståelsen av barns skyddsskäl vi sett förefaller alltså bestå 
och föreligga även hos ledningen för Migrationsverket.

 Kartläggningen – och de vägledande besluten – visar på brister i 
att tydligt skilja ut enskilda barns skäl från familjens. Bedömningar 
av barns skyddsskäl sväljs av en bedömning av familjens situation. 
Det faktum att barn upplever fruktan på annorlunda sätt än vuxna 
kommer fram i inlagor men ignoreras i Migrationsverkets bedöm-
ningar av skyddsskäl (jfr. UNHCR 1997). 

Migrationsverket tar inte heller i sina riskbedömningar hänsyn till 
de speciellt allvarliga konsekvenserna för barn av otillräcklig tillgång 
till mat och hälsovård (jfr. Barnrättskommittén 2005). De asylsökande 
barnens personliga ställning och förhållanden, inklusive faktorer som 
deras bakgrund, kön och ålder, beaktas inte heller. Det leder till att 
Migrationsverket inte gör någon bedömning (åtminstone ingen explicit 
sådan) av huruvida de handlingar barnen har blivit eller skulle kunna 
bli utsatta för, på grundval av deras personliga omständigheter, skulle 
innebära förföljelse eller allvarlig skada. Denna minimiregel som 
återfinns i EU-rätten efterlevs alltså inte. 
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Denna brist kan leda till resonemang som överhuvudtaget inte 
överväger följderna av kränkningar av mänskliga rättigheter för 
barn. Migrationsverket skrev i ett beslut som ingick i kartläggningen 
att den misshandel en tonårig pojke utsatts för i hemlandet på grund 
av pappans politiska aktiviteter inte var så allvarlig eftersom pappan 
sagt att han och pojken nu mådde fysiskt bra. Migrationsverket 
ansåg därför att den inte inneburit några allvarligare bestående men 
för pojken. De hot och trakasserier pojken och hans far utsatts för 
utgjorde, enligt Migrationsverket, därför inte förföljelse i flyktingkon-
ventionens mening. Hur pojken – barnet – självt upplevt misshandeln, 
och vad konsekvenserna för ett barn kan bli av misshandel (i det här 
fallet en politiskt motiverad kränkning) belystes alltså inte. 

Konsekvenserna av oförmågan att kategorisera korrekt kan också 
leda till att en presentation av landinformation om barns situation i 
Irak, liksom barnrättsliga resonemang, sker först vid bedömningen 
av om synnerligen ömmande omständigheter föreligger. Asylsökande 
irakiska barn – barn som enligt Migrationsverkets referat flytt ett land 
vari “ [f]loden av våld och folkfördrivningar har skapat en humanitär 
kris, i vilken barn riskerar sin hälsa, sina rättigheter och t.o.m. sina 
liv” – har därmed blivit kategoriserade som potentiellt ömmande fall 
snarare än potentiellt skyddsbehövande. Vi vill understryka att det 
självfallet inte är fel av Migrationsverket att använda landinformation 
och försöka göra en analys av situationen för barn i hemlandet vid 
bedömningen av ömmande omständigheter. Men det är högst anmärk-
ningsvärt att denna information och dessa resonemang återfinns först i 
beslutets senare delar.

Visserligen kan hävdas att slutresultatet ändå blir detsamma 
– om barn får en någorlunda utförlig genomgång av sin situation 
under bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter som 
reflekterar principen om barnets bästa enligt 1 kapitlet 10 § i utlän-
ningslagen, räcker inte det? Vår motfråga är då, om kunskapen om 
barnets rättigheter brister och om barnets skäl för uppehållstillstånd 
inte bemöts åtminstone på samma sätt som vuxna, kan principen om 
barnets bästa då sägas ha beaktats? Måste inte barnets bästa som en 
första förutsättning vara att få en prövning där samtliga skäl prövas, i 
den ordning och på det sätt som ska gälla alla individer i det svenska 
asylsystemet? 

Att göra en seriös och fullständig bedömning är heller inte omöjligt 
för Migrationsverket eller domstolarna idag. Ett gott exempel från 
rättstillämpningen av den nya utlänningslagen återfanns i avgörandet 
från migrationsdomstolen i Stockholm från april 2007 om flickan 
som riskerade tvångsäktenskap som refereras ovan. Denna typ av 



41

resonemang återfanns inte i något av fallen i kartläggningen och inte 
heller i vägledande beslut från Migrationsverket eller prejudicerande 
avgöranden från Migrationsöverdomstolen. Hur kommer detta sig? 

För det första används inte landinformation. Denna information 
är det objektiva stödet för beslutsfattaren i asylärenden att stödja sig 
mot. I vår undersökning återfinns referenser till landinformation som 
är direkt relevant för bedömningar av barnets skäl i endast sju av 43 
beslut och i två av 15 domar. Det torde av den sparsamma använd-
ningen av landinformation stå klart att det antingen råder en brist på 
information om barnets mänskliga rättigheter i de ursprungsländer som 
denna kartläggning gäller, eller så saknas förståelse, vilja och kunskap 
om vikten av att använda sig av landinformation som en grund för 
bedömningen av barns asylärenden. 

För det andra saknas som tidigare nämnts prejudikat. 
Migrationsverket hänvisar till ett tydligt relevant prejudikat i ett 
beslut av 43 i kartläggningen. Visserligen har en viss tid förflutit 
sedan besluten i kartläggningen fattades, men i skrivande stund 
har Migrationsöverdomstolen ännu inte avgjort ett fall som ger 
vägledning i hur bedömningen av barns skyddsskäl ska gå till. Att 
Migrationsöverdomstolen har avgjort fler mål där ledning kan finnas 
angående synnerligen ömmande omständigheter har möjligen sin 
grund i att lagstiftning, förarbeten och tidigare praxis från utlännings-
nämnden och regeringen är mer utförlig i denna del. 

För det tredje görs en bedömning av barnets bästa i mindre än 
hälften av alla fall, och då huvudsakligen i samband med prövningen 
av om synnerligen ömmande omständigheter föreligger. Det kan 
bland annat bero på att det i förarbeten till utlänningslagens särskilda 
bestämmelse om synnerligen ömmande omständigheter för barn nämns 
att bestämmelsen är ett förtydligande av portalparagrafen om barnets 
bästa.3 

Vad som heller inte närmare utvecklats i svensk rätt är resonemang 
kring att upplevelsen och följderna av rättighetskränkningar inte är 
desamma för barn och vuxna. Barns subjektiva rädsla kan inte alltid 
bedömas på samma sätt som vuxnas och vissa former av förföljelse 
måste anses allvarligare när det är ett barn som utsätts. Här finns 
vägledning att hämta i exempelvis resonemangen i UNHCR:s riktlinjer 
och kravet på en individuell prövning i skyddsgrundsdirektivet. 

3 Kopplingen av portalparagrafen till frågan om uppehållstillstånd 
kritiserades bland annat av lagrådet (se Lagrådet 2005).
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Slutsatser och rekommendationer 
Den goda viljan från lagstiftaren och rättstillämpande myndigheter att 
kunna ta hänsyn till barns asylskäl har funnits i svensk politik och i 
svensk lagstiftning under en lång tid. Likaså finns ett stort engagemang 
för barn och barnets rättigheter hos många aktörer, inte bara biträden 
och frivilligorganisationer, utan också inom Migrationsverket och 
domstolarna. Varför finns då inte tydliga rättsregler och en utvecklad 
rättspraxis avseende barns asylskäl? 

Även om utformningen av den nya utlänningslagen sänder en tydlig 
signal om att skyddsgrunderna är centrala för prövningen, sänder 
den särskilda rättsregeln om barns synnerligen ömmande omständig-
heter en annan signal. Denna bestämmelse, tillsammans med utförliga 
motivuttalanden från 1990-talet och framåt och rättspraxis från både 
den nu nedlagda Utlänningsnämnden och Migrationsöverdomstolen, 
gör att barnet i asylprövningen främst blir relevant i prövningen av 
ömmande omständigheter, inte skyddsskäl. 

För att barns asylskäl ska kunna utredas och bedömas korrekt 
krävs också att handläggare och beslutsfattare har god kunskap om 
barns rättigheter och hur dessa kan kränkas. Det kan ifrågasättas om 
verkets anställda idag har den kunskap som krävs (se kapitel 3 i denna 
skrift).
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Kapitel 3

BARNETS RÄTT ATT KOMMA TILL TALS I 
ASYLPROCESSEN – OM LIKHETER OCH 
DISKREPANSER MELLAN POLICY OCH 

PRAKTIK

Anna Lundberg
  

Kapitlet behandlar principen om barns rätt att komma till tals i 
Migrationsverkets handläggning av asylärenden. Syftet är att i ett 
första steg beskriva vad rättigheten att komma till tals har för innebörd 
enligt svensk lagstiftning och andra policydokument. I ett andra steg 
sätts sedan dessa beskrivningar i relation till tjänstemännens berät-
telser om barns rätt och möjlighet att komma till tals. Texten belyser 
diskrepanser mellan policy och praktik när barns rätt att komma till 
tals omsätts i asylhandläggningen. För det första hörs barn inte i den 
utsträckning som kan förväntas utifrån riktlinjer i policydokument. 
För det andra berörs sällan barnets asylskäl i intervjun med barnet. För 
det tredje tillmäts barnets berättelse liten betydelse i asylprövningen. 

Förklaringen till de diskrepanser som identifieras kan sökas på flera 
olika nivåer. På individnivån kan skillnaderna förklaras med psyko-
logiska faktorer såsom handläggares rädsla för att re-traumatisera 
barn, vilken ställs mot barnets möjlighet att berätta om upplevelser 
som kan ligga till grund för ett bifallsbeslut. Vidare framkommer en 
frustration över att barnets bästa är en vag princip som ska genomsyra 
verksamheten, samtidigt som det ställs höga krav på en snabb 
handläggning. På en organisatorisk nivå kan skillnaden förklaras med 
att Migrationsverkets målsättning att korta handläggningstiderna 
ställs mot föresatsen att principen om barnets bästa ska genomsyra 
verksamheten, bland annat genom att personalen har ändamålsenlig 
kompetens. På en samhällsnivå kan skillnaderna förklaras med att 
motstridiga bilder av barn förenas i en gemensam kontext: Bilder av 
att barn i allmänhet är sårbara och asylsökande barn särskilt utsatta 
ställs mot samhällsintresset att upprätthålla en reglerad invandring.
 
SÖKORD: barnets rättigheter, muntlighet, barnkonventionen, barnrätts-
konventionen, Migrationsverket, asylprocess, rättsanvändning 
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Inledning
På Migrationsverket fattas dagligen beslut som kan få avgörande konse-
kvenser för barn och deras familjer. Ett bifall på en ansökan om asyl 
innebär att dörren till Sverige öppnas, åtminstone i juridisk mening. Ett 
avslag innebär att familjen ska åka tillbaka till det land som de lämnat. 
Tjänstemännen som fattar dessa beslut ska ta hänsyn till principen 
om barnets bästa när de möter, utreder och beslutar om barnen och 
deras familjer. De ska möjliggöra för barn att komma till tals i asylpro-
cessen och handlägga ärendena så snabbt som möjligt samtidigt som 
processen ska vara rättssäker och human. Barns egna asylskäl ska 
utredas och bedömas och principen om den reglerade invandringen 
ska upprätthållas. Vidare ska barnets hälsa och utveckling och barnets 
bästa i övrigt beaktas i den rättsliga prövningen. Dessa krav och 
målsättningar har omsatts i flera styrdokument för Migrationsverket, 
och för de handläggare som dagligen arbetar inom myndigheten är de 
ständigt närvarande. 

Vad betyder rätten att komma till tals? Vilken innebörd tillskrivs 
denna rättighet i policydokument rörande Migrationsverket? Vad 
händer med rättigheten då den omsätts i praktiskt arbete med att 
handlägga asylärenden? Dessa frågor diskuteras i föreliggande kapitel. 
Texten handlar om barn som söker asyl i Sverige tillsammans med sina 
föräldrar.1 

Syfte och utgångspunkter
Syftet med texten är att belysa de processer då asylsökande barns rätt 
att göra sin röst hörd omvandlas från att vara ett ideal till en faktisk 
möjlighet.2 I ett första steg beskrivs hur rätten att komma till tals är 

1 År 2007 var det totala antalet människor som sökte asyl i Sverige 
36207. Av dessa var 6204 barn i familj och 1264 ensamkommande 
barn. Således var 17,6 procent av alla asylsökande i Sverige 2007 
under 18 år och sökte asyl i Sverige tillsammans med en av eller 
båda föräldrarna (motsvarande siffra 2006 var 22,5 %) (statistik 
från Migrationsverket). Barn är personer under 18 år (se barnrätts-
konventionen artikel 1).  

2 Jag vill först och främst tacka alla de tjänstemän verksamma 
på Migrationsverket som har gett av sin tid och delat med sig av 
sina tankar kring asylprocessen och innebörden av barnets bästa. 
Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Tack också 
till deltagarna i seminarierna på MIM Malmö högskola, REMESO 
Linköpings universitet, NHV vid Göteborgs universitet samt kolle-
gorna Maria Appelqvist, Lisa Dahlqvist, Björn Fryklund, Mikael 
Spång och Josefina Syssner för kommentarer på texten. Detta 
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tänkt att beaktas enligt policydokument (skyldigheten att höra barn 
som policy). I ett andra steg beskrivs tjänstemännens handlingar när 
det kommer till att göra avvägningar kring barns delaktighet (skyldig-
heten att höra barn som praktik). 

Texten bygger på en tvärsnittsanalys genomförd mellan september 
2006 och mars 2008 och är således inte en jämförelse med hur 
Migrationsverket tidigare har arbetat med barnets rätt att göra sin röst 
hörd. Inte heller är studien en djuplodande granskning av migrations-
politik eller rättstillämpning. I fokus för undersökningen står tjäns-
temännens handlingsutrymme. Jag använder ordet rättsanvändning 
istället för rättstillämpning för att beteckna att rätten är ett av flera 
styrmedel som påverkar det dagliga arbetet på Migrationsverket (jfr. 
Pfannenstill 2002). Andra aspekter av betydelse är exempelvis krav 
från chefer på olika nivåer i organisationen, kritik från externa aktörer 
på migrationsområdet, vilka samhällsbilder som finns av migranter 
i allmänhet och av asylsökande barn i synnerhet (jfr. Hydén 1998: 
11, 41; Hollander m.fl. 2000). Min ambition har varit att identifiera 
återkommande teman och strategier i tjänstemännens handlingsut-
rymme, som jag sökt förstå och förklara (jfr. Alvesson och Sköldberg 
2008: 127ff.; Mathiesen 2005: 27f. 155; Glaser och Strauss 1967). 

Materialet kommer att systematiseras i enlighet med modellen nedan 
(jfr. Lundquist 1987), där statens övergripande intentioner att leva upp 
till åtagandena enligt FN:s barnkonvention (CRC 1577 U.N.T.S. 3, 
härefter barnrättskonventionen) och andra samhällsintressen finns i 
den övre delen, faktorer som kan hänföras till organisatoriska förut-
sättningar för att beakta barnets bästa på Migrationsverket i mitten 
och tjänstemännens avvägningar i det praktiska arbetet i den nedre 
delen.

kapitel är en del av en forskningsrapport som behandlar den vidare 
principen om barnets bästa i den svenska asylprocessen (Lundberg 
kommande 2009). Ekonomiskt stöd för undersökningen har erhållits 
av Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare 
(MIM), Magn. Bergvalls stiftelse samt Europeiska flyktingfonden. 
Rapporten har tagits fram inom ramen för ett samverkansprojekt 
mellan BRIS och Malmö högskola: Från ord till handling – barnets 
bästa i den svenska asylprocessen.
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Tre antaganden ramar in såväl urvalet av empiriskt material som 
tolkningen av detsamma. Det första antagandet är att tjänstemän 
har ett handlingsutrymme. Detta begrepp används för att förstå och 
förklara processer då innehållet i styrdokument omsätts i praktiskt 
arbete i myndigheter där tjänstemän ska göra avvägningar med hänsyn 
tagen till olika krav och förväntningar (Lipsky 1980; Hydén 1999: 15;
Schierenbeck 2003a; Schierenbeck 2003b: kap. 1). Tjänstemannens 
roll och självuppfattning är av vikt för att förstå dessa processer 
(Schierenbeck 2003a, b; Rothstein 1992; Lundquist 2006: 33). En 
distinktion kan göras mellan flexibla tjänstemän för vilka handlingsut-
rymmet är tämligen oproblematiskt men där en utmaning är att fatta 
väl motiverade beslut, och strikta regel-tillämpare som strävar efter 
att på ett korrekt sätt tillämpa regelverket vilket gör att handlingsut-
rymmet är problematiskt för dem (Schierenbeck 2003a: 107). 

Tjänstemäns handlingsutrymme är särskilt relevant att belysa när 
man studerar öppna koncept som barnets bästa eller barns delak-
tighet vilka svårligen kan regleras i detalj.3 Denna svårighet syns i 

3 För en diskussion om begreppet närbyråkrat och andra närlig-
gande benämningar som frontlinjebyråkrat, gräsrotsbyråkrat, se 
Schierenbeck (2003b, kap. 1). Schierenbeck poängterar i sin under-
sökning att en problematisering av tjänstemäns handlingsutrymme 
är viktigare idag än någonsin tidigare, mot bakgrund av såväl den 
målstyrning som präglar dagens förvaltning som det faktum att 
det blir allt vanligare med behovsprövade beslut (se även Rothstein 
1992: 53). 
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svensk utlänningslagstiftningen genom formuleringen att avvägningar 
mellan barnets bästa och andra samhällsintressen i sista hand måste 
“göras i det enskilda ärendet för varje barn som rörs av beslutet” 
(Prop. 1996/97:25: 248). Följaktligen får begrepp som barnets bästa 
en reell betydelse först i samband med att den enskilde tjänstemannen 
agerar i asylprocessen. Dennas handlingar är viktiga att belysa också 
mot bakgrund av den utsatta position som asylsökande barn befinner 
sig i. Dessa barn är både icke-medborgare, och saknar rättshandlings-
förmåga. Dessutom har barnen mindre kunskap, vad gäller asylrätt, än 
de tjänstemän som de träffar (jfr. Shierenbeck 2003a: 105).4 

Det andra antagandet är att rätten att komma till tals är en grund-
läggande dimension av den vidare principen om barnets bästa. Därför 
kommer denna princip att beröras i föreliggande text. Genom att 
samtala med barnet får man fram viktig information om innebörden 
av barnets bästa (Hammarberg och Holmberg 2000: 36; Stern 2006; 
jfr. Cederborg 2004). Barnets bästa har anknytning till barn som 
rättighetsinnehavare så till vida att den som en del av FN:s barnrätts-
konvention genererar skyldigheter för staten (Freeman 2007: 9). 
Handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket har som repre-
sentanter för statsmakten ett ansvar för att rättigheterna i denna 
konvention fyller en funktion i möten med enskilda individer. Detta 
exempelvis genom att de förklarar för barnet vad en asylutredning 
innebär, så att barnet kan vara delaktig i utredningen. På samma sätt 
som handläggare och beslutsfattare har ett ansvar på individnivå är 
deras verksamhetschefer och myndighetens samlade ledning ansvarig 
för att det finns rätt sakkunskap, relevanta utbildningsmöjligheter och 
nödvändigt stöd i arbetet för att handläggare och beslutsfattare ska 
kunna ta sitt ansvar.

Barnets bästa-principen ställer upp ett ideal, som syftar på den 
generella normen att barn ska respekteras och skyddas (jfr. Peczenik 
1995: 446f.). I ett samhälleligt perspektiv betyder detta att funktionen 
av barnets bästa är att tydliggöra och motverka ojämlikhet mellan barn 
och andra grupper i samhället. Liksom andra principer karakteriseras 
barnets bästa-principen av att den är vagt formulerad, komplex och 
dessutom innehåller en viktdimension i bemärkelsen att den kan vägas 
mot andra intressen (Peczenik 1995: 446ff.). I doktrinen har argumen-
terats för att barnets bästa är ett öppet koncept var främsta funktion är 
att möjliggöra för rätten att beakta alla omständigheter som rör ett barn 
(Schiratzki 2005: 35ff.). Följaktligen handlar den om att möjliggöra ett 
helhetsperspektiv i olika administrativa processer där barn berörs. 

4 Här kan poängteras att det i dagsläget inte finns något material av 
Migrationsverket om asylprocessen riktat till barn. 
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Det tredje antagandet, vilket har en betydelse för metodvalet i 
denna undersökning och även för analysen av materialet, är att talet 
om barn och deras föräldrar i det sammanhang där detta tal äger 
rum är av relevans för den reella innebörden av principen om barnets 
bästa. I asylprocessen utgörs sammanhanget av flera saker. Dels av 
utlänningsrätten, dels av andra styr- och policydokument som sätter 
ramarna för det dagliga arbetet på Migrationsverket, dels av föreställ-
ningar om asylsökande barn hos handläggare och beslutsfattare. Det 
sista av de tre variablerna som påverkar rättsanvändningen har en 
annan, mer svårgripbar karaktär än de två övriga. Icke desto mindre 
är det min ambition att fånga även denna variabel, i en diskussion om 
handlingsutrymmet. Denna undersökning ger en bild av de utmaningar 
som är återkommande i tjänstemännens arbete med att höra barn i 
asylsökande familjer och på så vis ger studien kunskap om en grund-
läggande aspekt av barnets bästa-principen i sammanhanget asylpro-
cessen. Samtal bland tjänstemän på Migrationsverket återspeglar i 
någon mening en faktisk behandling av asylsökande barn (jfr. Hall 
1997: kap. 1; se också Schierenbeck 2003b: 58ff.). 

Metod och material
Undersökningen har en empirinära ansats där framförallt kvali-
tativa data analyseras i syfte att finna återkommande mönster (jfr. 
Johannessen och Tufte 2003: 35; Alvesson och Sköldberg 2005: 17f.). 
Det empiriska materialet utgörs av policydokument5 och asylbeslut6 
samt intervjuer och så kallade medföljande observationer (jfr. Hydén 
och Lundberg 2004: 39). Till grund för analysen ligger också de 

5 De policydokument som har studerats är utlänningslagstiftningen 
med förarbeten och kommentarer, samt relevanta domar från migra-
tionsdomstolarna (3 domar) och migrationsöverdomstolen (1 dom). 
Vidare har studerats Regleringsbrevet till Migrationsverket 2007 och 
2008, Verksamhetsplanen för 2007-2009, Strategi- och verksam-
hetsplanen för år 2008-2010, Utlänningshandboken, gemensamma 
manualer samt tre olika rutinbeskrivningar och aktivitetsplaner på 
enhetsnivå. Innehållet i policydokumenten beskrivs för att ge en 
bild av hur barnets rätt att komma till tals är tänkt att införlivas i 
asylprocessen.

6 102 asylbeslut fattade efter muntlig genomgång i Malmö (49 beslut), 
Stockholm (9 beslut) och Göteborg (44 beslut) har studerats. Muntlig 
genomgångsärenden (”MUGG”) är ärenden av svårare karaktär, det 
vill säga som Migrationsverket själv definierat som mer kompli-
cerade att bedöma utgången av. Vid MUGG-handläggning deltar två 
handläggare från Migrationsverket.
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utbildningsaktiviteter som har genomförts inom ramen för projektet 
Från ord till handling (se även Dahlquist kap. 4).7 Vidare har genom-
förts gruppintervjuer med 35 av Migrationsverkets tjänstemän hösten 
2006.8 Intervjuerna ger en bild av både förutsättningarna för att 
barnets bästa ska få ett genomslag och enskilda handläggares avväg-
ningar i specifika situationer. Många hade haft flera olika anställ-
ningar på Migrationsverket och därför kan deras uttalanden i denna 
framställning inte alltid relateras till nuvarande tjänstebefattning. 
Avslutningsvis genomfördes observationsstudier i Malmö och Växjö 
för att få en inblick i hur det praktiska arbetet på Migrationsverket går 
till. Under sammanlagt en och en halv månad har jag mer eller mindre 
systematiskt följt med handläggare på olika enheter i deras dagliga 
arbete. 

Undersökningen innebär en rad etiska överväganden. Dels i förhål-
lande till de människor som har sökt asyl i Sverige och dels i förhål-
lande till tjänstemän som arbetar på Migrationsverket. Enskilda 
individer som sökt asyl i Sverige har på olika sätt berörts i intervjuerna 
och i andra samtal jag haft med Migrationsverkets tjänstemän. Av 
hänsyn till i första hand enskilda asylsökande men också till enskilda 
tjänstemän så har namn på personer, platser och länder bytts ut. 
Tjänstemän som på något sätt varit involverade i projektet har haft 

7 Bland annat en uppdragsutbildning på Malmö högskola som berät-
tigade till fem högskolepoäng i vilken fem handläggare deltog våren 
2008. 

8 Tre dagar i veckan stod ett mötesrum till förfogande på ankomsten-
heten i Malmö och där träffade jag tjänstemän från samtliga enheter 
i blandade grupper om två till sex personer. Syftet med intervjuerna 
var dels att få ett underlag för den kartläggning som presenteras 
här och dels att genomföra en behovsinventering inför genomför-
andet av den utbildningssatsning som ägde rum vårterminen 2008. 
Informanter rekryterades genom att jag presenterade projektet vid 
arbetsplatsmöten på respektive enhet. På Ansökningsenheten arbetar 
handläggarna med registrering av asylansökningar. På Mottagningen 
administreras boende, organiserad sysselsättning, arbetstillstånd och 
dagersättning, samt sker delgivning av beslut. På Dublinenheten 
avgör om en asylansökan ska prövas i Sverige eller i ett annat land. 
På Asylprövningsenheterna handhas utredningar av och prövningar 
om uppehållstillstånd. Intervjupersonerna, i varierande yrkesverksam 
ålder, var verksamma som asylhandläggare, mottagningshandläggare 
eller på ansökningsenheten I denna text behandlas delar av intervju-
materialet som har anknytning till barns rätt till och möjlighet att 
komma till tals.
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möjlighet att komma med synpunkter på denna text. Det ska inte gå 
att spåra en enskild individ i texten. 

Studien genomfördes under en omvälvande tid på Migrationsverket 
och det kan ha en betydelse för resultatet. Såväl en ny utlänningslag 
som omfattande organisationsförändringar präglade det dagliga arbetet 
(se kapitel 1). Dessutom innebar den väpnade konflikten i Irak att fler 
människor än väntat sökte asyl i Sverige. Till dessa förändringar kan 
läggas en företeelse som alltid verkar ha en större eller mindre påverkan 
på verksamheten, nämligen mediabevakningen. I kölvattnet av debatter 
om apatiska barn, tårtkalas och en allmän amnesti, kan barnfrågor 
inte vara annat än ett laddat område för Migrationsverkets tjänstemän 
(jfr. bl.a. Ascher och Gustavsson 2006; Hanson 2006; Johansson 2007; 
Kastner 2007; Svensk 2007). Det var med en blandning av skepsis och 
entusiasm som jag togs emot på Migrationsverket. Skepsis så till vida 
att jag kom utifrån för att studera deras interna arbete och myndig-
hetsutövning. Entusiasm därför att det fanns ett stort engagemang 
för barnfrågor som i viss mån förväntades kunna kanaliseras genom 
projektets aktiviteter. 

Det ska poängteras att framställningen inte gör anspråk på att 
beskriva hur alla Migrationsverkets tjänstemän agerar när det kommer 
till att göra avvägningar om barn. Denna studie är i huvudsak kvali-
tativt orienterad och därmed har jag mött många olika synsätt och 
förklaringar, vilket återspeglar att enskilda tjänstemän är individer 
med skilda lojaliteter och intressen. Däremot menar jag att undersök-
ningen har en generell giltighet så till vida att utmaningar som de flesta 
av Migrationsverkets tjänstemän brottas med i sitt dagliga arbete när 
de ska leva upp till kraven om att höra barn kan beskrivas. De svåra 
avvägningar som aktualiseras är likartade, även om sättet att hantera 
dem varierar mellan olika personer. I fokus för undersökningen står 
följaktligen kvalitativa data, men jag är också ute efter tendenser i 
policydokument och asylbeslut.

Vad betyder rätten att komma till tals? 
Barns rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem är en grundläg-
gande dimension av barnrättens centrala princip om barnets bästa. 
Begreppet barnets bästa har en mångdimensionell innebörd som är 
beroende av olika professioners uppfattningar, barns behov och rättig-
heter i ett visst sammanhang samt berörda barns position i samhället 
(se Sandin 1996). Barnets bästa har beskrivits som barnrättskonven-
tionens viktigaste grundprincip (jfr. Hammarberg och Holmberg 2000: 
31ff.). I konventionens tredje artikel står det att barnets bästa alltid 
ska beaktas, i alla frågor som rör barn. Denna artikel har i Sverige 
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tolkats så att bedömningar rörande barn, oavsett forum, ska göras 
utifrån deras egen uppfattning (subjektivt perspektiv) och vad som 
anses bra för dem enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (objektivt 
perspektiv) (SOU 1997:116: 133f.). 

Formuleringen om barnets intressen i den engelska versionen 
av barnrättskonventionen (best interests of the child) indikerar att 
funktionen av barnets bästa är att säkerställa barnets intressen, 
snarare än barnets individuella rättigheter. En del filosofer hävdar med 
hänvisning till detta att det är tämligen ointressant att diskutera barns 
egna uppfattningar om saker och ting. Utgångspunkten för barnets 
bästa bör istället vara barns behov och intressen, så viktiga att de 
aktualiserar någon annans skyldigheter gentemot barn (se bl.a. O’Neill 
1992: 24ff.; jfr. Stern 2006: 82f.). 

Med detta perspektiv blir det viktigt att fundera kring barns 
specifika behov. Vissa behov får betraktas som generella för alla barn, 
medan barn som migrerat kan ha särskilda behov knutna till deras 
situation (jfr. SOU 1996/97:116: 135f.; Andersson och Hollander 2004: 
41). Exempelvis har barn i asylsökande familjer i regel ingen historia 
i Sverige vilket gör att de kan sakna den känsla av sammanhang som 
andra barn har (UNICEF 2007:5; jfr. Antonovski 1991). Inte heller 
har asylsökande barn samma kunskap om sina rättigheter och skyldig-
heter som barn som växt upp i Sverige (Schiratzki 2005: 28; Alderson 
2000). Föräldrarna i asylsökande familjer har beslutat sig för att 
lämna ett land och kan ha varit med om traumatiska situationer vilket 
gett dem sämre möjligheter att tillgodose barnens behov. Därför kan 
den närmaste omgivningen i det nya landet, förutom föräldrarna, vara 
extra viktig för asylsökande barn (Löwén 2006: 156; Raundalen och 
Schultz 2007: 35). En del av barnen bär på en sorg efter att ha lämnat 
personer, omgivningar eller traditioner i hemlandet och istället kommit 
till en plats där de kanske utsätts för diskriminering (Edenhammar 
1995: 13; Global Commission on International Migration 2005: 
50). Tidigare svåra upplevelser kan också innebära att barnet har ett 
vårdbehov i det nya landet (O’Connell och Farrow 2007: 28; Löwén 
2006: 156; UNICEF 2007: 5). 

Dessa behov motsvaras i bästa fall av respekt för de grundläggande 
mänskliga rättigheter världssamfundet har kommit överens om att 
barn åtnjuter. Som ansluten till barnrättskonventionen ska statsmakten 
se till att rättigheterna däri respekteras, skyddas och tillgodoses. Det är 
tänkt att barn som söker asyl ska ha samma möjlighet som andra barn 
att tillgodogöra sig sina rättigheter. 

Vem har då ansvaret för att barns behov tillgodoses? I asylpro-
cessen aktualiseras inte sällan frågan om var gränsen går mellan 
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föräldrarnas och statens ansvar (se t.ex. SOU 1996/97:25: 259f.). Om 
vi ser till barnrättskonventionen så klargörs där att barnets föräldrar 
är huvudsakligt ansvariga för dess överlevnad och utveckling. För dem 
“skall barnets bästa komma i främsta rummet” (se bl.a. artiklarna 3:2 
och 18). I artikel 22 i konventionen, som innehåller specifika rättig-
heter för asylsökande barn, framkommer det att dessa barn ska erhålla 
lämpligt skydd och bistånd vid åtnjutandet av rättigheterna i konven-
tionen. Följaktligen har staten, genom formuleringen i artikel 22, i 
någon mening ett mera långtgående ansvar för barn i asylprocessen 
än för andra barn. Även i litteraturen har frågan om statens ansvar 
berörts. Schiratzki, som studerat barns rättigheter i ett internationellt 
perspektiv, hävdar att i det ögonblick som en myndighet involveras i 
ett barns liv, blir den aktuella frågan en offentlig sådan och därmed 
ökar statens ansvar för barnet (Schiratzki 2005: 17; se även Diesen 
m.fl. 2007: kap. 3). 

Resonemang som tar sikte på barnet som aktör med rätt till olika 
saker – och därmed skiljer sig från ovannämnda perspektiv om andras 
ansvar för barn – utgår från att barnets vilja och förmåga att hävda sina 
rättigheter bör stå i fokus i samtal om barnets bästa. Detta perspektiv 
kommer exempelvis till uttryck i artikel 12 i barnrättskonventionen där 
skyldigheten att lyssna till barn slås fast. Om barnet inte har förmåga 
att formulera eller hävda sina rättigheter så ska den vuxne agera på ett 
sätt som barnet skulle ha accepterat om hon/han varit fullt informerad 
och medveten om alla de faktorer som är av relevans. Således blir det 
en sorts hypotetisk, retroaktiv acceptans från barnets sida. 

Vad återstår då för tjänstemännen på Migrationsverket att göra? 
De ska inom ramen för sitt uppdrag sträva efter bästa möjliga 
lösningar för det enskilda barnet med hänsyn tagen till hennes/hans 
uppfattningar, samtidigt som föräldrarnas ansvar för barnets liv och 
utveckling respekteras. Aktören barnet bör med andra ord alltid höras 
i frågor som rör henne/honom och samtalet bör ske med hänsyn tagen 
till den situation objektet barnet befinner sig i (Archard 2004: 30; Stern 
2006: 86). Rätten att komma till tals betyder i detta sammanhang 
att barnet har förutsättningar att förmedla sin historia vilken sedan 
ligger till grund för ett beslut. Häri ingår bland annat att hon/han får 
relevant information som hon/han kan ta till sig och även att tjänste-
mannen lyssnar och sedermera tar i beaktande barnets berättelse (jfr. 
Andersson och Hollander 2004: 47). Detta är ibland en svår uppgift, 
vilket vi ska återkomma till.

Sammanfattningsvis är barnets rätt att göra sin röst hörd en grund-
läggande dimension av principen om barnets bästa. Genom att lyssna 
till en person får man kunskap om vad som är bra för henne/honom, 
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det gäller såväl barn som vuxna. Förvisso kan det enskilda barnets 
uppfattning strida mot vad föräldrarna menar är bäst för barnet, eller 
mot vad en handläggare som har makt att besluta om barnet anser 
(Nigel och O’Kane 1998). Att komma till tals är inte heller detsamma 
som att få bestämma. Däremot har barnet en mänsklig rättighet att få 
göra sin röst hörd och få sin åsikt respekterad oavsett omgivningens 
uppfattningar. Detta är inte bara en fråga om rättigheter utan om 
respekt för barn i en vidare bemärkelse, och om att ta legitima beslut 
för involverade aktörer (jfr. Alderson 2000: 65f.). 

Nedan presenteras de dokument som utgör en måttstock för det 
praktiska arbetet på Migrationsverket. Syftet med detta avsnitt är att 
besvara frågan hur barnets rätt att komma till tals beskrivs i olika 
policy- och styrdokument rörande handläggningen av asylärenden. 

Rätten att komma till tals i policydokument 
De stater som har tillträtt FN:s barnrättskonvention är skyldiga att 
respektera, skydda och tillgodose rättigheterna som fastställts däri, 
och de ska anstränga sig till det yttersta av sin förmåga i detta arbete 
(se artikel fyra i konventionen). Barnrättskommittén, som granskar 
staternas efterlevnad av konventionen, har i en allmän diskussion 
särskilt behandlat innebörden av barns delaktighet i administrativa 
förfaranden. Kommittén påminner i sin rekommendation till staterna 
att barns rätt att höras gäller utan begränsningar i alla administrativa 
förfaranden. Barn i dessa processer måste informeras på ett barnan-
passat sätt om sin rätt att höras samt hur det kan ske. Relevanta yrkes-
grupper bör dessutom genomgå obligatorisk utbildning i genomför-
andet av artikel 12. Speciella rättshjälpssystem kan inrättas för att barn 
i administrativa och rättsliga förfaranden erbjuds kvalificerat stöd och 
bistånd (FN:s barnrättskommitté 2006, punkt 39-43). 

Ett steg mot införlivandet av barnets rättigheter tar staten då den 
tydliggör i riktlinjer för svenska myndigheter att barns rättigheter ska 
vara en prioriterad fråga. Hur beskrivs då rätten att komma till tals 
i de styrdokument som sätter ramarna för Migrationsverkets tjäns-
temän? En utgångspunkt i samtliga dokument är att barns särställning 
medför att särskild hänsyn ska tas till dem vid genomförandet av 
riktlinjerna. Detta framkommer bland annat genom krav på att det 
ska finnas så kallad “ändamålsenlig barnkompetens” vid enheter där 
barnärenden handläggs (se t.ex. Regleringsbrevet 2007: 12). Vidare 
beskrivs barnrättskonventionen som en av fem grundläggande förut-
sättningar för Migrationsverket som organisation, och den får därmed 
betraktas som en viktig del av asylprocessen (Strategi- och verksam-
hetsplanen för åren 2008-2010). Artiklarna om barnets bästa (artikel 
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3) och rätten för barn att komma till tals (artikel 12) i konventionen 
har dessutom omsatts i den svenska utlänningslagstiftningen (Utl.L. 1 
kap. § 10-11). 

Utlänningslagstiftningen 
Enligt svensk utlänningslagstiftning har asylsökande barn rätt att få 
samma noggranna utredning av sina asylskäl som vuxna. Detta är 
enligt lagstiftaren “en självklarhet” (Prop. 1996/96:25: 250). I förar-
betena till den nya utlänningslagen konstateras att barn “självfallet kan 
vara flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt”. Detta, menar man, 
“har kommit bort i den allmänna debatten om humanitära skäl” (Prop. 
2004/05:170: 194). Av detta följer att asylsökande barn har en rätt att 
erhålla flyktingstatus i Sverige om de är individuellt förföljda på grund av 
sin “ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av 
kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp” 
(se Utl.L. 5 kap. 1 §; 4 kap. 1 §). Som skyddsbehövande i övrigt räknas 
en person som flytt från krig eller tortyr och liknande, men som inte är 
individuellt förföljd (Utl.L. 5 kap. 1 §; 4 kap. 2 §). Här kan påpekas att 
barn inte är omnämnda som grupp i utlänningslagen. De punkter i EU:s 
skyddsgrundsdirektiv som talar om barnspecifika grunder för förföljelse –  
det vill säga förföljelse som typiskt sett drabbar barn eller som bara 
kan drabba barn – har inte omsatts i den svenska utlänningslagen (se 
skyddsgrundsdirektivet punkt 12 och 20). Flera aktörer, bland annat 
Rädda barnen, UNICEF och Barnombudsmannen, har dock framfört 
krav på att barnspecifika skäl för uppehållstillstånd förs in i lagtexten, 
alternativt att det utredas huruvida detta bör göras. Regeringens stånd-
punkt är emellertid att barns skäl för uppehållstillstånd, som det är, 
genom den nya lagstiftningen har tydliggjorts i lagtexten. Att införa 
barnspecifika skäl för uppehållstillstånd riskerar att underminera de 
bestämmelser för barn som redan finns. En ytterligare fokusering på 
barns skäl i lagtexten riskerar att ge en överdriven bild av barns möjlig-
heter att få uppehållstillstånd i Sverige och detta kan medföra att ett 
stort ansvar läggs på barnet (mejlsvar Socialdepartmentet 2008-11-
19). Det kan påpekas att det faktum att relevanta punkter i skydds-
grundsdirektivet inte skrivits in i den svenska utlänningslagstiftningen 
inte utgör något hinder för rättsanvändare i Sverige att tolka nationell 
lagstiftning i ljuset av internationella åtaganden genom att ta hänsyn 
till barnspecifika former av förföljelse (se Jacobson och Olsson kap. 2 
i denna skrift).

Även individer som vid en samlad bedömning anses befinna sig i 
en synnerligen ömmande situation kan få stanna i Sverige (se Utl.L. 5  
kap. § 6). Vad som är synnerligen ömmande är tänkt att bedömas i 
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varje enskilt fall med hänsyn tagen till individens anpassning till 
Sverige, situation i hemlandet och hälsotillstånd. Barn behöver inte ha 
uppnått samma grad av omständigheter som vuxna för att få uppehålls-
tillstånd på denna grund. Emellertid anser lagstiftaren att det inte får 
bli ett eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn, eftersom det, 
menar man, skulle kunna få till följd att barn utnyttjas i situationer 
där familjer har en stor önskan om att bosätta sig i Sverige men inte 
har tillräckliga skyddsskäl enligt utlänningslagen (Prop. 2004/05:170: 
194). Här antyds att principen om barnets bästa kan komma på kolli-
sionskurs med ett samhällsintresse att begränsa invandringen. 

Utöver dessa allmänna regler om uppehållstillstånd så finns det 
två paragrafer i utlänningslagen som specifikt rör barn. Den ena är en 
allmän regel om att barnets hälsa, utveckling och barnets bästa i övrigt 
ska beaktas i asylprocessen (Utl.L. 1 kap. § 10), den andra är en regel 
om att barn ska höras om det inte är olämpligt (Utl.L. 1 kap. § 11). 
Båda dessa lagrum infördes som en konsekvens av att Sverige ratifi-
cerade barnrättskonventionen år 1990. 

I utlänningslagens förarbeten står det att paragrafen om barnets 
bästa ska få en stark, meningsfull och reell innebörd. Barn ska 
uppmärksammas som egna individer vilket regeringen understryker 
innebär att deras egna individuella skäl för uppehållstillstånd måste 
prövas särskilt och inte enbart som en del av föräldrarnas ärenden. 
“Att så skett bör självfallet framgå av beslutet” (Prop. 2004/05:170: 
195; jfr. Prop. 1996/96:25: 235, 250 ff.; och Prop. 1988/98:86: 81). 
Rättstillämpningen ska vara tydlig och lagstiftningen ska tillämpas 
konsekvent samt ge uttryck för en helhetssyn, utan, som det beskrivs, 
att för den skull ta över samhällsintresset att reglera invand-
ringen (Prop. 1988/98:86: 81; Prop. 1996/97:25: 244, 248; Prop. 
2004/05: 170). Vidare ska en human inställning göra sig gällande i 
rättstillämpningen.

Det poängteras i förarbetena att vad som är bäst för ett barn ofta 
inte är något uppenbart, utan att alternativ med såväl bra som dåliga 
konsekvenser kan komma att vägas mot varandra. Ibland kan barnets 
långsiktiga bästa komma att ställas mot hennes/hans kortsiktiga bästa. 
Det anses inte negativt i sig för ett barn att återvända till hemlandet 
tillsammans med sina föräldrar och det är inte självklart, menar 
lagstiftaren, att barn skulle ha det bäst i Sverige. Istället kan tryggheten 
och möjligheterna i hemlandet ibland vara viktigare än de fördelar 
som en migration till Sverige kan tänkas medföra (Prop. 1996/97:25: 
249f.; 2004/05:170: 194f.). Till detta kommer att Sveriges ekonomiska 
åtaganden, som kan bli följden om ett barn får uppehållstillstånd i 
Sverige, ska vägas in i asylbesluten (Prop. 2004/05:170: 194f. 181f.).
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Påbudet i 1 kapitlet 11 § om att barn ska höras om det inte är 
olämpligt bygger på principen att barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter ska ha rätt att fritt uttrycka dessa i frågor som rör den egna 
personen (barnrättskonventionen artikel 12). Det är upp till den 
enskilda staten att avgöra om barnet ska höras personligen eller 
genom till exempel en förälder. Däremot ska barnets åsikt beaktas, 
med hänsyn tagen till ålder, utveckling och mognad. Någon bestämd 
ålder för när barnet ska höras framkommer inte av svensk lagstiftning 
men, som vi ska återkomma till, barn anses från omkring fyra års ålder 
kunna ge tillförlitliga berättelser om tidigare händelseförlopp. Det kan 
vara “olämpligt” att höra ett barn om det är mycket ungt eller om det 
finns psykologiska skäl (Wikrén och Sandesjö 2006: 59). 

I propositionen Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (Prop. 
1996/97: 25), där närmare överväganden om rättigheten att komma 
till tals görs, förespråkade den svenska regeringen att barnet själv bör 
få komma till tals. Detta ansågs viktigt inte minst mot bakgrund av 
att det kan finnas motstridiga intressen mellan barn och föräldrar. 
Dessutom är det inte självklart, menade man, att föräldern kan föra 
barnets talan. Emellertid får det avgöras från fall till fall om barnets 
föräldrar bör vara närvarande då barnet hörs. Vidare påpekas att 
det inte alltid, “i vart fall inte tveklöst”, är bäst för ett barn att det 
hörs (Prop. 1996/97:25: 262f.). Utöver dessa utredningstekniska skäl 
beskrivs barnets rätt att komma till tals som en fråga om att leva upp 
till kraven i internationella konventioner Sverige har tillträtt (Prop. 
1996/97:25: 262).

I diskussionerna om lagtextens utformning poängterade dåvarande 
statens Invandrarverk, nuvarande Migrationsverket, att föräldrarna 
enligt barnrättskonventionen är huvudsakligen ansvariga för barnet 
och att något “utredande för utredandets skull” inte är önskvärt då 
det strider mot förvaltningslagen. Rädda Barnen, Barnombudsmannen 
och svenska UNICEF-kommittén menade å sin sida att utgångs-
punkten bör vara att varje barn ska höras (Prop. 1996/97:25: 259f.). 
Remissinstanserna och regeringen var rörande överens om vikten 
av särskild kompetens när det gäller hörande av barn, och att man i 
utredningen av barnärenden bör ta hjälp av expertis utifrån. 

Bestämmelsen om att barn ska höras fick genom den nya utlän-
ningslagen en annan lydelse än den hade haft tidigare. Då skulle 
det klarläggas vad ett barn har att anföra – numera ska barn höras. 
Dessutom placerades bestämmelsen i den nya lagens första kapitel, 
medan den i 1989 års lag hade funnits i det elfte kapitlet. Genom att 
på detta sätt flytta bestämmelsen om barns rätt att komma till tals till 
inledningskapitlet ville lagstiftaren betona att artikel 12 i barnrätts-



58

konventionen följs. I förarbetena till den nya utlänningslagen beskriver 
regeringen dessutom sin målsättning att det ska finnas handläggare 
med särskild barnkompetens på samtliga enheter där barnärenden 
handläggs. Vidare menar regeringen att höras inte ska tolkas som att 
barnet ska förhöras (Prop. 2004/05:170: 269). 

Praxis
Vad finns det för domar i asylprocessens högre instanser som ger 
vägledning kring barns rätt att komma till tals?9 Fram till juni månad 
2008 har Migrationsöverdomstolen i ett ärende konstaterat att kravet 
på muntlig handläggning är absolut. Även om barnet själv inte har 
kunnat höras bör exempelvis föräldrarna höras. På grund av brister i 
handläggningen hos Migrationsverket återförvisade domstolen ärendet 
till Migrationsverket för fortsatt handläggning (UM10 1328-08). 
Länsrätten i Göteborg menar i en dom att Migrationsverket inte har 
gjort fel då de avstått från att höra en sjuårig, eftersom barnet inte 
hade åberopat några asylskäl och inte hade yrkat att han skulle höras 
(UM 1888-07). Domen är intressant i ljuset av lagstiftningens tydliga 
formulering om att barn ska höras, om det inte är olämpligt. Det 
verkar här snarast som att barnet bara ska höras om vederbörande har 
framfört yrkande om att få komma till tals. 

Länsrätten i Stockholm resonerar annorlunda i en likartad situation 
då de återförvisar ett fall för handläggning hos Migrationsverket för 
att barnets situation inte varit ordentligt utredd. Denna dom slår fast 
en viktig princip som anknyter till barnets möjlighet att berätta sin 
historia, nämligen att barn har rätt att få sina egna asylskäl prövade 
(UM 6183). Ett liknande resonemang förs i en dom från länsrätten i 
Skåne rörande ett barn som endast var fyra månader gammalt. Inte 
heller här har Migrationsverket utrett barnets asylskäl och ärendet 
återförvisas därför av domstolen (UM 1255).

Metodstöd
Utöver lagstiftning, praxis och övergripande policydokument 
använder Migrationsverkets tjänstemän en slags uppslagsbok – 
Utlänningshandboken, och ett IT-metodstöd – SKAPA, i sitt arbete. 
SKAPA är tänkt att skapa enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet 
i handläggningen (Migrationsverkets protokoll VC asyl 6/2006). I 
SKAPA står det att barn ska höras och det i syfte att tydliggöra deras 
situation och skäl för uppehållstillstånd. “Det är viktigt att ställa 

9 För en genomgång av instans- och processordningen i asylärenden, 
se kapitel 1.

10 UM står för utlänningsmål.
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frågor om hur barnet mår, eventuell skolgång, egna asylskäl … Det 
är också viktigt att informera barnet om att vi [Migrationsverket] 
har tystnadsplikt.” Däremot kan lite göras i situationer då barnet 
berättar något som hon/han inte vill att föräldrarna ska veta om, 
eftersom barn saknar egen rättshandlingsförmåga. I sådana situationer 
ska Migrationsverkets personal informera det offentliga biträdet om 
problematiken. I övrigt är det upp till den enskilda handläggaren att 
efter bästa förmåga hantera den här sortens situationer. 

Handboken anvisar att en barnintervju aldrig får handla om att 
försöka få fram information som strider mot vad föräldrarna har 
uppgivit. Frågorna till barnet ska ställas öppet och utan att man berör 
resväg eller eventuella tidigare vistelser i andra EU-länder. Skolgång, 
hälsa och Migrationsverkets tystnadsplikt ska beröras. Vidare 
framhålls att personalen bör vara kompetent, men det är oklart vilken 
sorts kompetens som avses. Det uppges också att psykologiska studier 
har visat att yngre barn liksom äldre kan återge vad som hänt dem 
om de intervjuas på ett lämpligt sätt; “de kan förstås som kompetenta 
berättare från ungefär fyra års ålder” (Utlänningshandboken, avsnitt 
37:5 “Att utreda barn”). Härvidlag bekräftas de forskningsrön som 
visar att barn kan involveras i relativt avancerade aktiviteter från 
mycket unga år (Alderson 2000). 

Handboken innehåller också situationsbeskrivningar av exempelvis 
hur en handläggare kan förhålla sig i situationer då en förälder har en 
tveksam eller negativ inställning till att barnet hörs: 

Vi skall framhålla syftet med att låta barnet komma till tals – att i möjligaste 
mån förtydliga barnets egna skäl för uppehållstillstånd och inte söka få fram 
uppgifter från barnet som strider mot de som föräldrarna har lämnat – och 
att det är normalt tillvägagångssätt i vårt arbete att erbjuda barnet en muntlig 
utredning... (Utlänningshandboken, “Att utreda barn”, avsnitt 37:5). 

Kompetensutveckling
Migrationsverket har tagit fram en särskild intervjuguide för samtal 
med ensamkommande barn och två internutbildningar inom det så 
kallade Migrationsprogrammet med fokus på barnutredningar, “Att 
samtala med barn” på totalt fem dagar och “Barns utveckling” som 
är en halv dag. “Att samtala med barn” har som utgångspunkt att 
intervjumetoden kan ha signifikant betydelse för vad barn återger och 
berättar (Cederborg 2004: 6). Barnutredningarna ska präglas av ett 
neutralt förhållningssätt där handläggaren ställer öppna frågor så att 
barnet får svara utifrån sina förutsättningar. Det är belagt i bland annat 
amerikansk forskning att även yngre barn kan ge relevant information 
när de får öppna frågor om de får styrning via hjälpfrågor (Cederborg 
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2004: 7). Enligt Ann-Christin Cederborg, docent vid Linköpings 
universitet, som har varit med och tagit fram utbildningen, ska barn 
betraktas som experter på sin egen situation. Hon menar att handläg-
garna kan få fram relevant information genom stödjande kommen-
tarer, uppmuntran och detaljfrågor som bygger på vad barnet tidigare 
har berättat (Cederborg 2004: 5,9). Det kan dock vara rimligt att 
avstå från att inkludera barn i asylutredningar när det är uppenbart att 
föräldrarna har sådana skäl att familjen kommer att få stanna i Sverige 
(Cederborg 2004: 4, med hänvisning till Barnombudsmannen 2002). 

Utbildningen “Att samtala med barn” genomfördes kontinuerligt 
under åren 2005-2006, men har sedan dess i praktiken avvecklats. 
Av Migrationsverkets omkring 3000 anställda deltog 150 tjäns-
temän i utbildningen, det vill säga fem procent. 350 tjänstemän har 
genomgått utbildningen “Barns utveckling” (E-mailkontakt med 
Migrationsverkets utbildningsansvariga 2008-02-25). Det är inget 
formellt krav att ha deltagit i utbildningarna för att få genomföra 
barnutredningar eller för att erhålla beteckningen “barnansvarig” på 
Migrationsverket. Det kan vara värt att notera att inte vare sig tolken 
eller det offentliga biträdet behöver ha någon specialistkompetens för 
att förordnas i barnärenden.

Sammanfattande avslutning
Vad säger då sammantaget de riktlinjer som ska säkerställa barns delak-
tighet i beslut som rör dem? Vi kan konstatera att det av lagstiftning 
och praxis från domstolarna följer en uttalad skyldighet att bedöma 
asylsökande barns individuella situation. Liksom vuxna så har barn 
rätt att få sin asylansökan bedömd på ett rättssäkert sätt. När det gäller 
formen för intervjun på Migrationsverket så föreskriver riktlinjer att 
tjänstemännen ska ha ändamålsenligt kompetens och att de använder 
sig av en mer öppen intervjuteknik än när vuxna intervjuas. Detta kan, 
men måste inte nödvändigtvis, innebära att man undviker frågor som 
kan vara känsliga för ärendet. Föräldrarna ska ge sitt godkännande till 
att intervjun genomförs. Detta får ses som ett uttryck för en ambition 
att skydda barnet mot en situation där till exempel hans eller hennes 
berättelse kan komma att ställas mot föräldrarnas. Men det är också 
en konsekvens av att familjer som söker asyl i Sverige behandlas som 
“ärendeenheter”, det vill säga behandlas som en grupp. Barn som 
söker asyl i Sverige tillsammans med sina föräldrar betraktas som en 
del av ett kollektiv. Trots det ska barnet som individ informeras om 
tystnadsplikten. Även förväntningen att handläggaren anstränger sig 
så att barnet ska förstå vad som händer i ärendet får betraktas som en 
ambition att ta hänsyn till barn på grund av deras särställning. 
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En förutsättning för att procedur- och materiella riktlinjer ska få 
ett genomslag i handläggningen är personalens kompetensutveckling. 
Olika utbildningssatsningar ska ge kunskap om vad inkludering av barn 
i en process respektive bedömning av exempelvis deras asylskäl som 
materiell grund innebär i dagligt arbete. Inom Migrationsprogrammet 
finns det som nämnts en femdagarsutbildning på temat att samtala 
med barn. Men endast fem procent av personalstyrkan har genomgått 
utbildningen och det är inget krav på genomgången utbildning för att 
tjänstemän ska få handlägga barnärenden. 

Vilka konsekvenser får då statsmaktens införlivande av barnkon-
ventionens artikel 12, för barn som söker asyl i Sverige? På vilka sätt 
görs barn delaktiga i asylprocessen? Dessa frågor besvaras nedan med 
hänvisning till tidigare studier på området samt genom en översiktlig 
bild av min egen studie av 102 asylbeslut. 

Barns möjlighet att komma till tals 
Tidigare undersökningar
Tidigare undersökningar som behandlat barns rätt att komma till 
tals visar att barns egna uppfattningar om sitt bästa sällan klarläggs 
(Andersson och Hollander 2004: 50; Kruger och Spies 2007). En studie 
av relevans för den föreliggande texten, som tar sin utgångspunkt i 
barnets perspektiv, genomfördes under 2007 av svenska UNICEF 
(2007). Undersökningen är baserad på intervjuer med 20 tidigare 
asylsökande ungdomar, och det är en mörk bild av Migrationsverket 
som tonar fram i deras berättelser. Ungdomarna säger att de ville berätta 
om vad de varit med om från början, även om det kändes jobbigt 
(UNICEF 2007: 8). Emellertid var det ingen på Migrationsverket som 
verkade vilja lyssna. Barnen upplevde sig misstänkliggjorda i samband 
med mötena och en gemensam erfarenhet var att den ovissa väntan 
och bristande insyn som präglade asylprocessen var mycket stressande 
(UNICEF 2007: 14). 

Andra undersökningar på området har varit av mer kvantitativ 
karaktär och ger en bild av hur många barn som kommit till tals, 
däremot inte av på vilket sätt detta har skett. Barnombudsmannen har 
genomfört en undersökning av 88 asylbeslut från år 2000. Det visade 
sig att det i endast fyra av dessa beslut hade redovisats att barnet 
fått möjlighet att komma till tals. Rädda barnen har vid tre tillfällen 
granskat ett 100-tal beslut rörande barnfamiljer. Dessa studier visar 
att fler asylsökande barn hördes år 2007 (<50 procent) och 2005 (53 
procent) än år 2003 (20 procent) (Juhlén 2003: 5; Rimsten 2006: 9). 
I den tredje av Rädda barnens kartläggningar (2007), undersöktes 65 
asylärenden där det genom dokumentation gick att utläsa om barnet 
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kommit till tals. Det visade det sig att färre än hälften av barnen hade 
hörts (Olsson 2007). Av de barn som vid tidpunkten för beslutet var 8 
år eller äldre hade 16 av 32 barn hörts. Av de barn som var 12 år eller 
äldre hade åtminstone 11 av 17 barn kommit till tals. 

Juristen Eva Nilsson har i sin doktorsavhandling studerat 45 
personakter rörande asyl som en del av ett större material (Nilsson 
2007). I sex av de 45 asylärendena fanns det dokumentation om att 
barnet hade hörts. I flertalet ärenden var det oklart under vilka förhål-
landen intervjun genomförts. Nilsson menar att det i flera ärenden 
framstod som att handläggaren inte haft klart för sig vad samtalet med 
barnet skulle syfta till. 

Avslutningsvis kan nämnas att i min egen kartläggning av 102 
asylbeslut så framkommer det i knappt 30 procent av besluten att 
barnet har hörts (Lundberg kommande). Uppföljande telefonintervjuer 
gjordes med handläggare som varit involverade i beslut där det var 
oklart om barnet kommit till tals, det vill säga där det inte framkom 
i beslutsformuleringen vare sig att barnet hörts eller att det inte 
hörts. Uppdelat på respektive enhet, det vill säga Göteborg, Malmö 
respektive Stockholm visade det sig att i Göteborg hördes flest barn 
(62 procent). Här fick också flest barn avslag på sin asylansökan (89 
procent). I Malmö kom 41 procent av barnen själva till tals och 59 
procent av Malmö-barnen fick avslag på sin asylansökan. I Stockholm 
var motsvarande siffror 44 (barnet kom själv till tals) respektive 78 
procent (avslag). 

Materialet begränsades därefter till barn som var över fyra år, 
eftersom Migrationsverkets handbok slår fast att ban kan vara kompe-
tenta berättare från fyra års ålder. Då omfattade undersökningen 81 
personer och i detta material hade 62 procent av barnen kommit till 
tals. Om vi tittar inom kategorierna avslag och bifall kan vi räkna ut 
hur många barn i respektive grupp som hörts enskilt, hörts genom 
föräldrar eller inte hörts alls, och sätta det i relation till utgången av 
ärendet. Då framgår det att av de barn som fick avslag hade 62 procent 
kommit till tals själva, 17 procent genom sina föräldrar och 22 procent 
inte alls. Bland barn som fick bifall på sin ansökan var siffrorna hörd 
62 procent, hörd genom föräldrar fem procent medan 33 procent inte 
hade hörts alls. Bland barn som hörts genom sina föräldrar fick således 
90 procent avslag. Av de barn mellan 4 och 18 år som inte är hörda 
alls, det vill säga en fjärdedel av materialet, fick 13 personer bifall och 
sju personer avslag.
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Även om materialet är för litet för att det ska gå att dra några statis-
tiskt säkra slutsatser, skulle siffrorna eventuellt kunna ses som ett 
tecken på att föräldrarnas berättelse om barns asylskäl inte tas på 
allvar. Ett sådant exempel är ett beslut rörande en nioårig romsk flicka 
från Serbien. I beslutet framkommer att hela familjen har upplevt 
sig förföljd på grund av sin etnicitet, att en polisanmälan gjorts på 
grund av denna förföljelse, samt att den berörda dottern har behov 
av läkarvård och särskilt stöd på grund av motoriska problem. Två 
läkarintyg hade inkommit till stöd för hennes asylskäl. I bedömningen 
av hennes ärende framkommer inte på vilket sätt vare sig diskrimine-
ringen av samtliga familjemedlemmar, eller flickans fysiska tillstånd, 
tillmäts en betydelse i bedömningen. Migrationsverket konstaterar, 
mycket kort, att de hälsoskäl som anförts inte är av sådan allvarlig art 
att tillstånd kan beviljas. Man menar vidare att hänsyn har tagits till 
barnens “hälsa och utveckling samt deras bästa i övrigt” (fall två). 

Sammantaget kan konstateras att barn inte kommer till tals i den 
utsträckning som kan förväntas utifrån riktlinjer i policydokument. 
Det framkommer sällan i beslutsskrivningar när barnet har hörts, 
eller varför man avstått från att höra barnet. Vidare gör olika enheter 
olika bedömningar när det kommer till att höra barn. I Göteborg var 
man bäst på att höra barn. Det var också här som flest antal barn fick 
avslag. En relevant fråga är om intervjun med barnet i själva verket 
ligger den asylsökande familjen i fatet. Om så är fallet verkar det i hög 
grad gälla i de fall barnen har kommit till tals genom sina föräldrar. 
Skälet till att det skulle kunna vara så, och vad som ligger bakom 

Ej hörd Hörd Hörd genom förälder
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avvägningar kring barns rätt att komma till tals, framkommer inte i 
det kvantitativa materialet. Emellertid får vi en bild av detta i de inter-
vjuer som presenteras nedan. Genom detta material tecknas en djupare 
förståelse av de övergripande tendenser som presenterades ovan. 

Barnets perspektiv i handläggarnas ögon
Är det i enlighet med barnets bästa att samtala med barn i asylpro-
cessen, vem är bäst lämpad att göra det och på vilket sätt bör det 
göras? Dessa frågor diskuterades med intensitet under intervjuerna. 
Bland handläggarna fanns en klar insikt om att asylsökande barn ska 
ges möjligheter att komma till tals. Riktlinjerna är tydliga på det här 
området, något tjänstemännen beskrev som en konsekvens av kritik 
från externa aktörer. En helt annan fråga är om det är önskvärt ur 
barnets perspektiv att över huvudtaget intervjua barn som söker asyl 
tillsammans med sin familj. Detta ställde sig många av intervjuper-
sonerna tveksamma till. Några av dem var av uppfattningen att det 
inte bör ingå i arbetsuppgifterna att prata med barn (Handläggare på 
ansökningsenheten man 3111). Andra menade att barnen inte vill bli 
intervjuade:

… vi har fått så mycket kritik för att barn inte kommer till tals så nu ska vi 
höra ALLA barn. De sitter och är livrädda. De kommer från ett samhälle 
där barn inte får komma till tals och om de får komma till tals så är det 
på polisstationen. Jag menar, de är inte mogna för att komma till tals 
(Asylhandläggare kvinna 59).

… jag har sett barn som börjat gråta. Som kissar på sig. Det hänger för 
mycket på barnet … Jag tycker synd om barnet som ska utsättas för en sådan 
press [att utredas i asylärendet]. Jag blir spontant arg att jag ska utsättas för 
detta. Jag vill inte prata … jag tycker det är fel att utreda barnet. Det är helt 
fel … (Asylhandläggare kvinna 29). 

Flertalet intervjupersoner framhöll att samtalet med barnet inte tillför 
asylutredningen något. En genomgående uppfattning var att de allra 
flesta barn, liksom deras föräldrar, saknar asylskäl:

Den reglerade invandringen bygger på att samhället ska ha ett behov av 
invandrare, men det är inte asyl … 80 procent av dem som kommer hit idag 
har inte asyl. Det är inte en asylfråga utan det är en migrationsfråga. Detta 
gäller även barnen (Asylhandläggare man 19).

11 Handläggare som intervjuats betecknas i texten med ojämna nummer. 
Handläggare som betecknas med jämna nummer är dem jag träffat i 
samband med observationsstudier. 
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Mot bakgrund av att arbetet på Migrationsverket handlar mycket om 
att göra en rättslig prövning av asylskäl, såg tjänstemännen följakt-
ligen ingen anledning till att höra barnet. Att prata med barnen bara 
för pratandets skull, menade de, är meningslöst: “Man får ju inte ut 
så mycket. Är det sant exempelvis? Kidnappning, om maskerade män 
som kom in och spöade pappa” (Asylhandläggare man 47). “Som 
policy utreder jag inte asylsökande barn som är yngre än sex år … Ja 
jag kan inte se att en sexåring kan berätta något för mig som har någon 
betydelse för asylärendet” (Asylhandläggare kvinna 29). En annan 
handläggare framhöll, i kontrast till detta, att han gärna skulle träffa 
barnet fler gånger. Att höra barn är viktigt, menar han, men då “under 
förutsättning att man kan prata mer än en gång med familjen … Nu är 
ju ledningens syn att vi egentligen inte ska utreda” (Asylhandläggare 
man 19). 

Ett annat skäl mot att tala med barn är att handläggarna känner 
obehag inför samtalet av rädsla för att barnen ska uppleva dem som 
konstiga eller otäcka. En tjänsteman uttryckte det i termer av att “hur 
trevlig jag än är när jag sitter där och försöker le så ser jag ju ändå 
ut som en häxa” (Asylhandläggare kvinna 59). En annan handläggare 
hade träffat barn som tyckte hon ställde konstiga frågor. I ett samtal 
med en pojke i sjuårsåldern, som inte ville prata, försökte handläggaren 
gång på gång få honom att prata: “Jag satt och fortsatte fråga honom. 
Han ville inte prata och sedan frågade jag: Är det så att du tycker jag 
ställer väldigt dumma frågor? Mmmmm, sa han då” (Asylhandläggare 
kvinna 1).

Ett annat skäl till att tjänstemännen helst avstår från att prata med 
barn är att barnen inte antas vilja berätta för handläggaren vad de 
varit med om: 

Ofta när barn har varit med om misshandel eller våldtäkt eller övergrepp och 
hemska saker. Där är det jättesvårt. De berättar inte. De vill inte snacka om 
det, hur ska vi kunna se då? Då måste det finnas någon professionell som kan 
leda eller vara med för att leda och för att se hur barnet lider av vad och hur 
… och då blir barnet helt tyst. Oftast är det föräldrarna som berättar detta 
och då blir man lite lite, tyvärr, misstänksam: Är det sant detta? Vi vill gärna 
se att barnet berättar det (Mottagningshandläggare kvinna 43). 

Detta citat belyser de svårigheter som omgärdar Migrationsverkets 
möten med asylsökande barn. Är barnet tyst så kan det förklaras med 
att hon/han förlorat viljan och/eller förmågan att prata om tidigare 
traumatiska upplevelser. Emellertid verkar barnets tystnad också 
kunna användas som en diffus indikator på att föräldrarna lämnat 
oriktiga uppgifter. Oavsett orsaken till den så medför tystnaden att 
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handläggaren inte får fram information som kan ligga till grund för ett 
asylbeslut.

Ett något motsägelsefullt drag i tjänstemännens resonemang är 
deras klara uppfattning om att barn i asylsökande familjer sällan har 
några asylskäl, i kombination med situationsbeskrivningar där de 
avskärmar sig från de hemska erfarenheter som barnet berättar om 
och som skulle kunna ligga till grund för ett bifallsbeslut. I följande 
citat berättar en handläggare om en sådan situation: 

Jag minns ett ärende som jag hade för ett tag sedan. En familj med mamma 
och fyra barn. Tre flickor och en pojke. Han var väldigt tyst. Jag försökte 
uppmärksamma honom. Jag frågade mamman rent allmänt: Är alla friska? 
Då sjönk pojken ihop helt: Så jag frågade honom: Hur mår du? Han satt 
tyst. Ja, sa mamman. Han har varit lite tyst sen det hände: Vad då sa jag? 
Ja kidnappningen. Och sen började mamman prata över huvudet på honom 
och det tyckte jag var obehagligt. Så jag frågade honom: Vill du prata om det 
här? Nej, det ville han inte. Vill du att mamma pratar om det? Nej. Ok då 
lägger vi ner det här … Jag skrev en anteckning i SKAPA [datasystemet] och 
nu hoppas jag att mottagningshandläggaren ser det och gör något för pojken 
(Handläggare ansökningsenheten kvinna 57).

Handläggaren berättar här om hur hon upptäcker att ett av barnen 
mår dåligt och samtidigt viker undan inför att fråga mer om situa-
tionen och konstaterar att pojken inte vill prata. Hon menade att det 
inte var hennes sak att utreda.  “Jag ska ju inte pröva” (Handläggare 
ansökningsenheten kvinna 57). Hon hoppades att mottagningshand-
läggaren, som kan vara bättre rustad att föra den här typen av samtal 
men vars uppgift inte heller är att pröva asylskäl, skulle göra något 
åt saken. Uppenbarligen upplevde inte handläggaren att hon var 
tillräckligt kompetent för att fråga vidare om kidnappningen.

Varför barn bör få komma till tals i asylprocessen diskuterades i 
liten omfattning i intervjuerna. Handläggarna poängterade barnens 
möjlighet att få sätta ord på det som är positivt i tillvaron och att de 
i intervjusituationen för en gångs skull blir sedda; “barnet får något 
slags bekräftelse. Det tycker jag är viktigt. Barnet finns ju också” 
(Mottagningshandläggare man 23). En tjänsteman menade att mötet 
med barnet är viktigt därför att “man registrerar alltid något. Där är 
nåt med mötet. Man känner av någonting … Sedan är det svårt, hur 
kan jag gå vidare” (Asylhandläggare, man 3)? En annan handläggare 
höll med om att en visuell kontakt är viktig; “även om föräldrarna 
inte vill att vi ska prata med dem så ska vi ha en visuell kontakt. Så att 
vi ska kunna … göra en lekmannabedömning” (Asylhandläggare man 
7).
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I enstaka intervjuer lyftes också andra argument för att höra barnet: 
“De kan ju ha ett eget asylskäl (Mellanchef.).” “ … de kan ju också ha 
varit utsatta för något, så det är viktigt. Men det kan också vara så att 
föräldrarna många gånger har tutat i barnen något” (Asylhandläggare 
man 2). En tjänsteman berättade att han reflekterat kring barns 
situation i jämförelse med deras föräldrars tillvaro. Han hade märkt 
att barn ofta är utsatta för grövre kränkningar av sina rättigheter än 
föräldrarna: “Det var det som fick mig att börja tänka … den vuxne 
kanske inte fick vara på sin marknadsplats, men barnen kanske har 
blivit slagna” (Handläggare beslutsfattare man 33).

Om rättigheten att komma till tals berördes i intervjuerna så var 
det i termer av att det aldrig får upplevas som ett tvång för barn att 
intervjuas på Migrationsverket. 

Om att lyssna och bortse
En barnutredning handlar inte bara om ytterligare ett samtal med en 
asylsökande, utan denna sökande är också ett barn i en utsatt och 
sårbar situation, som handläggarna menade ofta dessutom utsätts 
för press från föräldrarnas sida. Många intervjupersoner uppgav att 
de ofta är oroliga för att det i samtalet med barnet ska framkomma 
fakta som tyder på att föräldrarna har lämnat så kallade “oriktiga 
uppgifter”. Barnets berättelse kan då påverka utredningen i en för den 
asylsökande familjen negativ riktning. Flera handläggare berättade om 
att de hört barn prata tyska och hur de då haft svårt att bortse från 
detta i asylprövningen. I det följande diskuteras avvägningar i sådana 
situationer. 

… Vi ska ju inte bygga beslut på det som kommer fram när ett barn sitter 
exempelvis och pratar bredvid mun och börjar prata tyska. En liten femåring 
som börjar prata tyska. Det kan vi ju inte använda. Det får vi inte … större 
barn som är medvetna om att det är ljug på gång i familjen … om hon eller 
han vet att det är tryck från föräldrarnas sida. Är det barnets bästa att komma 
till tals då (Asylhandläggare kvinna 15)?
- Ja de tar kanske på sig skulden då … det är väldigt svårt att veta vad barnets 
bästa är då (Asylhandläggare kvinna 13)? 
- Varför ska vi prata med alla barn, ska vi prata med alla barn (Asylhandläggare 
kvinna 15)?

I samma intervju fortsatte samtalet om barnets skuld: 

- Även äldre barn som vet att det är ljug på gång, om det nu är ljug på 
gång. Ska vi verkligen prata med dem då? Vad är barnets bästa i det läget 
(Asylhandläggare kvinna 13)?
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- Ja sedan om det blir ett negativt beslut, så kanske barnet tar på sig den 
skulden … ja men det får vi inte göra, det får vi inte använda (Asylhandläggare 
kvinna 15)
- Nej men det kan ju vara så ändå. Att barnet tar på sig skulden (Asylhandläggare 
kvinna 13). 

I en annan intervju berättade en tjänsteman om hur det var tidigare 
i organisationen, när de träffade barnen enskilt i samband med att 
föräldrarna deltog i så kallad “aktivitetsvecka”: 

Den lilla flickan var enormt klängig. Hon ville upp i knäet hela tiden. Och då 
pratade hon tyska med mig … jag blev så ställd. Jag fick akta mig för att ställa 
ledande frågor. Det ville jag inte. Vi pratade bara allmänt om färgkritor och 
dockor och sådant. Men sedan kom ju mamman in och då fortsatte flickan 
att prata tyska med mig. Jag kände mig så dum (Mottagningshandläggare 
kvinna 5). 
- Vad gjorde du då (Anna)? 
- Jag tror jag pratade med barnhandläggaren. Jag kände mig lite skuldmedveten 
och lite ful då … hon kunde så mycket slang och så, som innebär att hon 
måste ha varit där ett tag [i Tyskland]. 

Flera handläggare återkom till situationer då barn pratat tyska med 
dem och hur detta kunde leda till att familjen avvisades: 

… jag minns hur det var innan EURODAC12 då, när barnen gick omkring 
här och sa Guten Tag och så har föräldrarna sagt att de inte har varit utanför 
hemlandet. Pang säger det så smäller det ju till direkt. Alltså det är ju … 
[tystnad] (Asylhandläggare man 39). 
- Ja det står ju i den [handboken] att man inte ska fråga barnet om resväg 
och så. Men det är ju inte så enkelt. Det är ju komplext. Ja man får ju inte 
ställa ledande frågor ... det är etiska problem (Handläggare beslutsfattare 
kvinna 41). 

I samtalen syns dels en misstänksam inställning till barnens föräldrar 
och dels de svårigheter tjänstemännen har i att förhålla sig till fakta-
uppgifter som kan leda till ett avslag på asylansökan. Å ena sidan 
ska all information som framkommer i ett ärende läggas till grund 
för beslutet, å andra sidan ska särskild hänsyn tas till barnet. Detta 
är en motsättning som egentligen inte går att upplösa genom beskriv-
ningar i riktlinjer utan handläggarna måste hantera situationen 

12 Eurodac är EU:s gemensamma automatiserade system för jämförelser 
av asylsökande i EU. Alla asylsökande över 14 år får sina finger-
avtryck registrerade i Eurodac när deras asylansökan registreras på 
Migrationsverkets ansökningsenhet. 
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när den uppkommer. Föreställningen om att asylsökande ljuger, 
som framkommer i intervjuerna, när de berättar om skyddsskäl är 
möjligen ett uttryck för ett dåligt stöd i att hantera den här typen av 
avvägningar. 

Om rädslor hos handläggarna
Utöver svårigheterna med att höra barn som inte verkar vilja prata och 
det obehag som utredningarna med asylsökande barn kan innebära, 
upplevde handläggarna att de måste ändra sitt eget beteende i samtal 
med barn. De berättade om hur de ändrar sitt språk och “skiftar 
fokus” – från utredning till samtal, från slutna frågor om resväg, 
politisk aktivitet och liknande, till öppna frågor om välmående, 
kompisar och närmiljö; “… det är viktigt att sänka nivån på språket 
… Inte akademiska termer. För då tappar man bort barnet. De tittar 
på en precis som att, vad menar du” (Asylhandläggare kvinna 29)? En 
handläggare beskrev det som att samtalen med barn “handlar mindre 
om skyddsbehov och mer om anknytning till Sverige … Skola, fritid, 
boende här i Sverige. Till övervägande del handlar samtalet om här … 
(Asylhandläggare kvinna 10).” En annan tjänsteman berättade att hon 
frågade föräldrarna om barnen har asylskäl: “Och har de inte det och 
de är friska … Ja då nöjer vi oss med det … vi har väl haft 12 som nån 
slags gräns” (Handläggare beslutsfattare kvinna 41). 

I följande samtal mellan tre handläggare konstateras att barnut-
redningar kräver en omställning och helst också en medvetenhet om 
kulturella skillnader: 

- Jag måste ändra mitt kroppsspråk. Jag måste tänka om: Nu är det ett barn. 
Att skifta mellan utredning och samtal … barn kräver tid alltså. De måste ha 
tid. Man kan inte bara operera som vanligt (Asylhandläggare kvinna 1). 
- Sedan beror det på varifrån de kommer. Kulturella saker … Det är ett 
annorlunda liv de har levt. Jag tänker på en flicka som varit instängd i 
talibanernas Afghanistan. Vad kan hon ha upplevt (Asylhandläggare man 
3)?
- Ja egentligen är det absurt. Ett barn kommer hit, ska prata om saker man 
aldrig tidigare har pratat om, genom en tolk, i den konstellationen framför 
allt. Att direkt eller indirekt också vara medveten om att detta kan få 
konsekvenser … det är svårt (Mottagningshandläggare kvinna 5).

Utöver kulturella skillnader knutna till land och plats som handläg-
garna ovan samtalade om upplevde flera intervjupersoner att barns 
tendens att fantisera gör det svårt att använda deras berättelser som 
grund för ett beslut. Detta är ytterligare en utmaning att hantera i 
samtal med barn: 
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Det som är sanningen för barnen kan ju vara vad de upplever har hänt. Precis 
som när man hämtar på dagis … Jag menar en pojke som trillar: Fråga en 
vuxen vad som hänt och fråga barnen om vad som hänt. Det kan ju finnas en 
sanning i allt och hur man tänker kring den (Asylhandläggare kvinna 5).

En handläggare påpekade att barns berättelser handlar om upple-
velser och att detta är deras känsla som är viktig att försöka fånga. 
Hon menade att 10 barn, som kan ha varit med om samma sak, kan 
ha 10 olika historier att berätta: “Känslan av hur de upplevde det kan 
variera. Det är nog känslan man ska fånga … när man pratar med 
barn” (Asylhandläggare kvinna 1). 

Yttre förutsättningar för att barn ska kunna berätta sin historia
En omständighet som har en inverkan på utredningen med barn men 
som handläggarna inte upplevde sig kunna påverka är den fysiska 
miljön på Migrationsverket. Flera intervjupersoner menade att utred-
ningsrummet inte är anpassat för samtal med barn. 

Nej, det är nästan stramt för vuxna också kan jag tänka mig. Bara det kan ju 
göra sitt – att de blir rädda eller nå’t. Ja ska man prata med ett barn som är 
lite äldre, då är miljön inte bra. Det krävs lite mjukare miljö och det räcker 
inte med leksaker. Det är då man försöker ändra sig själv (Asylhandläggare 
kvinna 1).

Den fysiska miljön på Migrationsverket illustreras bäst genom en bild: 

Utredningsrum på Migrationsverket i Malmö (Anna Lundberg 2008) 
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Det kan bli relativt trångt i utredningssituationen. Då närvarar inte 
bara Migrationsverkets handläggare och den person som söker asyl 
utan också det juridiska biträdet, tolken och i vissa fall en eller två 
vårdnadshavare till barnet eller en god man. I ärenden av svårare 
karaktär (så kallade MUGGAR) närvarar två handläggare från 
Migrationsverket, varav den ena ställer frågor och den andra skriver 
på datorn. 

Till andra organisatoriska förutsättningar för en professionell 
utredning av barns situation hör det faktum att barnrätt inte upplevs 
vara en prioriterad fråga i organisationen: “Barnfrågor är inget priori-
terat område”, berättade “en mellanchef för mig i samband med ett 
utbildningstillfälle” (Chef på Asylprövningsenhet kvinna 6). Även 
kommentarer under de medföljande observationerna illustrerar detta: 
“Det är bara snack”, “I löneförhandlingar spelar det ingen som helst 
roll att du visat framfötterna på det här området”. “Det är inte ovanligt 
att nyanställda sätts att göra barnutredningar. För att lära sig”. 

Det faktum att mycket få av intervjupersonerna har genomgått 
internutbildningen att tala med barn, att det på ett fåtal enheter finns 
särskilda barnansvariga och att ingen jag träffat kunnat svara på vad 
det betyder att vara barnansvarig eller vilka kompetenskrav som ställs 
på en tjänsteman med denna funktion, indikerar att handläggarnas 
analys överensstämmer med verkligheten. När avvägningar rörande 
barnutredningar ska göras verkar tjänstemännen vara hänvisade till, 
som en tjänsteman uttryckte det, sin “magkänsla” eller till det egna 
föräldraskapet. Exempelvis antydde en handläggare, som inte har egna 
barn, att detta gör henne mindre lämpad att prata med barn; “… jag 
vet inte vad det får för konsekvenser för barnet om jag ställer dessa 
frågor… Men nu har jag ju inga egna barn” (Asylhandläggare kvinna 
29). En annan tjänsteman fann att det egna föräldraskapet ger en 
styrka: 

Eftersom jag själv är mamma så vet jag att man är olika. Vissa är slutna 
personer, andra är öppna personer. Man pratar på olika sätt. Jag försöker 
ställa lätta frågor i början. Pratar lite om vem jag är, vad jag gör, att jag har 
barn, att jag inte är farlig. Och att de inte ska känna sig pressade. Så ser mitt 
arbete ut (Asylhandläggare kvinna 59).

Handläggarna berättade vidare att det emellanåt har funnits så kallade 
barnansvariga på enheterna, men att det då mest varit personer som 
själv har många barn. 

Den mest påtagliga yttre förutsättningen för att på ett professio-
nellt sätt kunna samtala med barn hänförde tjänstemännen till kraven 
på att handläggarna ska fatta så många asylbeslut som möjligt på så 
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kort tid som möjligt. Dessa så kallade “produktionskrav” ger intryck 
av att överskugga allt annat i det dagliga arbetet på Migrationsverket, 
och flera intervjupersoner beskrev det som ett arbetsmiljöproblem: 
“Vi känner en stor ångest, ett tryck hela tiden, på grund av det här 
produktionskravet… Det går ju inte att sätta siffror på allt det vi 
gör. Man kan inte kvantifiera detta” (Asylhandläggare man 2). En 
handläggare fick inte ihop ekvationen med snabba beslut och en rätts-
säker handläggning: “Jag kan inte förstå det, hur vi ska kunna arbeta 
snabbare och samtidigt bevara rättssäkerheten?” (Asylhandläggare 
kvinna 1). En tjänsteman lyfte frågan om det kanske innebär längre 
handläggningstider med höga produktionskrav: 

Det handlar om antal ärenden. Om vi ska hinna måste vi ta så och så många 
beslut varje vecka. Ja det är helt omvänt. De lätta, snabba, får gå före. Det är 
sanktionerat att vi ska ta det första som ger produktion. Det är tydligt. Det är 
vår verklighet. Vi arbetar inte med de svåra ärendena. Ja, det finns uppifrån, 
inte i ett dokument, men uppifrån. De andra kan stå i en hylla. De får vänta 
(Asylhandläggare man 33).

En barnutredning går väldigt snabbt. “Det är tio till femton minuter 
max som gäller” (Asylhandläggare man 21), menade en tjäns-
teman. En annan handläggare, som deltog i samma intervju, talade 
om ledningens så kallade nyckeltal. På frågan var det står om dessa 
nyckeltal svarade han inte, men menade att “Det är för att man ska 
kunna jämföra olika enheter med varandra … Det går ut på att varje 
personal kan hinna med det och det och det. Där blir det riktigt inrutat 
i detalj” (Asylhandläggare man 19). Handläggaren kände sig väldigt 
tidsbunden av dessa nyckeltal och konstaterade att personalen på 
Migrationsverket, liksom de personer som söker asyl, är olika: “Man 
måste ju lirka sig in under skalet lite grann. Det kan ta tid. Personal är 
olika och barn är olika … Men vi är så bundna av tiden. Ägnar du en 
minut längre på något håll så måste du kapa det på nåt annat ställe” 
(Asylhandläggare man 19).

Flera andra tjänstemän berättade om mätinstrument som används 
“för att öka produktionstakten”. Någon hade fått riktlinjer om 
att han skulle göra “3,87 ärenden i veckan – och det bara är så” 
(Asylhandläggare och beslutsfattare man 45). Detta, menade han, får 
konsekvenser för handläggningen: “ … jag känner ibland på utred-
ningen när barnet säger att nej jag har inget särskilt att säga. Då är man 
väldigt snabb att säga Ok vad bra, då tar vi nästa” (Asylhandläggare 
och beslutsfattare man 45). Listan över citat där handläggarna 
framhåller den stora press under vilken de ska ta svåra beslut kan 
göras lång. 
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Att på kort tid skapa en förtroendefull situation, försöka få 
fram barnets asylskäl, skaffa information från andra källor för att 
undersöka konsekvenserna för barnet av ett beslut och sedermera göra 
en korrekt bedömning blir en närmast omöjlig uppgift för handläg-
garna. En handläggare såg framför sig hur de ska “göra det snabbare 
och snabbare och snabbare hela tiden … Och samtidigt ska vi ha fokus 
på barn och utreda, bygga upp förtroende, ta hänsyn till dem. Och just 
barns psykosociala utveckling och sånt. Det är svårt. Det är jättesvårt. 
Det tar tid alltså” (Asylhandläggare och beslutsfattare man 45).

Sammanfattningsvis finns det en rad utmaningar kopplade till att 
höra barn som tjänstemännen brottas med. Den största utmaningen 
har anknytning till handläggarnas uppfattning om barns intressen och 
behov: De är skeptiska till om det alls är bra för barn i asylsökande 
familjer att höras, var och på vilket sätt en intervju genomförs på bästa 
sätt samt vem som är bäst lämpad att göra intervjun. Vidare är det en 
utmaning för tjänstemän på Migrationsverket att utföra sina arbets-
uppgifter på ett professionellt sätt och känna sig trygg i sin yrkesroll: 
Att lyssna till vad barnet säger och sedan eventuellt försöka bortse 
från delar av det som förmedlas; att hantera barns fantasier; att fråga 
om svåra saker utan att riskera att skada barnet. Handläggarna gav 
uttryck för en rädsla för vilka konsekvenser en barnintervju kan få 
för den familj som söker asyl, osäkerhet när det kommer till den egna 
kompetensen och frustration över ett otillräckligt metodstöd. En stor 
svårighet i arbetet är också det tryck som handläggarna upplever att 
de har på sig att fatta många beslut på kort tid. Dessutom är miljön 
ett problem, eftersom den i handläggarnas ögon inte är tillräckligt 
“barnvänlig”. 

Nu är avsikten att förstå och förklara centrala likheter och diskre-
panser mellan policy och praktik, och det görs med utgångspunkt i den 
styrningsmodell som presenterades ovan. Den individuella, organisa-
toriska och samhälleliga nivån i modellen går in i varandra och de ska 
betraktas som en övergripande ram för att systematisera genomgående 
teman i det empiriska materialet.

Likheter och diskrepanser mellan policy och praktik 
Det ska poängteras att en påtaglig likhet mellan alla de nivåer av svensk 
flyktingpolitik som har behandlats ovan är en hög ambitionsnivå då 
det kommer till att beakta asylsökande barns intressen och behov. 
Såväl lagstiftaren som arbetsgivaren Migrationsverket och inter-
vjupersonerna förefaller ha en stor vilja att ta hänsyn till barn. 
Barnrättskonventionen, som Sverige var drivande i att ta fram, beskrivs 
i policydokument som en av fem grundläggande förutsättningar för 
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organisationen Migrationsverket. En av de viktigaste artiklarna i denna 
konvention handlar om rätten för barn att komma till tals i beslut som 
rör dem (artikel 12). Denna artikel har, tillsammans med artikel tre, 
implementerats i utlänningslagstiftningen, där det bland annat uttrycks 
att barn ska höras om det inte är olämpligt. I riktlinjer antagna på 
Migrationsverket har rättigheterna i barnrättskonventionen brutits 
ned till krav på att det ska klarläggas vad barnets föräldrar har för 
inställning till att barnet hörs, samt att tjänstemännen ska sätta barnet 
i fokus i handläggningen och ta hänsyn till vad barnet säger i utred-
ningen i förhållande till ålder, utveckling och mognad. Vidare ska det 
i beslut framkomma hur avvägningar om barnets bästa har gjorts. På 
det här området är riktlinjerna tydliga.

Som individer ger tjänstemännen uttryck för en ambition att 
skydda barn i asylsökande familjer och att försöka se till de speciella 
omständigheter som omger varje barn. De berättar om asylsökande 
barn som är rädda och inte vill utsättas för det förhörsliknande samtal 
som en muntlig utredning kan innebära. Tjänstemännen tycker synd 
om barnen som de menar står under hård press av sina föräldrar. Att 
förvärra barnens tillvaro ytterligare genom att ställa frågor om sådant 
som kan vara svårt att prata om är något som bär handläggarna emot. 
Ett annat uttryck för ambitionen att ta hänsyn till barn framkommer 
när handläggarna bemödar sig om att anpassa sig i utredningssitua-
tionen på så sätt att de skiftar fokus. Från slutna frågor om politisk 
aktivitet, resväg och liknande, till öppna frågor om hur barnet mår 
eller hur vardagen i Sverige ser ut. Motivet till denna strävan efter att 
fokusera på det som kan te sig ljust i en annars mörk vardag förklarar 
tjänstemännen själva med att barnen sällan får göra det annars. Fler 
skäl för att undvika svåra samtalsämnen är risken att “släppa loss 
traumatiska upplevelser” eller tvinga fram information som kan leda 
till att ärendet tar en för den berörda familjen negativ riktning.

Sammanfattningsvis finns det hos många enskilda handläggare en 
önskan om att ta hänsyn till barn i asylprocessen. Jag menar att detta 
är ett viktigt resultat att lyfta fram. Bilder av cyniska tjänstemän får 
i djupare belysning en ny dimension som präglas av viljan att handla 
rätt, såväl moraliskt som juridiskt, i förhållande till barn i en sårbar 
situation. Trots den goda viljan framkommer en rad diskrepanser 
mellan policy och praktik i asylprocessen. Barn kommer inte till tals 
i den utsträckning som kan förväntas. I intervjuer med barn berörs 
inte deras skyddsskäl och i den rättsliga bedömningen beaktas inte 
vad de berättar om. Istället präglas arbetet med barnets bästa av en 
misstänksamhet gentemot barnens föräldrar och föreställningar om 
att asylsökande egentligen inte har skyddsskäl. Dessa diskrepanser 
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kan vi förstå och förklara med hänvisning dels till motstridigheter i 
statens övergripande intentioner att på ett legitimt sätt väga samman 
olika samhällsintressen, dels i organisatoriska förutsättningar och dels 
i tjänstemännens dagliga avvägningar. 

Bilder av migranter och motstridiga samhällsintressen
Mot bakgrund av att barnets bästa är en vag princip som ska vägas 
mot andra samhällsintressen är det viktigt att fråga sig vilka dessa 
intressen är och vad de får för utrymme i asylprocessen. Handläggarna 
är, liksom andra tjänstemän i offentlig förvaltning, en del av samhället 
och därmed påverkas de i sin rättsanvändning av normer och föreställ-
ningar om såväl barn som flyktingmigration. 

Det finns många olika sätt att se på asylsökande barn, men det som 
förenar samtida västerländska perspektiv är att flyktingbarn betraktas 
som sårbara, utsatta och tämligen hjälplösa. Detta påverkar såväl 
det politiska samtalet som forskning om barn (O’Connel och Farrow 
2007). I denna undersökning framkommer tydligt en föreställning om 
att barn bör särbehandlas på grund av sin utsatthet. Exempelvis speglar 
resonemangen i utlänningslagens förarbeten om att extern expertis bör 
involveras i utredningar av barnärenden, och målsättningen att det 
på Migrationsverket ska finnas “ändamålsenlig kompetens”, uppfatt-
ningen att asylsökande barn är särskilt utsatta. 

Men det är inte bara ambitionen att värna barn i sårbara och utsatta 
situationer som har fått ett genomslag i asylprocessen. Bestämmelsen 
om att barn ska höras är ett försök att tillgodose deras rättigheter. 
Numera har principen om barns delaktighet fått ett sådant genomslag 
att det är en huvudregel i svensk utlänningsrätt att barnet ska höras. 
Genom att på detta sätt göra det till en skyldighet att i offentlig 
förvaltning höra barn har asylsökande barn gjorts till aktörer i en 
administrativ process. Ett annat uttryck för viljeinriktningen att sätta 
det berörda barnets uppfattning i fokus är införandet av den allmänna 
bestämmelsen om barnets bästa i utlänningslagen, som regeringen 
betonat är avsedd att markera att barnets egna individuella skäl för 
uppehållstillstånd måste prövas särskilt (Prop. 2004/05:170: 195). Att 
ett barn är sårbart och utsatt ska sammanfattningsvis inte medföra 
mindre respekt för hennes/hans individuella asylskäl. 

Utöver bilder av barn som sårbara och utsatta å ena sidan och som 
delaktiga aktörer med egna rättigheter å den andra sidan är attityder 
till flyktinginvandring generellt av betydelse för innebörden av barnets 
bästa på Migrationsverket. Asylsökande barn är ju inte bara barn utan 
också potentiella invandrare. Invandring har ända sedan 1980-talets 
början, i Sverige liksom i andra europeiska länder, varit ett politiskt 
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laddat område. Omkring 40 procent av den svenska befolkningen 
tycker att “det finns för många utlänningar” i landet (se Demker 
2000). Detta har bland annat sin förklaring i de dilemman som 
omgärdar migrationspolitiken. Ett av dessa dilemman står enligt stats-
vetaren Marie Demker mellan att befolkningen ska känna sig trygg 
å ena sidan och internationella åtaganden om solidaritet å den andra 
(Demker 2003: 74). Andra forskare har diskuterat “välfärsstatens 
dilemma” i termer av att migranters ställning i mottagarländer som 
Sverige har stärkts samtidigt som fler flyktingar har behövt en fristad. 
Detta har medfört en risk för att undergräva välfärdsstatens möjlighet 
att bibehålla befintliga invånares levnadsstandard, vilket skapar ett 
moraliskt dilemma mellan en “gränslös rättvisa eller rättvisa inom 
gränser” (Öberg 1994: 13). 

För den enskilde tjänstemannen på Migrationsverket blir migra-
tionspolitik en fråga om att i ljuset av den begränsade invandringen 
fatta beslut om utsatta barn, beslut som de aldrig kan veta konsekven-
serna av. Många av handläggarna upplever att de har ett tryck på sig 
att fatta avslagsbeslut och kanske är det en förutsättning för att kunna 
arbeta på Migrationsverket, eller det sätt på vilket svåra avvägningar 
hanteras där? Att hitta vägar för att ge avslag verkar bli ett slags 
inneboende logik som är svårföränderlig (se Norström 2004; jfr. Pierre 
och Rothstein 2003: 9; jfr. SOU 2006:49: 88). I ett större perspektiv 
handlar denna logik om en rådande världsordning där människor 
definieras som medborgare “av” nationalstater och där många av dem 
som vill in hålls utanför därför att de uppfattas som en börda. Demker 
hänför denna bild av migranter som problem till att det internatio-
nella systemet under historien omformats “från territorier med vaga 
gränser till imperier och sedan till nationalstater” (Demker 2003: 63). 
Den otacksamma lotten att agera gränsvakt för nationalstaten Sverige 
har fallit på Migrationsverkets tjänstemän (jfr. Norström 2004). 

En annan dimension av migrationspolitiken, som tjänstemännen 
i min undersökning själva lyft fram, är att de agerar i enlighet med 
“folkets” demokratiska lagar. Men dessa är också odemokratiska i 
bemärkelsen att människor som berörs av lagarna inte varit delaktiga 
i skapandet av dem. Häri ligger ett annat av invandringspolitikens 
centrala dilemman – de lagar som styr migranter har migranterna 
själva inte haft möjligheter att ha synpunkter på. Detta dilemma 
gör att mänskliga rättigheter – som ett slags substitut för infly-
tande – blir särskilt viktiga i rättsanvändningen (jfr. Spång 2008). 
Barn i asylprocessen har i detta sammanhang ett starkt intresse mot 
bakgrund av att de inte bara är asylsökande utan också saknar egen 
rättshandlingsförmåga.
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Sammanfattningsvis förenas flera övergripande samhällsintressen 
i en gemensam kontext när tjänstemän handlägger asylärenden. 
Dels rör det sig om ett övergripande samhällsintresse att i national-
statens tjänst upprätthålla en reglerad invandring och dels intresset 
att värna skyddslösa och utsatta barn vilka enligt internationella avtal 
har vissa rättigheter som ska respekteras, skyddas och tillgodoses. 
Barns rättighet att komma till tals får i detta sammanhang inte den 
meningsfulla, starka och reella innebörd som det var tänkt. Riktlinjer i 
policydokument tycks tvärtom motverka sitt eget syfte. Handläggarna 
ger uttryck för ett undvikande handlingsmönster när de intervjuar barn 
och förefaller avskärma sig från att ge barn en allomfattande prövning 
av asylskäl (jfr. Pierre och Rothstein 2003: 13).

Motstridiga organisatoriska intressen
De motstridiga intressen som berörts ovan kommer till uttryck även på 
en organisatorisk nivå, såsom exempelvis i flera av Migrationsverkets 
interna strategidokument. I verksamhetsplaner och liknande återfinns 
den bredd och höga ambitionsnivå som är utmärkande för FN:s 
barnrättskonvention i termer av att barn ska respekteras som individer 
med egna rättigheter samtidigt som de har ett behov av särskilt skydd. 
Vanliga kommentarer från de chefer jag talat med inom myndigheten 
var att barnets bästa “genomsyrar allt vi gör”; att “alla beslut föregås av 
en barnkonsekvensanalys för att garantera att barnets bästa beaktats”; 
att “vi släpper inte igenom avslagsbeslut utan att ha träffat barnet”. 
Dessa utfästelser ställs mot en faktisk verklighet som präglas av den 
belastning det innebär för en organisation att i dagens globaliserade 
värld på ett effektivt sätt “upprätthålla en reglerad invandring”. 

Därtill påverkas byråkratin av kritiska röster från externa aktörer 
som, enligt tjänstemännen, inte inser komplexiteten i enskilda ärenden. 
Tjänstemännen har rätt i så motto att kritiker sällan ger konkreta 
förslag när det kommer till hur dilemman i asylprocessen bör hanteras, 
och det är möjligen en dialog mellan olika aktörer om just detta som 
behövs för att barnets bästa-principen ska få ett reellt genomslag. Men 
ett större problem än kritiken från exempelvis frivilligorganisationer 
är hur denna bemöts. Mellan raderna av utfästelser om barnets bästa 
i policydokument syns de svårigheter som följer i spåren av att göra 
tekniska anvisningar av vaga mänskliga rättighetsprinciper. Samtliga 
intervjupersoner ger uttryck för uppfattningen att riktlinjer rörande 
barn ger en otillräcklig vägledning för en korrekt rättsanvändning 
(jfr. Shierenbeck 2003a: 107). Den tilltro till rutinbeskrivningar och 
manualer som gör sig gällande på Migrationsverket blir ett under-
måligt stöd i handläggningen. I strävan efter kortare handläggnings-
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tider gör ledningen avkall på några av de mest grundläggande förut-
sättningarna för att barnets bästa ska få ett genomslag i asylprocessen, 
nämligen kompetensutveckling och tydliga prioriteringar. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de organisatoriska förut-
sättningarna för att principen om barnets bästa ska få ett genomslag 
i asylprocessen är tämligen små. Ledningens tekniska riktlinjer till 
tjänstemännen medför inte den professionella rättsanvändning som 
avses utan ger snarare upphov till en irritation över cheferna i den 
egna organisationen. Detta leder i sin tur till att handlingsutrymmet 
präglas av ett överförande av ansvar för brister när det kommer till 
asylsökande barns möjligheter att komma till tals och få sin berättelse 
tillmätt betydelse. 

När rättsanvändningen tar form
Hur hanterar då tjänstemännen, som fattar beslut i enskilda ärenden, 
mer specifikt de motstridiga förväntningar och krav som kommer 
till uttryck i samhället och olika policydokument? Ett resultat i den 
föreliggande undersökningen är att den standardisering av idealet att 
barn är aktörer med egna rättigheter som skett genom lagstiftningen 
inte har fått det tänkta genomslaget i asylprocessen (jfr. Andersson och 
Hollander 2004: 43). Förklaringar till detta kan sökas på individnivå 
när tjänstemän med ett litet organisatoriskt stöd och under tidspress 
tvingas hantera motstridiga förväntningar.

En första motsättning tar form när lagstiftningens yttryckliga krav 
på att barn ska höras kombineras med en stark föreställning hos tjäns-
temännen att detta är ogörligt eller i vart fall onödigt och i vissa fall 
rent av skadligt för barnet. Inställningen att barn sällan har några 
egna individuella asylskäl alternativt att de har asylskäl som i princip 
är omöjliga att komma åt, kombineras med en känsla av bristande 
kompetens när det kommer till att samtala med barn. Dessutom är 
organisationens krav på produktion ständigt närvarande i det dagliga 
arbetet. Handläggningstiderna ska kortas ner genom att varje tjäns-
teman fattar fler beslut. Sammantaget leder detta till att svulstiga 
formuleringar om barnets bästa i policydokument ekar tomt i organisa-
tionen. Frågan är om tekniska rutinbeskrivningar är det mest effektiva 
sättet att införliva mänskliga rättighetsideal?

En andra motsättning gestaltas i intervjun med barnet, då handläg-
garen ska försöka få fram eventuella asylgrundande erfarenheter, och 
samtidigt inte sätta för stor press på barnet. Helst av allt tycks de flesta 
tjänstemän, av hänsyn till barnets intressen, vilja avstå från det indivi-
duella samtalet. Om mötet med barnet ändå äger rum så koncentreras 
frågorna till det som i tjänstemännens föreställningsvärld är minst 
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besvärligt för barnen att prata om. Handläggarna lyckas således inte i 
sin pressade arbetssituation, att få till stånd ett enskilt möte med barnet 
där hon eller han med hjälp av en och annan stödfråga får berätta 
utifrån sina individuella förutsättningar. I fokus står istället det som 
handläggarna bedömer är positivt i barnens tillvaro. Man skulle kunna 
säga att den forskning får ett genomslag som betonar framhållandet 
av faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa (jfr. Antonovski 
1991). Men det är problematiskt om detta perspektiv riskerar att bli 
ett hinder för en rättssäker asylprocess på så sätt att det innebär att 
tjänstemän undviker barns asylskäl. Frågan är om synen på barnet 
som sårbart och utsatt, i dessa situationer, leder till att barn riskerar 
skickas tillbaka till ett land som familjen valt att lämna utan att ha fått 
en rättssäker prövning av sina asylskäl?

En tredje motsättning gestaltas i situationer då barnet berättar om 
något som kan få ärendet att, som handläggare uttrycker det, “vända”. 
I denna situation tvingas handläggaren välja mellan att å ena sidan 
använda alla uppkomna faktauppgifter som beslutsunderlag, och å den 
andra sidan bortse ifrån eller undvika information från barn när den 
kan medföra att familjen får avslag. En del tjänstemän ger uttryck för 
uppfattningen att alla faktauppgifter som framkommer i deras utred-
ningar bör ligga till grund för beslutet, medan andra berättar om att 
de bortser från viss information om de bedömer att det är för barnets 
bästa. Att barnets bästa-principen ska genomsyra asylprocessen och 
att denna princip går utöver vad som gäller för handläggning av 
vuxnas ärenden blir i dessa situationer en källa till osäkerhet. En 
märklig spänning uppstår när handläggare på en och samma gång vill 
undvika information som kan leda till avslag och samtidigt bortser 
från erfarenheter barn har som kan ligga till grund för bifall. Det är 
som om man värnar om barn så länge de inte blir invandrare i Sverige. 
Om en strategi i arbetet är undvikande hänsynstagande, vilket leder 
till att man undviker samtalsämnen som kan vara smärtsamma att tala 
om, så verkar en annan strategi vara att avskärma sig från uppgiften 
att göra en allomfattande prövning av asylskäl. 

Istället för att göra djuplodande bedömningar av barns berättelser 
ger handläggare intryck av att överföra ansvaret för att barn far illa på 
någon annan aktör. Exempelvis beskylls barnets föräldrar för att vara 
oförmögna att se till barnets bästa eller för att ljuga. Liksom i andra 
sammanhang får ett dåligt föräldraskap i asylprocessen en kulturell 
beklädnad (jfr. Åhlund 2007). Det kulturellt betingade “dåliga föräld-
raskapet” blir en diffus intäkt för att barnen inte har några individuella 
asylskäl – de har ju “släpats med till Sverige utan att veta varför” och 
har, i tjänstemännens värld, sällan något med själva flykten att göra. 
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Att föräldrarna valt att lämna sitt hemland just på grund av kränk-
ningar av barns rättigheter diskuteras i princip inte alls i intervjuerna. 
Frågan är om samhällets intresse av att upprätthålla en begränsad 
invandring i sista hand tränger undan barnets bästa?

Vi kan konstatera att den vilja att ta hänsyn till barn som tjänste-
männen ger uttryck för kommer i skymundan när olika intressen ska 
balanseras mot varandra i det dagliga arbetet på Migrationsverket. 
Framförallt är det statsmaktens intresse att upprätthålla en reglerad 
invandring som medför att handläggare inte sällan agerar på ett sätt 
som står i skarp kontrast till barnets bästa. 

Missade samtal och överförande av ansvar 
Låt oss gå tillbaka till den oro tjänstemännen känner inför att 
möta asylsökande barn och deras strävan efter att sätta det som är 
positivt i fokus. Denna strävan kan delvis kopplas till riktlinjer om 
att utredningsfrågor till barn ska ställas öppet för att inte vara 
ledande. De organisatoriska anvisningarna och utbildningarna inom 
Migrationsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för barn 
att kunna förmedla sin verklighet, berätta sin sanning om tidigare 
upplevelser och få prata om sin vardag i Sverige. Informationen ska 
sedan ligga till grund för ett korrekt beslut (jfr. Löwén 2006, 2007; 
Raundalen och Schultz 2007: 29). Handläggarnas fokus på det som är 
positivt är med största sannolikhet också knuten till ovannämnda syn 
på barn som sårbara och asylsökande barn som särskilt utsatta. 

Bland utmaningarna i att samtala med barn är en central fråga 
hur man kommer åt traumatiska upplevelser utan att ha funktionen 
av en psykoanalytiker. Migrationsverkets tjänstemän är inte tänkta 
att bedriva terapeutisk verksamhet. De ska tillämpa “rätt”. Därmed 
är handläggarna tvingade att balansera mellan juridikens krav på 
logik och orsakssamband i berättelser som barnet förmedlar eller 
som förmedlas om barnet, samtidigt som situationen kräver att de 
också innehar kompetens på områdena samtalsmetodik och grund-
läggande barnpsykologi. Handläggaren juristen ska klarlägga fakta 
för att kunna ta ett korrekt beslut, och handläggaren terapeuten ska 
ha funktionen av ett öppet medkännande vittne (jfr. Herman 2007: 
264). Dessutom behöver tjänstemännen ha en pedagogisk förmåga 
att förklara innebörden av beslut och kunna motivera människor 
som fått avslag att återvända till ett land som de lämnat. Dessa roller 
förutsätter varandra och ska kunna kombineras i barnutredningar på 
Migrationsverket. 

Föreställningen om att barn mår bättre om de slipper prata om det 
som är svårt kan förklara handläggarnas undvikande hänsynstagande. 
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Det blir ett sätt för dem att vara professionella i en situation där det 
finns risk för att barn orsakas lidande och smärta. Denna strategi har 
visst stöd i psykologisk forskning som visar att i situationer där barns 
situation är pressad och de känner sig tvingade att prata om trauman 
så riskerar de negativa effekterna av samtalet att överväga de positiva 
(Angel och Hjern 2004: 215f.). Uppföljande samtal efter intervjuer 
med barn kan därför vara viktigt (och den möjligheten finns inte idag 
på Migrationsverket). Det kan också påpekas att en del psykologiska 
studier visar att det är bättre för barn att få berätta om det som känns 
jobbigt och svårt än att inte göra det, även om upplevelserna kan vara 
smärtsamma att beskriva (Herman 2007: 265; Raundalen och Schultz 
2007: 8,19, kap. 2; Raundalen och Dyregrov 1994; Löwén 2006). För 
människor som upplevt trauman kan det egna vittnesmålet om dessa 
upplevelser fungera som en läkningsprocess. På ett privat plan ger 
bekännelsen traumahistorien en ny dimension som inte längre handlar 
om skam och skuld utan om dygd. På ett offentligt plan ger den ett slags 
politisk upprättelse (Herman 2007: 265). Den farhåga som handläg-
garna uttrycker inför att eventuellt re-traumatisera barnet genom att 
samtala om svåra saker bör, i detta perspektiv, tonas ned. Den största 
risken, som jag ser det, är att tjänstemännen – genom missade samtal 
– inte ser eller upptäcker för utredningen relevant information, såsom 
till exempel att barnet vid ett återvändande riskerar att utsättas för 
kränkningar av sina mänskliga rättigheter. 

En annan aspekt som har anknytning till oviljan att ställa frågor 
kring trauman rör handläggarnas egna behov att inte uppfattas som 
elaka. Ingen vill ju vara en “häxa”, som en tjänsteman uttryckte det 
i samband med att hon berättade om de utmaningar tjänstemännen 
brottas med i sitt arbete. Vidare framkommer med största tydlighet 
i intervjuerna att kränkningar av barns rättigheter är svåra att fråga 
om, svåra att lyssna till och kanske ännu svårare att bära efteråt för 
den som lyssnar. En handläggare berättade att hon för ett par år sedan 
under en period bara fick sådana ärenden som var jobbiga: 

Det var så ruskigt vad de hade varit med om. Det var koncentrationsläger 
och sånt … jag var sjukskriven … jag gjorde konstiga grejer. Blev lite nervös 
över mitt eget beteende … Man blir lite grälig då också. Hemma blir man inte 
vidare trevlig att ha att göra med. Och sen har vi ett sekretessbelagt arbete. 
Vem ska man prata med (Asylhandläggare kvinna 59)? 

En annan handläggare berättade om att hon under en period fick en 
rad hemska fall på sitt bord: “Det var våldtäkter. Jag förstod inte 
att jag bara fick sådana ärenden … jag har aldrig fått någon hjälp” 
(Asylhandläggare kvinna 9).



82

Att det finns små möjligheter till bearbetning av svåra samtal kan 
sannolikt vara en förklaring till den tämligen bristfälliga förståelsen 
av barns situation i krig eller sammanhang där det saknas möjligheter 
att leva ett värdigt liv som gör sig gällande på Migrationsverket. Det 
blir helt enkelt för jobbigt på ett mänskligt plan att ta del av barnens 
upplevelser. På Migrationsverket handläggs personer i ärenden – 
som handläggare själv uttrycker det “produceras pinnar” – och det 
är en nödvändig administrativ verksamhet. Men det är problema-
tiskt om denna verksamhet medför att det som är extra svårt att tala 
om, kränkningar av barns grundläggande rättigheter, inte får något 
utrymme, vare sig när barn intervjuas eller när kompletterande infor-
mation därefter inhämtas och en rättslig prövning av barnets skäl äger 
rum. Genom ett slags kollektivt undvikande medvetande i det system 
Migrationsverket gestaltar kan vi här tala om en intressekonflikt mellan 
offer och åskådare (Herman 2007: 20). På den ena sidan står offren – 
barnen och deras föräldrar – som vill, men inte kan glömma. På den 
andra sidan står åskådarna med en intensiv önskan att glömma och 
som lyckas med att göra det. I denna tysta och ojämlika förhandling 
blir barnen allt som oftast förlorare. 

Mot bakgrund av den vånda som intervjupersoner berättar om 
att de känner då de tvingas ge avslagsbeslut till barn som de trots allt 
menar skulle ha fått ett bättre liv i Sverige än i hemlandet framstår 
det som märkligt att barnens berättelser inte ges en mer djupgående 
belysning i asylhandläggningen. Istället för att lyssna till vad barn 
säger och beakta deras berättelser i prövningen, verkar handläg-
garna mest vara i behov av en syndabock. Istället för att diskutera 
hur barnets bästa-principen skulle kunna vara ett konstruktivt verktyg 
blir det en strategi i vardagen att projicera sin egen ofullkomlighet på 
andra aktörer. Liksom i andra sammanhang där människor ingår i 
gemenskaper, bekräftar tjänstemännen varandra, så att svagheterna i 
mindre utsträckning kan associeras med dem själva. Detta förstärker i 
sin tur bilden av att någon annan är svag eller oförmögen: Ledningen, 
barnens föräldrar, frivilligorganisationer. Barns faktiska möjlighet 
att vara delaktiga i asylprocessen lämnas därmed åt statsmakten 
att sköta genom rapporteringen till FN:s barnrättskommitté eller i 
olika policydokument (jfr. FN:s barnrättskommitté 2005 CRC/C/15/
Add.248).

Viljan att göra “rätt” till trots framstår tjänstemännen som 
oförmögna att se sin egen roll i att reproducera svagheterna i den 
struktur som systemet utgör, när det kommer till att införliva barnets 
bästa. En förklaring till detta kan vara att de är verksamma i en 
organisation där ambitionen att skapa likformighet och effektivitet 
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har skapat en stor tilltro till tydliga riktlinjer. I ett sådant system är 
det naturligt att tjänstemännen förväntar sig att ledningen ska komma 
med klara rutinbeskrivningar och användbara manualer. En relevant 
fråga är emellertid om så värdeladdade frågor som barnets delaktighet 
framkallar, istället kräver reflektion och en dialog mellan dem som har 
att realisera denna rättighet? Enligt min uppfattning är detta en förut-
sättning för en rättssäker och effektiv handläggning.

Att minska diskrepanserna mellan ideal och verklighet
En rad motsättningar på olika nivåer i asylprocessen gör att barns rätt 
att komma till tals i beslut som rör dem inte får det genomslag som 
kan förväntas utifrån riktlinjer. Ett hinder för barns delaktighet består 
i att enskilda tjänstemännen upplever att de fått en närmast omöjlig 
uppgift – att prata med barn om svåra upplevelser, väga samman 
uppgifterna med svensk utlänningslag, och samtidigt upprätthålla en 
begränsad invandring. Utmaningarna i det dagliga arbetet medför 
att tjänstemännen inte hör barn alls, alternativt undviker frågor om 
asylskäl. Vidare överför de ansvaret för bristfälligheter på andra 
aktörer runt barnen. I materialet framkommer också en påtaglig risk 
för att handläggare avskärmar sig från ett av sina viktigaste uppdrag – 
att utreda asylärenden på ett korrekt sätt så att asylrätten värnas. 

Dessa strategier exemplifierar vad som händer när vaga principer 
som barnets bästa omsätts från policy till praktik i sammanhanget 
asylprocessen. Då får barns grundläggande mänskliga rättighet att 
komma till tals i beslut som rör dem stå tillbaka, dels för principen 
om en begränsad invandring och dels för en syn på barn som särskilt 
sårbara. Av stor betydelse i detta sammanhang är bristande organi-
satoriska förutsättningar för att barnets bästa ska få ett reellt 
genomslag. Produktionskraven överskuggar de flesta göromålen på 
Migrationsverket och det finns anledning att närma sig frågan om ett 
samband kan skönjas mellan bristfällig kompetens och en låg produk-
tionstakt. I det empiriska materialet finns visst fog för att hävda att så 
skulle vara fallet, eftersom handläggarna upplever att de “ska ta det 
första som ger produktion”. Med bättre kompetensutveckling hade 
handläggningstiderna kunnat förkortas. 

En sak som tjänstemännen själva efterfrågade var utbildning med 
en verklighetsnära ansats och samtalsmetodik som centrala moment. 
Den kunskap som krävs för att barnutredningar ska fylla sin tänkta 
funktion kan man inte läsa sig till, den måste göras. Endast då kan 
kunskapen leda till en ny förståelse av vad uppgiften att utreda barn 
innebär. Här har tjänstemännen, i min mening, en viktig poäng. Mot 
bakgrund av den utbredda uppfattningen att barn i asylsökande 
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familjer generellt inte har så kallade “egna, individuella asylskäl”, 
torde även ett viktigt utbildningsinslag vara kunskap om kränkningar 
av barns rättigheter i olika delar av världen. Jag har mött enskilda 
tjänstemän som letat efter egna strategier för att sätta barnet i fokus, 
såsom att alltid börja med att höra barnet i en familj, eller att leta infor-
mation om barn utanför den vanliga landinformationen, som i många 
avseenden är knapphändig då det gäller barns situation. Men på ett 
generellt plan illustreras klyschan “som man frågar får man svar” i 
resonemang om att man inte behöver leta efter barns egna asylskäl 
eftersom de inte förväntas finnas. 

Utöver kunskap om barns rättigheter är barns delaktighet beroende 
av organisatoriskt stöd och kompetens. Något slags formellt krav för 
att få erhålla titeln barnansvarig vore rimligt, liksom att alla tjäns-
temän som handlägger barnärenden ska ha genomgått en utbildning 
i att samtala med barn. Om barn i asylprocessen dessutom fick egna 
juridiska biträden skulle det skapa bättre förutsättningar för enskilda 
barns asylskäl att komma fram i ljuset. 

Jag menar vidare att en respekt för barnets bästa också kräver 
ett professionellt stöd från yrkesgrupper som verkar på uppdrag av 
barn och inte, som Migrationsverkets tjänstemän, på uppdrag av en 
offentlig förvaltning som ställer höga krav produktion av asylbeslut. 
Idealt vore om barnpsykologer och barnläkare genomförde utred-
ningar med asylsökande barn som sedan filtrerades genom rätten och 
inte som nu att frustrerade tjänstemän filtrerar rätten genom barns 
berättelser. Ett tänkbart första steg i en riktning mot ett ökat stöd 
för handläggarna vore att alla läkarintyg som stödjer barns historia 
följs av muntlig förhandling med den sökande samt den läkare och/
eller psykolog som står bakom intyget, såsom i vissa andra förvalt-
ningsrättsliga sammanhang. Då kunde kraven i barnrättskonventionen 
uppfyllas i högre grad och asylrätten värnas i större utsträckning.

Trots att hindren är många så måste en offentlig förvaltning som 
bekänner sig till mänskliga rättigheter sträva mot att tillgodose barns 
rättigheter. Genom att ratificera FN:s barnrättskonvention har stats-
makten åtagit sig både att säkerställa barns delaktighet och beakta 
konsekvenserna av offentliga beslut för barn – oavsett deras medbor-
garskap. Dessa folkrättsliga åtaganden kan inte förhandlas bort oavsett 
vilka andra samhällsintressen som är aktuella. 

Kanske är det viktigaste steget mot en asylprocess där barn görs mer 
delaktiga i beslut som rör dem att tjänstemännen som ska genomföra 
utredningarna får möjlighet att reflektera över och samtala omkring 
de svåra avvägningssituationer som barnets bästa aktualiserar. Genom 
ett reflexivt förhållningssätt skulle de som fattar beslut i asylärenden 
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kunna upptäcka och sätta ord på premisserna för sitt dagliga arbete. 
Då kan också innebörden av ett professionellt förhållningssätt i förhål-
lande till barn i en utsatt och sårbar situation diskuteras. I ett större 
perspektiv är detta en fråga om rättssäkerhet för människor som, om 
de får ett bifall på sin ansökan om asyl får leva i Sverige, och om de får 
ett avslag kan tvingas att återvända till ett land som de lämnat.

Att läsa vidare
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Kapitel 4

BARNETS BÄSTA OCH NYANLÄNDA 
BARN - DIALOGINRIKTADE SEMINARIER 

SOM METOD OCH REDSKAP

Lisa Dahlquist

I denna artikel skildras hur dialoginriktade seminarier kan användas 
för att konkretisera principen om barnets bästa i mötet med nyanlända 
flykting- och invandrarbarn och deras familjer i Sverige. Avsikten är 
att belysa hur rättigheterna i barnkonventionen kan införlivas och 
göras användbara genom att visa på kopplingen mellan rättighe-
terna och det faktiska arbetet med barnen. Artikeln tar sin utgångs-
punkt i de samtal som har förts mellan olika aktörer runt barnen och 
föräldrarna vid dialogseminarier på BRIS. Seminarierna har berört 
olika aspekter av barnets bästa i förhållande till nyanlända barn och 
ungdomar som står inför att börja, eller har påbörjat, introduktionen 
i Sverige. Genomgående i artikeln diskuteras barnperspektivet i intro-
duktionen samt på vilket sätt en förbättrad samverkan mellan de 
olika aktörerna som möter barnen och ungdomarna kan komma att 
påverka densamma. Som teoretisk utgångspunkt används bland annat 
barnkonventionen samt litteratur rörande samverkan och barns behov. 
Tidigare undersökningar har visat att samverkan mellan olika aktörer 
i introduktionen inte fungerat tillräckligt bra. Bland annat får ofta 
skolan stå som ensam aktör när det gäller att utforma en individuellt 
anpassad introduktionsplan för barn och unga. Detta trots att barnet 
kan ha behov som faller utanför skolans områden. Det är viktigt att 
se till helheten i barnets livssituation när en introduktionsplan ska 
utformas. Artikeln visar att det behövs en ökad kunskap om barns 
rättigheter och behov samt forum att mötas och föra dialog kring dessa 
ämnen. Det krävs också att de olika aktörerna runt barnen och famil-
jerna får bättre kännedom om varandras arbeten och verksamheter. Då 
blir det bland annat lättare att hänvisa barnen och familjerna rätt då 
det föreligger behov. På så vis kan barns rättigheter och behov bättre 
tillgodoses samtidigt som barnperspektivet i introduktionen stärks. 

SÖKORD: asylprocess, nyanlända barn, barnets bästa, introduktion, 
samverkan 
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Inledning
Under 2007 fick sammanlagt 15 137 invandrar- och flyktingbarn 
och ungdomar uppehållstillstånd i Sverige.1 Var och en av dessa 
individer bär med sig en egen unik historia. Nyanlända2 invandrar- 
och flyktingbarn är ingen homogen grupp barn och unga men de 
har gemensamt att de står inför att påbörja en introduktion av något 
slag i det svenska samhället. När denna introduktion ska planeras 
anses det vara betydande att utgå från varje enskild individs behov 
och från vad för slags situation just han eller hon befinner sig i. 
Enligt styrdokument för introduktionen ska den utgå från artikel 2 i 
barnkonventionen (Convention on the rights of the child 1989) som 
slår fast att alla barn ska ha lika möjligheter till samma rättigheter 
(Integrationsverket 2006; Myndigheten för skolutveckling 2007: 5). 
Barns behov och egna förutsättningar skall alltså vara utgångspunkten 
i en individuellt anpassad introduktionsplan. Men är det så det ser ut i 
realiteten? Enligt barnkonventionen skall dessutom barnets bästa alltid 
komma i främsta i rummet vid alla åtgärder som rör barn. Men vad 
innebär egentligen principen om barnets bästa för de tjänstemän och 
frivilliga som möter nyanlända barn och ungdomar i ett sammanhang 
av asylprocess, mottagning och introduktion? 

Det är bland annat dessa frågor som har stått i fokus då tjänstemän 
från olika yrkesgrupper som möter nyanlända barn och deras familjer 
tillsammans med frivilliga från den ideella sektorn under ett och ett 
halvt års tid har träffats vid dialogseminerier på BRIS i Malmö.3 De 

1 Siffran är hämtad från Migrationsverket årsredovisning för 2007 
gällande barn under 18 år vilka fick beviljade tillstånd både för 
flyktingskäl och som anhöriginvandrare. Siffran gäller både barn i 
familj och barn utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande 
barn. 

2 Enligt Myndigheten för skolutveckling avser begreppet nyanländ de 
barn och ungdomar som börjar grund- eller gymnasieskola senast 3 
år efter sin ankomst till Sverige. 

3 Föreläsare på de dialogseminarier som ligger till grund för texten har 
varit: Lars H. Gustafsson – Barns behov och rättigheter, Ulla Jensen 
– Varför kontaktar barn och ungdomar BRIS?, Helen Rahm och 
Ann Lidgren – Att möta nyanlända barn och barn i asylprocessen 
– en modell, Anna Lundberg – Principen om barnets bästa med 
tyngdpunkten på barn i asylprocessen, Annelie Kungsman-Persson 
– Bemötandet av barn på mottagningsenheten, Krister Hellström – 
Rätten till familj och familjeåterförening, Marie-Louise Lundberg 
– Psykologisk bedömning och behandling av svårt traumatiserade 
flyktingbarn, Gilda Kasten – Introduktion av sent nyanlända barn 
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har träffats för att få mer kunskap, men också för att dela med sig av 
den kunskap som de redan besitter. Syftet med seminarierna har varit 
att ge de olika aktörerna möjlighet att knyta nya kontakter samt få en 
ökad kännedom om andras verksamheter. Detta skulle i sin tur kunna 
leda till en förbättrad samverkan dem emellan. 

Termen samverkan är således ett centralt begrepp i texten som 
enligt nationalencyklopedin betyder “gemensamt handlande för visst 
syfte” (Nationalencyklopedin). Idag menar flera av deltagarna att 
samverkan mellan olika yrkesgrupper som möter nyanlända barn och 
deras familjer behöver förbättras samt att det saknas forum där de kan 
träffas och föra dialog kring de ämnen som principen om barnets bästa 
aktualiserar. Följaktligen är samverkan ett nyckelord i detta, liksom 
andra, sammanhang där olika aktörer involveras omkring en person 
eller en grupp av människor. 

Den första tiden i det nya landet är betydelsefull i många avseenden 
för nyanlända flyktingar och invandrare. Det gäller för såväl barn som 
vuxna (Alfakir 2004: 33ff.). Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt 
att de tjänstemän som möter de nyanlända familjerna har kunskap och 
kännedom om barns behov och rättigheter för att kunna tillgodose 
dem på bästa sätt. Idag är det till exempel sällsynt att barn får indivi-
duella introduktionsplaner anpassade efter just deras behov, trots att 
de har rätt till det (Integrationsverket 2004: 71f., 98). 

Introduktionshandläggare som har deltagit vid seminarierna 
upplever att de behöver få mer kunskap kring hur de ska gå tillväga 
för att göra introduktionsplaner för barn. Andra som har deltagit vid 
seminarierna har istället upplevt att de behöver veta mer om hur man 
samtalar med barn i svåra situationer. Ytterligare några har velat lära 
sig mer om rätten till familj och familjeåterförening. Vidare har diskus-
sioner och samtal förts vid dialogseminarierna kring hur barnperspek-
tivet kan stärkas i introduktionen för barn och ungdomar med utgångs-
punkt i barns rättigheter och behov. Detta har aktualiserat frågan om 
varför samverkan på området introduktion och asylmottagning är 
viktigt samt på vilket sett denna samverkan kan ta sig uttryck? 

En underliggande ambition med föreliggande text är att bidra till 
en ökad kunskap om innebörden av barns rättigheter i ett användar-
perspektiv, det vill säga när dessa rättigheter omsätts i olika verksam-
heter inom området asylmottagning och introduktion. Med andra ord 
kan detta ses som ett försök att belysa introduktionen och asylmottag-
ningen utifrån ett barnperspektiv.4

och ungdomar samt Åsa Löwén – Meningsskapande hos asylsö-
kande barn. 

4 Ett stort tack vill jag rikta till alla deltagare och föreläsare som 
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Syfte, frågeställning och utgångspunkt 
Syftet med kapitlet är att skildra hur dialoginriktade seminarier 
kan användas för att konkretisera principen om barnets bästa och 
relevanta artiklar i barnkonventionen i mötet med nyanlända barn 
och deras familjer i Sverige. Jag vill i texten visa på kopplingen mellan 
rättigheterna och det faktiska arbetet med barnen, men också belysa 
dilemman och därigenom lyfta vad som eventuellt kan göras bättre när 
olika aktörer ska samverka för att skapa bästa möjliga introduktion 
för nyanlända barn och ungdomar. 

Texten tar sin utgångspunkt i de dialogseminarier kring barnets 
bästa som har arrangerats under 2007 och 2008 inom ramen för 
projektet Från ord till handling – barnets bästa i asylprocessen. 
Seminariernas målgrupp har varit personal som möter nyanlända barn 
eller som har ett barn/föräldraperspektiv i sitt arbete, men även repre-
sentanter för frivilligorganisationer. I denna grupp finns skolpersonal 
såsom förberedelseklasslärare, IVIK-lärare och SFI-lärare, vårdper-
sonal, introduktionshandläggare, socialtjänstemän, personal från 
Migrationsverket samt frivilligorganisationer. Till varje seminarietill-
fälle har en gästföreläsare bjudits in och gruppen har sedan samtalat 
kring det förelästa ämnet. 

Dialogseminarierna är tänkt att fungera som en arena för 
konstruktiv dialog kring barnets bästa i mötet med nyanlända barn 
och/eller deras föräldrar. På så sätt kan även en ökad samverkan 
mellan olika aktörer främjas. Genom att bjuda in deltagare från 
blandade yrkesgrupper har diskussionen om barns behov och rättig-
heter öppnats upp från olika håll. Frågor som har dykt upp är bland 
andra: vilka problem och dilemman kan deltagarna ställas inför i 
mötet med nyanlända barn? Hur ser de på begreppet barnets bästa i 
sitt arbete? Vad finns det för hinder för implementeringen av barnets 
bästa i asylprocessen och introduktionen? Det är framförallt utifrån 
diskussioner kring dessa frågor och ovanstående föreläsningar som 
texten tar sin utgångspunkt. 

Metod och material
Seminarierna har idag arrangerats vid elva tillfällen under ett och ett 
halvt år. Vid dessa tillfällen har cirka 100 deltagare medverkat från vitt 
skilda yrkesgrupper som alla har gemensamt att de på ett eller annat sätt 
möter asylsökande och/eller nyanlända barn och/eller deras föräldrar i 

har medverkat vid dialogseminarierna och som har gjort denna 
text möjlig att skriva. Tack även till kollegorna på BRIS och Anna 
Lundberg som har läst texten och kommit med kloka kommentarer 
och synpunkter.  
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sitt dagliga arbete. Det innebär att det primära empiriska materialet i 
det här fallet består av anteckningar gjorda vid seminarierna samt av 
deltagarnas utvärderingar. Jag har också använt mig av relevant veten-
skaplig litteratur och tidigare forskning vilket kompletterar det primära 
empiriska materialet. Det sekundära empiriska materialet utgörs av 
introduktionens styrdokument, nationella riktlinjer och rapporter samt 
FN:s barnkonvention. Det sekundära empiriska materialet är tänkt att 
öka förståelsen för ämnet och fungerar också som ett slags ram för att 
analysera det primära empiriska materialet. Materialet bygger således 
på både vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vid en kvalitativ empirinära studie av detta slag är det viktigt att 
fråga sig hur man förhåller sig till den verksamhet och de individer 
som står i fokus för studien. För mig har det varit extra viktigt då 
jag själv både har arrangerat och till viss del även lett de seminarier 
kring barnets bästa som ligger till grund för texten. Att jag själv varit 
samtalsledare och därmed kunnat påverka samtalsämnena skulle 
kunna uppfattas som något problematiskt. Jag vill därför poängtera 
att min uppgift som samtalsledare i huvudsak har varit formell. 
Innehållsmässigt har jag stundtals frågat deltagare vad de anser om det 
diskuterade ämnet i förhållande till barnets bästa. Men då syftet med 
denna text inte är att granska en enskild organisation eller grupp, utan 
istället att förmedla vidare och analysera delar av det som framkommit 
vid de olika tillfällena när olika aktörer samtalat sinsemellan, anser 
jag att det istället kan vara en fördel att jag själv har medverkat vid 
seminarierna. Detta har bland annat lett till att jag förhoppningsvis 
kunnat fånga samtalens mer subtila nyanser. Att jag även noggrant 
beskriver hur jag insamlat och bearbetat det empiriska materialet ger 
förhoppningsvis även denna text en transparens. Min ambition är 
att ge exempel på vad som förefaller vara signifikanta, aktuella samt 
återkommande ämnen bland de tjänstemän och andra frivilliga som 
deltagit vid seminarierna och som arbetar med ett barnperspektiv 
inom området flyktingintroduktion. Att dessa ämnen även verkar 
vara relevanta i ett större sammanhang av barn och ungas asylprocess, 
mottagning och introduktion påvisar den litteratur som finns inom 
området. 

När det gäller den etiska aspekten av texten är de utvärderingar som 
ligger till grund för samtliga deltagarcitat anonyma. Samtliga deltagare 
har också blivit informerade om att utvärderingarna och anteckningar 
gjorda vid seminarietillfällena ligger till grund för förestående text samt 
vad syftet med texten är. Ingen av deltagarna har vid frågan kommit 
med några invändningar mot att materialet används. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Bland textens främsta inspirationskällor återfinns FN:s Barnkonvention 
samt teorier om samverkan. I SOU:n Asylsökande barn med uppgiven-
hetssyndrom (SOU 2006:114) sätter författarna utvecklingsekologisk 
teori, där barnpsykologen Urie Bronfenbrenner är en av de främsta 
förespråkarna, i ett samverkansperspektiv. Denna teori finner jag även 
vara lämplig i föreliggande text då den tar upp hur samverkan mellan 
olika aktörer runt en individ påverkar personens utveckling och välbe-
finnande. Samspelet mellan individen (barnet) och den omgivande 
miljön ses i den utvecklingsekologiska teorin som essentiellt för 
individens utvecklingsförlopp. Miljön kring barnet delas in i system 
på olika sammanhängande nivåer vilka kan liknas vid en cirkel. Likt 
en cirkel med flera skal återfinns makronivån ytterst och exonivån 
innanför. Innanför exonivån kommer i sin tur mesonivån och längst 
in, som en kärna, återfinns mikronivån. Mikronivån utgörs av barnet 
själv och dess omedelbara närmiljö med vilken barnet samverkar. En 
sådan närmiljö är till exempel barnets familj (Andersson 1986: 20).

De olika miljöerna (systemen) påverkar barnets utveckling både 
direkt och indirekt på olika sätt. För just asylsökande familjer påverkar 
det övergripande makrosystemet, vilket utgöras av de lagar och regler 
som tillämpas av Migrationsverket och Migrationsdomstolarna 
(däribland Utlänningslagen) både barnets och föräldrarnas liv. På 
exonivå påverkas barn indirekt av hur föräldrarna upplever miljön 
i den organiserade introduktionsverksamheten, såsom till exempel 
SFI-undervisningen. På mesonivån är det relationerna mellan olika 
närmiljöer som påverkar barnets utveckling. På denna nivå är en 
konstruktiv samverkan mellan de olika aktörerna som finns runt barnet 
eller familjen viktig för att barnet ska få en så gynnsam utveckling som 
möjligt. I ett sammanhang av asylprocess och introduktion kan dessa 
aktörer bland andra vara Migrationsverket, skola, förskola, hälso- och 
sjukvård samt frivilligorganisationer. En bra samverkan dem emellan 
framhålls här i syfte att skapa samsyn, förståelse och fungerande 
rutiner i arbetet (SOU 2006:114: 56ff.). Det är alltså samverkan mellan 
olika aktörer i mesosystemet och dess betydelse för barnets bästa som 
framförallt står i fokus för detta kapitel. 

När det gäller olika aktörers förutsättningar att samverka på 
ett övergripande plan är det viktigt att det råder klarhet i vem som 
gör vad, när och varför det ska göras. De som ska samverka måste 
också uppleva att det finns ett behov av samverkan och det måste 
finnas en tydlig roll- och ansvarsfördelning (Modigh 2004: 48). Det 
finns i synnerhet tre faktorer som kan vara ett hinder när det gäller 
samverkan. Den första faktorn är den kunskapsmässiga. De som ska 
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samverka kan ha olika utbildning vilket inte bara kan innebära att man 
ser på problem och lösningar på olika sätt, olika personers kunskaps-
mässiga och professionella status i samhället kan också försvåra för 
samverkan. Den andra faktorn kan vara att det finns regler för samar-
betet som skiljer sig åt. För det tredje kan också den enes organisa-
toriska situation vara helt olik den andres. För att överbygga dessa 
samverkanshinder måste dessa faktorer lyftas fram, identifieras och 
diskuteras för att samverkan ska ha så bra förutsättningar som möjligt 
att lyckas (Danermark 2005: 12f.). 

Bland teorier kring barns behov, bland annat när det handlar om 
samtal med barn och barn och trauma, har jag framförallt använt mig 
av vedertagna utvecklingspsykologiska och sociologiska teorier. Av 
dessa framhålls särskilt Aaron Antonvoskys teori om KASAM -känsla 
av sammanhang. Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, bedrev 
under 1900-talet bland annat forskning kring vilka faktorer det är 
som främjar människors hälsotillstånd under motgångar och svårig-
heter i livet. Hans teori om KASAM grundar sig på att en känsla 
av sammanhang i livet är en viktig faktor för att motverka ohälsa. 
Begreppet KASAM fokuserar på hälsobringande aspekter och antar 
därmed ett salutogent5 perspektiv (se Antonvosky 1991). De olika 
teoretiska perspektiven hoppas jag kan bidra till en djupare förståelse 
för områdets komplexitet och mångfald. 

Introduktionen för barn och unga 
Introduktionens mål för nyanlända flyktingar och invandrare är att ge 
kvinnor, män, flickor och pojkar individuellt anpassade stödinsatser 
under den första tiden i Sverige samt att ge förutsättningar till egenför-
sörjning, utbildning och delaktighet i samhällslivet. Huvudmålet när 
det gäller barn och ungdomar (0-18 år) är att deras uppväxtvillkor 
ska vara uppmärksammade och att deras förutsättningar för ett gott 
liv i Sverige ska vara så gynnsamma som möjligt (Integrationsverket 
2006). Varje barns och ungdoms behov och egna förutsättningar skall 
också vara utgångspunkt för den individuella introduktionsplan som 
ska upprättas i nära samarbete med föräldrarna (Integrationsverket 
2006). Enligt måldokumenten står således individen och den enskildas 
situation och behov i centrum även när det gäller barn och unga. Det 
är sedan introduktionssekreterarens eller introduktionshandläggarens 
uppgift att upprätta en individuell introduktionsplan efter det att 
personens bakgrund och situation har klarlagts. 

När det gäller själva introduktionsplanen kan en sådan, förutom 
svenskundervisning, innehålla hälsofrämjande och/eller rehabilite-

5 Det latinska ordet salutogeneis betyder hälsans ursprung. 
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rande insatser, kontakt med studie- och yrkesvägledare, arbetsförbe-
redande insatser, validering samt yrkesprövning (Integrationsverket 
2007: 26). Insatser för vuxna särskiljs inte från insatser för barn och 
ungdomar förutom på så vis att det omnämns att även skolans indivi-
duella utvecklingsplan ska inkluderas i den individuella introduktions-
planen för barn och unga (Integrationsverket 2006). I huvudsak sker 
barn och ungas introduktion i någon form av skolverksamhet, men 
eftersom det tidigare inte har funnits några tydliga nationella riktlinjer 
har utformningen sett olika ut från kommun till kommun. 

Enligt Integrationsverkets utvärdering av introduktionen i Sverige 
är det dock endast en liten andel av de tillfrågade barnen och ungdo-
marna som faktiskt har fått en introduktion som varit anpassad efter 
deras individuella behov och förutsättningar.6 Samma rapport visar 
också att det finns brister i samverkan mellan olika aktörer i intro-
duktionen samt att det råder brister i uppföljningen av barn och 
ungdomars introduktion, bland annat i informationsöverföringen från 
Migrationsverket. Sammantaget visar rapporten att kommunerna har 
betydligt mindre kännedom om barns och ungdomarnas introduktion 
i jämförelse med vuxnas. I realiteten är det ofta skolan som ensam bär 
ansvaret för introduktionen (Integrationsverket 2004: 71f., 98). 

Det råder viss oklarhet kring begreppet introduktion och vilka 
grupper av nyanlända den omfattar. Enligt Integrationsverket bör intro-
duktionen inkludera alla nyanlända, inte bara de som kommunerna 
får statlig ersättning för; det vill säga flyktingar7 och vissa anhöriga 
(Integrationsverket 2007: 25). Enligt samma rapport innebär intro-
duktionen alla samlade stödinsatser som erbjuds individer i ett tidigt 
skede efter att de fått uppehållstillstånd i Sverige (Integrationsverket 
2007: 26). Introduktionen anses därmed starta när en person får 
uppehållstillstånd och tillsammans med introduktionshandläggaren 
formulerar en individuell introduktionsplan. Detta bekräftas även 
av att kommunen då får en statlig ersättning per mottagen flykting 
för att svara för samhällelig introduktion. Likväl kan det tyckas att 

6 Utvärderingen är gjord 2004 och avser kommunernas introduktions-
verksamhet för nyanlända flyktingar och invandrare som bosatte sig 
i någon av landets 30 största flyktingmottagande kommuner under 
första tertialen 2001. 

7 Som flykting i Sverige räknas de individer som får asyl i Sverige i 
enlighet med 1951 års Flyktingkonvention (Genèvekonventionen). 
Men enligt Utlänningslagen kan även personer som inte är så kallade 
konventionsflyktingar få asyl i Sverige på grund av skyddsbehov 
i övrigt eller efter en mer samlad bedömning av deras synnerligen 
ömmande omständigheter. 
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för den asylsökande som befinner sig i en organisatorisk struktur av 
asylmottagning så har introduktionen i det svenska samhället redan 
börjat (Appelqvist 2006: 7). Att även asylsökande innefattas av intro-
duktionen framgår också av den centrala överenskommelse som 
har upprättats av berörda parter inom svenskt flyktingmottagande. 
Överenskommelsen har träffats mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, 
Integrationsverket, Migrationsverket, Myndigheten för skolutveckling, 
Statens skolverk och Sveriges Kommuner och Landsting. I överens-
kommelsen står att den har som syfte att utveckla introduktionen för 
målgruppen asylsökande och nyanlända invandrare (Appelqvist 2006: 
6; Överenskommelse 2006). Tanken bakom ett inkluderande av de 
asylsökande i introduktionen är att mottagandet av nyanlända och 
integration mer skall ses som en sammanhållen process (Appelqvist 
2006: 6). I föreliggande text avses introduktionen i dess vidaste bemär-
kelse och handlar därför inte bara om nyanlända barn som har fått 
uppehållstillstånd utan också om barn och unga som befinner sig i 
asylprocessen. 

När det gäller barnperspektivet i den centrala överenskommelsen så 
omnämns barn och ungdomar endast vid två tillfällen (Överenskommelse 
2006). Det framkommer under rubrikerna Utveckling av jämställd-
hetsperspektivet på två ställen att Integrationsverket tillsammans med 
Myndigheten för skolutveckling ska stimulera arbetet med utveck-
lingen av individuella introduktionsplaner för pojkar och flickor. I 
övrigt fokuserar överenskommelsen på att introduktionsinsatserna ska 
verka för en snabb och effektiv etablering och att den enskilde ska bli 
självförsörjande. Snabb etablering, ökad sysselsättningsgrad och arbete 
i nivå med den egna kompetensen är de mål som ska vara vägledande. 
Det är följaktligen de vuxnas introduktion i det svenska samhället som 
står i fokus (Överenskommelse 2006).

Inom Malmö stad arbetar introduktionssekreterarna än så länge 
inte med att göra individuella introduktionsplaner för barn.8 I Malmö 
stads lokala överenskommelse för samverkan i introduktionen av 
asylsökande, flyktingar och andra invandrare har det tidigare inte 
heller funnits något uttalat barnperspektiv. I och med att ett samarbete 
inleddes med projektet Från ord till handling – barnets bästa i asylpro-
cessen tillkom i den reviderade upplagen att förutsättningar ska ges 
för att barns och ungdomars behov synliggörs och tillgodoses samt 
att samverkan skall ske mellan myndigheter och frivilligorganisa-
tioner. Det tillkom också att man planerade samverkansinsatser med 
projektet vad gäller utbildning av personal som möter asylsökande 

8 Under 2008 har arbetet emellertid påbörjats med att göra 
barnplaner.
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och nyanlända barn och ungdomar. Värt att notera är dock att efter 
överenskommelsen återigen reviderats 2007 finns detta inte längre med 
och barnperspektivet lyser återigen med sin frånvaro.

I tidigare studier har det lyfts fram att det i Malmö finns en funge-
rande samverkan samt en kommunal samordningsfunktion när det 
gäller mottagandet av barn och unga och skolintroduktionen (Modigh 
2004: 65f.; Blob 2004: 20). Emellertid blev det för oss i projektet 
tydligt i diskussioner med tjänstemän och aktörer i den lokala överens-
kommelsen att det förelåg ytterligare behov av kompetensutveckling 
och ökad samverkan mellan olika yrkesgrupper som möter nyanlända 
barn. Vi såg gemensamt ett behov av en utbildningsserie, vilken skulle 
vända sig till samtliga yrkesgrupper som möter nyanlända barn och 
ungdomar, där de kunde få utbyta erfarenheter, knyta nya kontakter 
och samtidigt inhämta ny kunskap om barns rättigheter och behov. Vi 
utgick från att samtal och utbyte av erfarenheter om olika aspekter av 
barnperspektivet i mötet med nyanlända barn och/eller deras familjer 
var rätt väg att gå för att ge principen om barnets bästa ett mer reellt 
innehåll. Förslaget om en sådan utbildningsserie togs väl emot av 
aktörerna i den lokala överenskommelsen och planeringsarbetet kunde 
påbörjas. Efter mycket arbete med att finna nyckelpersoner inom 
de olika aktörernas arbetsområden och få kontakt med presumtiva 
deltagare kom det första seminarietillfället att hållas på våren 2007. 

Seminariemodellen 
Seminarierna kring barnets bästa har arrangerats på BRIS i Malmö 
i en lokal som rymmer cirka trettio personer. Lokalens storlek har 
lett till att vi inte alltid har kunnat tillmötesgå efterfrågan på platser, 
i synnerhet allt eftersom seminarierna kommit att bli mer etablerade. 
Trots det har vi valt att fortsätta att arrangera seminarierna på BRIS 
eftersom vi har funnit vinsterna så pass stora med att vara där. Delvis 
för att BRIS är en neutral och icke-statlig organisation med lång och 
gedigen erfarenhet av arbete med barnrättsfrågor, men även på grund 
av BRIS långa erfarenhet av att ge stöd åt barn i utsatta situationer. 
Den atmosfär av barnperspektiv som råder på BRIS stärker förhopp-
ningsvis deltagarnas känsla av sammanhang. Vi har också sett en vinst 
med att hålla deltagarantalet runt trettio för att samtliga medverkande 
ska få möjlighet att komma till tals. Ett inte allt för högt deltagarantal 
samt en stor variation av olika yrkesgrupper närvarande tror vi resul-
terar i att gemenskapen och dynamiken i gruppen ökar. Under de två 
timmar som seminariet äger rum ägnas en timme åt föreläsning och 
ytterligare en timme åt dialog och frågestund. En del av deltagarna har 
önskat att seminarierna skulle hålla på längre så att det hade funnits 
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mer tid och utrymme för dialog. Emellertid möjliggör antagligen det 
kortare formatet för flertalet deltagare att kunna lämna sina arbets-
platser för att delta vid seminarierna, vilket också har bekräftats i 
samtal med arbetsgivare. 

Ett stående inslag vid varje tillfälle är en presentationsrunda där 
samtliga deltagare får möjligheten att presentera sig närmare samt 
berätta vad de arbetar med. Detta moment, som vi kallar för verksam-
hetskännedom, är återkommande vid varje seminarietillfälle. Vid 
flertalet seminarier har också extra utrymme getts till vissa utvalda 
deltagare där de mer detaljerat har kunnat berätta om sina verksam-
heter. Det har visat sig vara betydelsefullt att olika yrkesgrupper som 
möter nyanlända barn och föräldrar har förståelse för, och insikter i, 
hur andra verksamheter och organisationer arbetar. Särskilt när det 
gäller frågor om ansvarsfördelning men också för att ge “ett ansikte” 
åt en verksamhet. Flera av deltagarna menar att detta sedan under-
lättar mycket för vidare kontakter.

Vid varje seminarietillfälle har deltagarna också möjlighet att skriva 
upp sina kontaktuppgifter som sedan läggs ut på projektets hemsida 
för att underlätta nätverksbyggande och framtida kontakter mellan 
deltagarna. 

Återkommande lärdomar 
Dialogseminarierna på BRIS tar sin utgångspunkt i samtal kring barnets 
bästa i förhållande till nyanlända barn. Men vad innebär egentligen 
principen om barnets bästa? En källa att gå till är barnkonventionens 
grundpelare, det vill säga de artiklar som av FN:s barnrättskommitté 
beskrivits som grundläggande principer för hela barnkonventionen. 
Dessa är artikel 2 – principen om icke diskriminering, artikel 3 – vid 
alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet, 
artikel 6 – alla barn har rätt till liv och utveckling samt artikel 12 – 
barn har rätt att komma till tals och få säga sin mening i frågor som 
rör dem. De här artiklarna kan sägas utgöra en slags allmängiltig ram 
vid frågor om samtal som rör barnets bästa (SOU 1997:116: 133f.).9

Föreläsningarna och samtalen vid dialogsemiarierna har på ett eller 
annat sätt haft sin utgångspunkt i dessa artiklar. Principen om barnets 
bästa och barnkonventionen är tätt förankrade med varandra. Att ge 
artiklarna i konventionen en mer konkret innebörd och att visa på 
kopplingen mellan rättigheterna och det faktiska arbetet med barnen 
har varit en av ambitionerna med dialogseminarierna på BRIS. På så 

9 Se Lundberg denna skrift för en vidare diskussion om de utmaningar 
som det innebär att använda barnets bästa-principen som ett 
konstruktivt verktyg. 
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sätt har seminarierna kunnat ge ökad förståelse för vad ett barnper-
spektiv kan innebära i ett sammanhang av asylprocess, mottagning och 
introduktion. Vid seminarietillfällena har vissa teman ständigt varit 
återkommande i samtalen. Jag har valt att redovisa och analysera dessa 
teman, eller lärdomar om man så vill, under rubrikerna: Skolans roll 
för asylsökande och nyanlända barn, Hälsoperspektivet, Att samtala 
med barn och Föräldraperspektivet. 

Skolans roll för asylsökande och nyanlända barn 
De nationella målen för all introduktionsverksamhet för barn och 
ungdomar är uttryckligen framtagna i enlighet med artikel 2 i FN:s 
barnkonvention som fastslår att alla barn ska ha lika rättigheter och 
värde oavsett barnets eller föräldrarnas etnicitet, hudfärg, kön, språk, 
religion, nationella, politiska eller sociala ursprung (Myndigheten för 
skolutveckling 2007: 5; Integrationsverket 2006).

Det nationella huvudmålet är att nyanlända barn och ungdomars 
uppväxtvillkor synliggörs och att deras förutsättningar för ett gott 
liv i Sverige blir så bra som möjligt (Myndigheten för skolutveckling 
2007: 5; Integrationsverket 2006). I Sverige är det skolan som är 
ytterst ansvarig för nyanlända barn och ungdomars introduktion, men 
fram till att Myndigheten för skolutveckling lade fram ett förslag med 
riktlinjer i juli 2007 har det inte funnits något tydligt nationellt direktiv 
när det gäller introduktionen för barn och unga. I förslaget står nu att 
barn och ungdomars introduktion ska ske i förskole- och skolverk-
samhet och att de ska ges likvärdiga möjligheter att nå skolans mål 
(Myndigheten för skolutveckling 2007). 

I och med att introduktionen för barn och ungdomar sker i skolan 
spelar naturligtvis skolan också en viktig roll för seminarierna kring 
barnets bästa. Barns rätt till skola och utbildning fastslås i artikel 
28 i barnkonventionen medan artikel 29 tar upp vad utbildningen 
skall syfta till. Skolans funktion för nyanlända flykting- och invand-
rarbarn och ungdomar har vid seminarietillfällena diskuterats utifrån 
flera olika perspektiv. Bland annat har vikten av en stärkt moders-
målsundervisning för nyanlända barn och ungdomar diskuterats. När 
det gäller just språk har det framkommit på seminarierna att det är 
viktigt att se barnets flerspråkighet, det vill säga både det nya språket 
(svenskan) och modersmålet, som en tillgång och något som ska 
uppmuntras. I barnkonventionen står det till exempel i artikel 29 c 
att barnets utbildning ska syfta till att utveckla respekt för den egen 
kulturella identiteten och det egna språket. Parallella språkprocesser 
är bra utifrån både ett kunskapsmässigt och ett språkligt perspektiv 
för barnet. Modersmålsanvändningen är också viktig därför att den 
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stärker barnets självkänsla och så kallade bindestrecksidentitet vilken 
innebär identiteten både som svensk och den ursprungliga nationella 
identiteten (Myndigheten för skolutveckling 2007: 20; Rodell-Olgaç 
1995: 20; SOU 2003:77: 36; Jönsson 2007: 45f.; Mannikoff 2005: 
10). 

När det gäller skolans roll behandlades vid ytterligare ett seminarie-
tillfälle ämnet meningsskapande10 hos asylsökande barn. Även här 
framkom vilken betydelsefull roll skolan spelar för asylsökande- och 
nyanlända barn. I en doktorsavhandling (Löwén 2006) beskriver 
författaren, som även medverkade vid seminarietillfället, på vilket 
sätt skolan är ett mycket viktigt stöd och en resurs för de asylsökande 
barnen under den tid som den många gånger påfrestande asylprocessen 
pågår. Skolan kan för barnet bli en “normal” och bestående plats i 
en tillvaro som i övrigt kan upplevas som osäker. Det verkar generellt 
sett råda samstämmighet kring att skolan och lärarna spelar en mycket 
betydelsefull roll för asylsökande och nyanlända barn (Löwén 2006: 
151; Angel och Hjern 2004: 229ff.; Mannikoff 2005: 3ff.). Skola och 
utbildning är betydande förutsättningar för att på ett bra sätt komma 
in i det svenska samhället. Men skolan är också betydelsefull för de 
asylsökande barn och ungdomar som inte får uppehållstillstånd i 
Sverige och som måste återvända till hemlandet (Jönsson 2007: 20). 

Överlag har det vid seminarietillfällena uppkommit mycket funde-
ringar och tankar kring så kallade “sent anlända” barn och ungdomars 
introduktion, det vill säga de som anlänt till Sverige sent under sin 
skoltid och således är i stånd att påbörja gymnasiestudier. De flesta 
börjar i så kallade IVIK-klasser11 som är en del av gymnasieskolans 
individuella program. Flera av deltagarna som i sitt arbete möter 
sent anlända ungdomar menar att det finns svårigheter i att skolan 
ensam ska stå för hela introduktionen. I synnerhet när det gäller äldre 
barn och ungdomar. Det är kommunens uppgift att göra en introduk-
tionsplan, men i regel brukar det innebära det samma som skolintro-
duktionen. Hos flera av deltagarna finns en önskan att sent anlända 
ungdomar borde få ett introduktionssamtal, precis som vuxna, där 
man gör en individuellt anpassad plan efter just deras behov och förut-
sättningar och alltså inte enbart ser till deras språkmässiga kvalifika-

10 Med begreppet meningsskapande avses hur människor finner mening 
i livet även i svåra och utmanande situationer. Det vill säga hur en 
person hanterar den situation i vilken han eller hon befinner sig i 
(Löwén 2006: 21).

11 IVIK (Individuella programmets introduktionskurser för invandrare) 
bedrivs på gymnasieskolor för att ge nyanlända ungdomar behörighet 
till vidare studier på de nationella programmen.
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tioner. Idag är möjligheterna för skolorna att upprätta en individuell 
studieplan begränsad. Istället blir det oftast en och samma lösning för 
alla (Modigh 2004: 30). 

Det har även uppkommit många tankar och funderingar på semina-
rierna kring den situation som ensamkommande ungdomar12 befinner 
sig i förhållande till skolan. Vissa menar att det kan vara svårt att få 
ungdomarna att komma till skolan. Detta skulle kunna bero på att 
ungdomarna inte mår psykiskt bra, men det förekommer också tankar 
om att en del av dem helt enkelt inte vill gå i skolan. Andra menar 
istället att på de kommunala boendena för de ensamkommande 
ungdomarna har de har haft ungdomar som gärna har velat gå till 
skolan men som har fått vänta alldeles för länge på en skolplacering. 
Vid seminarierna har skolpersonal och personal från de kommunala 
boendena kunnat diskutera och samtala med varandra vilket förhopp-
ningsvis kan leda till att det blir lättare att ta kontakt med varandra 
vid framtida behov. Här finns olika versioner av verkligheten och ett 
påtagligt behov av bättre samverkan mellan de olika aktörerna runt 
barnen. 

Att döma av de samtal som förts vid seminarierna går det inte att ta 
miste på att skolan är viktig för nyanlända barn och barn som befinner 
sig i asylprocessen. Skola och utbildning är också en fråga om grund-
läggande mänskliga rättigheter som den svenska staten förbundit sig 
att leva upp till utan att diskriminera någon. Många av deltagarna 
på seminarierna arbetar i någon form av skolverksamhet och för dem 
är det tydligt att det finns mycket kvar att arbeta med när det gäller 
barnperspektivet i introduktionen samt en fungerande samverkan. 
Det gäller både samverkan mellan skolan och övriga aktörer runt 
de asylsökande och nyanlända barnen, såsom Migrationsverket, 
hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer, samt mellan skolan 
och barnens föräldrar. Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv 
främjar en konstruktiv samverkan mellan de olika aktörerna runt 
barnet och familjen i det så kallade mesosystemet barnets utveckling 
och välmående (SOU 2006:114: 56). Barnet uppfattar inte de olika 
närmiljöerna i mesosystemet som separata enheter utan som del av 
en integrerad helhet, till exempel när det gäller skolan och hemmet 
(Andersson 1986: 26). Hur barnet upplever skolan påverkar även livet 
i hemmet och vice versa, vilket gör att hur väl skolan och föräldrarna 
kan samverka med varandra spelar roll för att tillgodose barnets bästa. 

12 Ensamkommande är de barn och ungdomar som kommer till Sverige 
utan vårdnadshavare. Det är från och med juli 2006 kommunerna 
och inte Migrationsverket som har ansvaret för mottagningsverk-
samheten för ensamkommande barn. 
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För skolans del är det också viktigt ur ett samverkansperspektiv att de 
känner till vilka organisationer och myndigheter som de kan vända 
sig till i de fall barnet eller familjen skulle behöva extra stöd (SOU 
2006:114: 68). 

Hälsoperspektivet 
Barns rätt till att åtnjuta bästa möjliga hälsa samt rätt till sjukvård 
återfinns i barnkonventionens artikel 24. Artikel 22 tar upp flykting-
barns rätt till skydd och bistånd medan artikel 39 specifikt handlar 
om rätten till fysisk och psykisk rehabilitering för bland annat krigs- 
och tortyrskadade barn. Artikel 27 fastslår barns rätt till en värdig 
levnadsstandard. 

Samtal kring olika aspekter av hälsa är ett ständigt återkommande 
ämne vid seminarierna. I ett sammanhang av nyanlända barns intro-
duktion och skolgång är det viktigt att ha i åtanke att oavsett om 
flykten eller migrationen till Sverige har varit traumatisk eller ej så har 
barnet flyttat till ett nytt land och bär på så vis med sig ett uppbrott 
av något slag. Andra aspekter än bara de språkmässiga, såsom barnets 
psykosociala hälsa måste därför också läggas till bilden när barnet 
introduceras i det svenska samhället (Myndigheten för skolutveckling 
2007: 5; Jönsson 2007: 37). Att lämna hemlandet, vänner, släktingar 
och trygghet är en förlust och en sorg som ofta påverkar barn mer 
än vuxna. Barn kan ha svårt att bearbeta skälen till uppbrottet från 
hemlandet och det är inte heller säkert att de vuxna har förklarat skälen 
för dem (Al-Baldawi 2003: 118). När barn, samtidigt som de ska lära 
sig ett nytt språk, också bearbetar sina minnesbilder eller upplevelser 
från flykten innebär det att språkinlärningen kan försvåras. Vid behov 
behöver barnet därför få möjlighet att bearbeta det som han eller hon 
varit med om, vilket innebär att skolan kan behöva samverka med 
andra aktörer som kan tillgodose barnets behov av särskilt stöd och 
hjälp (Rodell-Olgaç 1995: 9). Betydelsen av en bra samverkan mellan 
aktörerna runt de asylsökande barnen betonas särskilt utifrån ett hälso-
perspektiv för att upptäcka och förebygga ohälsa (SOU 2006:114: 
56ff; jfr. Jönsson 2007: 37f., se även Ekblad denna skrift). 

Enligt tidigare studier (Modigh 2004: 30f., Integrationsverket 2004: 
98) fungerar ibland inte samverkan mellan olika aktörer när det gäller 
att utforma introduktionsplaner för barn och unga. Trots att barnet 
kan ha en del andra behov som faller utanför skolans område blir det 
ofta skolan som ensam får ta ansvaret för introduktionen, vilket också 
har framkommit vid seminarierna.
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En av seminariedeltagarna menar att det är svårt att måla upp en 
bild kring hur hela samverkansarbetet ser ut för barn som söker asyl 
eller som befinner sig i mottagningsprocessen. Deltagaren menar att 
en sådan bild hade underlättat när det gäller att se till olika aktörers 
ansvarsområden och hur de kan komplettera varandra. Genom att 
verksamhetskännedom är ett stående inslag på seminarierna har 
förhoppningen varit att den bilden ska tydliggöras något. Flera av 
deltagarna menar också att deras kunskap om andras verksamheter 
har ökat efter seminarierna och att de fått tips på olika organisa-
tioner, myndigheter och personer som de kan vända sig till vid behov. 
I en av Integrationsverkets rapporter framkommer att bland de vanli-
gaste förslagen från introduktionshandläggare på insatser som borde 
ha vidtagits för att öka måluppfyllelsen för barn och unga i intro-
duktionen är tillgång till psykolog, att handläggarna själva skulle ha 
haft mer kontakt med barnen samt att boendesituation skulle ha lösts 
(Integrationsverket 2004:01: 38). 

Boendesituation för nyanlända flyktingar och invandrare i Malmö 
och övriga Skåne har vid återkommande tillfällen diskuterats vid 
seminarietillfällena. Enligt tidigare nämnda artikel 27 i barnkonven-
tionen har alla barn i Sverige rätt till den levnadsstandard som krävs 
för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. 
Idag är flera av deltagarna på seminarierna bekymrade för den rådande 
situation av bostadsbrist som gör att många av de nyanlända barnfa-
miljer som de träffar tvingas bo många personer på en liten yta. Vissa 
av de tillfällighetsboenden som tilldelas familjerna, såsom hotell eller 
liknande boendeformer, håller dessutom ofta en mycket låg standard. 
Under våren 2008 anmäldes missförhållandena på ett av boendena i 
Malmö för att det ansågs strida mot lagen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (Persson 2008). 

I vissa fall innebär också bostadsbristen att familjerna ofta tvingas 
flytta vilket i sin tur kan leda till att barnen får lång väg till den 
skola där de skrivits in från början. En seminariedeltagare tog vid ett 
tillfälle upp att den långa vägen till skolan och det faktum att man i 
trångboddhet måste samsas om hygienutrymmena, kan innebära att 
barnen kommer för sent till skolan på morgonen. Trångboddheten 
kan dessutom leda till att det är svårt att göra läxor eftersom det inte 
finns någon avskild plats där barnet kan få studiero. Det har också 
uppmärksammats att barn i en del fall bor separerade från föräldrarna. 
Diskussioner har förts på seminarierna kring hur man skulle kunna 
lösa denna i längden ohållbara situation som många nyanlända barnfa-
miljer befinner sig i. Förslagen har varit lika många som de uppgivna  
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suckarna då vanmakten tagit vid. För de allra flesta är det emellertid 
viktigt att man inte fråntar de nyanlända familjerna möjligheten av 
att själva välja var i landet de vill bosätta sig. För tillfället kvarstår 
problemen med att hitta boende till många nyanlända familjer både 
i Malmö och i andra delar av landet. Utifrån ett barnrättsperspektiv 
och barnets bästa är det av yttersta vikt att en lösning på problemet 
kommer till stånd inom snar framtid. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att för att rätten till hälsa 
ska få en verklig innebörd i ett sammanhang av nyanlända barns 
och ungdomars mottagning och introduktion i Sverige krävs att man 
belyser varje barns unika situation. Alla nyanlända barn är inte i 
behov av stöd och hjälp, men för de som behöver är det viktigt att 
sådan finns att tillgå. Barns psykosociala hälsa måste läggas till bilden 
i samband med att introduktionen planeras och det är betydelsefullt 
att samverkan mellan olika aktörer runt barnet fungerar, i synnerhet 
utifrån ett hälsoperspektiv. Detta innebär att de som möter barnet och/
eller föräldrarna måste veta vem som gör vad och vart de kan hänvisa 
vidare vid behov. Det innebär också att barnets och familjens boende-
situation måste lyftas fram i ljuset i de fall den påverkar barnets hälsa 
och mående. 

Att samtala med barn 
I enlighet med artikel 12 i barnkonventionen har alla barn rätt att 
komma till tals och göra sin röst hörd i frågor som rör dem. Barns rätt 
att komma till tals är ett komplext ämne, i synnerhet i ett sammanhang 
av asylprocessen. Det råder delade meningar om huruvida det alltid 
är bra för barn att komma till tals i en intervjusituation, vem som är 
bäst lämpad att göra utredningen samt vilka frågor som kan tas upp 
i intervjun (se Lundberg denna skrift). Vid ett seminarietillfälle disku-
terades att det kan ta lång tid för ett barn att berätta om svåra saker 
som han eller hon har upplevt. Tid som idag tyvärr inte alltid finns när 
det gäller en asylprövning som präglas av korta handläggningstider. 
Något som har diskuterats på seminarierna vid flertalet tillfällen är att 
det krävs insikter i och förståelse för hur man ska gå tillväga i samtal 
med barn som eventuellt har varit med om svåra upplevelser. Det gäller 
naturligtvis under de särskilda förutsättningar och påfrestningar som 
asylprocessen innebär, men också i andra situationer såsom i skolan. 
Vid ett flertal tillfällen har deltagarna pratat om hur man egentligen 
närmar sig känsliga ämnen i samtal med barn? 

Vid samtal med barn har det framkommit att det först och främst 
är viktigt att visa respekt för barnet, men respekten får emellertid inte 
övergå till en rädsla för att inte våga prata med barnet om det som 
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han eller hon har upplevt av den anledningen att vi vuxna inte orkar 
höra. Fenomenet conspiracy of silence (tystnadens konspiration) har 
behandlats specifikt vid två av seminarietillfällena när det gäller krigs- 
och tortyrskadade barn. När det handlar om barn som varit utsatta 
för övergrepp under krig och i krigsliknande situationer klarar många 
gånger vuxna människor inte av smärtan som det innebär att lyssna på 
barnens berättelser. Istället skickas barnet vidare till någon annan med 
ursäkten, som det uttrycktes vid ett seminarium, att “det här ligger inte 
på mitt bord” eller “det här är inte mitt område”. Det gör att barnen 
tenderar att bli omkringslussade bland olika behandlare, pedagoger, 
läkare och politiker för att ingen egentligen vågar ta upp problemet 
eller traumat som barnet varit med om. Här understryker forskning 
att det är av stor vikt för barnet att just få sätta ord på traumat för att 
sedan kunna gå vidare i livet (Herman 1992). 

Att få sätta ord på och berätta sin historia skapar en känsla av 
struktur och begriplighet i barnets liv. Barnet får på så sätt även 
möjlighet att se sig själv i ett större sammanhang samt att reflektera 
kring sin situation och kanske så småningom se nya möjligheter. Tre 
begrepp anses vara avgörande för hur en person hanterar motgångar 
och svårigheter i livet; begriplighet, hanterbarhet och menings-
fullhet. Dessa tre begrepp är tätt förankrade med varandra och utgör 
tillsammans KASAM (Antonovsky 1991; Iwarsson 2007: 23f.). BRIS 
erfarenheter visar att det är sällan som barn förmedlar att vuxna på 
något sätt gjort dem illa genom att ställa frågor kring det som varit 
jobbigt. Det är däremot många av barnen som ifrågasätter att ingen 
vuxen har vågat prata med dem om deras problem när de behövde 
någon som lyssnade. Konsekvensen av att inte våga ställa frågor till 
barnet kan vara att barnet känner sig övergivet när han eller hon egent-
ligen skulle behöva stöd. Att inte våga ställa frågor kan också innebära 
att barnet inte får den professionella hjälp som han eller hon eventuellt 
skulle behöva (Iwarsson 2007: 57f.).

Men det är också viktigt att komma ihåg att gå försiktigt fram 
när det gäller att samtala med barn om sådant som det är svårt att 
prata om. Det är naturligtvis inte alltid som varken barn eller vuxna 
vill prata om svåra upplevelser. Den som lyssnar har därför i uppgift 
att möjliggöra för berättandet genom att vara lyhörd och aldrig sätta 
någon press på barnet (Dyregrov 1997: 93). Det kan också anses 
vara direkt oetiskt att prata om eventuella trauman om det inte finns 
möjlighet till uppföljande samtal (Angel och Hjern 2004: 215f.). För 
små barn kan andra former än just samtalet vara ett sätt att bearbeta 
traumatiska upplevelser, såsom att leka och teckna, vilket också har 
framkommit ett flertal gånger vid seminarierna. För många barn är 
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det genom leken som de tryggt kan bearbeta det som de har upplevt 
(Angel och Hjern 2004: 181f.; Dyregrov 1997: 79, 87f.; Herbert 2006: 
210). 

Kring ämnet att samtala med barn och ungdomar har det 
uppkommit en mängd frågor och funderingar på seminarierna. Det är 
många som känner igen symptomen på posttraumatisk stress (PTSD) 
från barn och föräldrar som de arbetar med, både i skolan och på 
andra håll. BRIS erfarenheter från stödverksamheten13 visar att bland 
det viktigaste i samtal med barn är att inte vara rädd för tystnaden som 
ofta kan uppstå när man närmar sig känsliga ämnen. Detta bekräftas 
även under seminarierna där olika aktörer som möter asylsökande och 
nyanlända barn möts. En av deltagarna som också är jourare i BRIS 
hjälptelefon för barn menar att det viktiga är att barnet får känna att 
någon faktiskt har tid att lyssna, men också att barnet får ta samtalet i 
sin egen takt. Samtalet måste få ta tid. Lyssna, bekräfta, berömma och 
uppmuntra är nyckelord när BRIS utbildar frivilliga till sin stödverk-
samhet. Dessa ord torde vara precis lika gångbara i samtal med barn i 
BRIS hjälptelefon som i samtal med barn på Migrationsverket liksom i 
samtal med barn och ungdomar i skolan. Det viktiga är att den vuxna 
kan förmedla att barnets känslor är viktiga och, när så är möjligt, 
också hjälpa till att sätta ord på känslorna. 

Enligt barnkonventionens artikel 12 är det en mänsklig rättighet 
för barn och unga att få komma till tals. Det är också enligt artikel 22 
en rättighet för flyktingbarn att få hjälp och bistånd vid behov. Det är 
staten genom dess myndigheter som har ansvar för att införliva rättig-
heterna, men om dessa ska realiseras bör alla vuxna som möter barn ta 
ansvar för att hjälpa barnet att få sina rättigheter tillgodosedda. På så 
sätt kan barnets bästa få ett större genomslag. 

Föräldraperspektivet 
I FN:s barnkonventions inledning står att familjen är den grund-
läggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess 
medlemmar och särskilt för barnens utveckling och välfärd. Barns rätt 
att inte åtskiljas från sina föräldrar uttrycks i artikel 9 medan artikel 
10 fastslår rätten till familjeåterförening. I flera av barnkonventionens 
artiklar poängteras också att föräldrar har det huvudsakliga ansvaret 
för barnets bästa och barns utveckling. Staterna som tillträtt konven-
tionen ska respektera föräldrarnas rättigheter och skyldigheter när det 
kommer till att se till barnets bästa (se bland annat artikel 5, 14). 

13 Till BRIS stödverksamhet räknas barnens hjälptelefon, BRIS vuxnen-
telefon om barn, BRIS-mailen samt diskussionsforum vilken nås via 
BRIS hemsida (www.bris.se). 
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Vilka verktyg och redskap behövs för att bättre beakta barnets bästa 
för barn som kommer till Sverige från andra länder tillsammans med 
sina föräldrar och syskon? Svaret på den frågan menar flera av semina-
riedeltagarna är ett nära och bra samarbete mellan aktörer i offentlig 
och ideell sektor och barnens föräldrar. Från seminariedeltagarna som 
arbetar med föräldrarna och som inte möter barnen har det uttryckts 
att det oftast är kring barnens mående och familjens boendesituation 
som föräldrarna oroar sig. Detta bekräftas också av Integrationsverkets 
intervjustudie bland barnfamiljer som fått uppehållstillstånd efter 
att ha vistats lång tid i Sverige. Samtliga informanter i undersök-
ningen utrycker att barnens framtida situation, utbildning, boende 
och sammanhang är det som varit viktigast för dem i hela processen. 
I rapporten uttrycks att barnen ofta varit anledningen till att man 
orkat kämpa vidare och inte har gett upp när det har varit jobbigt, till 
exempel i väntan på beslut om uppehållstillstånd (Integrationsverket 
2007: 57). Deltagare som möter barnen i skolan, talar i sin tur om hur 
viktigt det är att de får reda på hur föräldrarnas hälsosituation ser ut. 
En deltagare menar att om en förälder mår psykiskt dåligt och är under 
behandling kan det vara viktigt att skolpersonalen får reda på detta 
eftersom det också kan komma att påverka barnet. Barn tenderar ofta 
att ta på sig föräldrarnas mående. Här framkommer det från några 
av deltagarna att sekretessen olika yrkesgrupper emellan och olika 
aktörers bristande förutsättningar att samarbeta och samverka, ibland 
kan vara ett hinder för att tillgodose barnets bästa. 

När det gäller samverkan mellan föräldrar och skola visar erfaren-
heter att en god samverkan dem emellan bidrar till bättre skolre-
sultat och är samtidigt viktig för barnets identitetsutveckling. För de 
nyanlända föräldrarna, som kanske ännu inte har ett etablerat socialt 
nätverk i Sverige, kan en god kontakt med skolan vara mycket betydel-
sefullt (jfr. Angel och Hjern 2004: 209; SOU 2006:114: 58). För 
skolans del bidrar en bra kontakt med föräldrarna till att barnet bättre 
kan ses i sitt hela sammanhang. Samverkan mellan skolan och föräld-
rarna är på så sätt betydelsefull på många plan (Angel och Hjern 2004: 
237; Herbert 2006: 217; Myndigheten för skolutveckling 2007: 12; 
Modigh 2004: 49f.; Jönsson 2007: 50). 

I de diskussioner som förts vid seminarierna menar flera av delta-
garna att föräldrarna behöver få mer information om hur skolan 
fungerar. Men kanske är det inte bara mer information till föräldrarna 
som krävs utan också att dialogen mellan föräldrar och skola ökar? 
Dialogen mellan lärare och föräldrar är viktig när det gäller att se 
till barnets bästa eftersom det är oftast är föräldrarna, utöver barnen 
själva, som har mest kunskap om dem som i det här fallet är de vikti-
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gaste – barnen (Myndigheten för skolutveckling 2007: 12). Mötet och 
dialogen mellan lärare och föräldrar måste därför präglas av öppenhet 
och ett intresse för varandra. Dialog är inte bara ett sätt att skapa mer 
kreativa och effektiva organisationer (Simonsson 2002: 71). Genom 
dialog kan även graden av delaktighet öka vilket skulle kunna bidra 
till att lärare och föräldrar kan mötas på mer lika villkor (Alfakir 
2004: 38). Dialog är också ett verktyg för att tänka och reflektera 
tillsammans vilket har många fördelar. Bland andra för att komma 
fram till förändringar inom eller mellan organisationer (Simonsson 
2002: 73; Isaacs 2000: 30). Här kan exempelvis föräldramöten vara ett 
bra forum för föräldrarna och skolans personal att träffas och samtala 
med varandra.

När det gäller familjeperspektivet, eller helhetsperspektivet runt 
barnet om man så vill, spelar rätten till familj och familjeåterförening 
en stor roll i detta sammanhang. Vid ett mycket uppskattat seminari-
etillfälle fick deltagarna chansen att lära sig mer om de folkrättsliga 
och nationella regler som gäller vid rätten till familj och familjeåter-
förening samt vad Röda Korset gör i Sverige på området. Vid detta 
tillfälle diskuterades bland annat vad som händer med ett barn som 
kommit ensam till Sverige och som är på väg att fylla 18 år men som 
ännu inte har hunnit återförenas med sin familj. Detta är ett problem 
som personalen på de kommunala boendena för ensamkommande 
flyktingbarn och ungdomar ibland ser. Vid seminarietillfällena har de 
fått chansen att fråga deltagare från Migrationsverket vilka regler och 
vilken lagstiftning det är som egentligen gäller. 

I ett sammanhang av nyanlända flyktingars asylprocess, mottagning 
och introduktion torde det vara av yttersta vikt att se individerna i en 
familj utifrån ett helhetsperspektiv. Det vill säga, hur barn och föräldrar 
mår påverkar naturligtvis varandra. För att tillgodose barn deras rättig-
heter och behov behöver man se till helheten i barnets livssituation. 
Med helhet menar jag här alla olika delar som finns i ett barns liv, 
såsom familj, skola, hem och fritid. I den helheten spelar naturligtvis 
föräldrarna en stor och viktig roll för barnen och det blir också viktigt 
att samverkan och dialogen fungerar mellan olika aktörer som både 
möter barnen och föräldrarna. Helhetsperspektivet är också genom-
gående i barnkonventionen där rättigheterna anses vara odelbara från 
varandra. Konventionen ska se till hela barnet och dess möjligheter att 
utvecklas både fysiskt, psykiskt, moraliskt, anligt och socialt. Därför 
krävs det att olika vetenskapliga discipliner samverkar med varandra i 
större utsträckning, såsom exempelvis juridiken med psykologin, men 
också att vuxna människor överlag kan samverka med varandra, vilket 
även FN-kommittén har uttalat sig om (Englundh 2008: 99).
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 Dialogseminarier kring barns rättigheter och behov kan vara ett 
sätt generera nätverksbyggande och kontaktskapande vilket är en 
viktig del i samverkansprocessen olika människor och yrkesgrupper 
emellan. Det kan också vara en bra plats för att diskutera eventuella 
samverkanshinder, men också samverkansmöjligheter. När samverkan 
mellan olika yrkesområden fungerar ökar också helhetssynen både på 
individen och på familjen. Emellertid är det utifrån ett rättighetsper-
spektiv i detta sammanhang viktigt att understyrka att barn är enskilda 
individer med egna behov och rättigheter. Om dessa rättigheter skall 
få någon reell innebörd måste barn först och främst betraktas som 
egna individer och rättighetsinnehavare, men detta måste också stå 
i balans med att barn i högre utsträckning än vuxna befinner sig i 
sårbara och utsatta situationer. Det innebär att barn är i större behov 
av det omgivande samhällets skydd och stöd och att det finns vuxna 
runt omkring dem som klarar att ta ansvar för att barnets bästa kan 
tillgodoses. 

Avslutning 
Min ambition med den här texten har varit att skildra hur dialog-
inriktade seminarier kan användas för att konkretisera principen 
om barnets bästa och de för texten relevanta artiklarna i barnkon-
ventionen. Genom att visa på kopplingen mellan rättigheterna och 
det faktiska arbetet med nyanlända barn och deras familjer är min 
förhoppning att rättigheterna får en tydligare innebörd, samtidigt 
som de olika aktörerna som möter barnen och ungdomarna blir mer 
medvetna om att det faktiskt är rättigheter som de arbetar med. 

Det har visat sig att barnkonventionen är en bra utgångspunkt och 
plattform för samtal om olika aspekter av barnets bästa när det gäller 
nyanlända barn och ungdomar. Störst vikt i samtalen vid seminarierna 
har fästs vid de rättigheter som avser barns behov av och rätt till en 
värdig boendemiljö, barn och ungas behov av och rätt att komma 
till tals, nyanlända barns rätt till hjälp och bistånd vid behov, rätten 
för barn att uppnå bästa möjliga hälsa, rätten till en skola och en 
utbildning som stärker barnets fulla identitet, samt inte minst barnets 
rätt till sin familj och sina föräldrar. De relevanta artiklarna i barnkon-
ventionen har fått en reell innebörd genom konkreta exempel från 
deltagarnas egna erfarenheter i mötet med barnen och familjerna samt 
utifrån föreläsarnas ämneskunskaper. 

Flera deltagare har uttryckt att de genom seminarierna har fått ny 
kunskap om barns rättigheter och behov som de sedan har kunnat 
applicera i sitt arbete. Dels genom den erfarenhetsbaserade kunskapen 
som andra har delat med sig av, men också genom vetenskapliga 



114

rön vilka vid seminarierna har satts i ett användarperspektiv. Detta 
torde vara betydelsefullt för att sedan kunna omsätta barnets bästa 
i praktiken och för att lyfta fram barnfrågor ute i verksamheterna. 
En ökad kunskap kring - och fokus på - barn kan i sin tur leda till 
att arbetet med barnfrågor i introduktion får ett större utrymme och 
blir en naturlig del i den löpande verksamheten. Genom att låta olika 
yrkesgrupper mötas och utbyta erfarenheter samt knyta nya kontakter 
ökar helhetssynen i arbetet. De olika aktörerna får möjlighet att lyfta 
fram, identifiera och diskutera de samverkansbehov som de själva kan 
se. Därmed skapas också bättre förutsättningar för att arbeta med 
dessa. Men det förutsätter också en kontinuerlig dialog mellan de 
olika aktörerna eftersom förutsättningarna snabbt kan ändras liksom 
det ständigt tillkommer ny kunskap kring barn behov och rättigheter. 

Seminariedeltagare har uttryckt att det har betytt mycket för dem 
att träffa andra aktörer som också möter familjerna som de arbetar 
med. Den helhetsbild som då uppstår kan bidra till att barnets bästa 
för det enskilda barnet bättre kan tillgodoses, blanda annat genom att 
det vid behov blir lättare att hänvisa barnet eller familjen till någon 
som man faktiskt har träffat och har ett ansikte på. En ökad kännedom 
om varandras verksamheter leder till mer och bättre samverkansmöj-
ligheter som i sin tur kan göra att barnets rättigheter och behov bättre 
tillgodoses. Detta bör sannolikt vara viktigt när det gäller att utforma 
en introduktionsplan för det enskilda barnet, men det kan också 
handla om mottagningshandläggaren på Migrationsverket som får 
kännedom en frivilligorganisations grupparbete med flyktingbarn och 
därefter kan kontakta dem vid behov. På så sätt anser jag att en ökad 
samverkan mellan olika yrkesgrupper och frivilligorganisationer som 
möter nyanlända barn och deras familjer kan påverka att barnperspek-
tivet i introduktionen stärks. 

Det finns fortfarande mycket som kan bli bättre när det gäller 
barnperspektivet i introduktionen. Det är inte alltid som samverkan 
mellan olika aktörer som möter barnen fungerar bra och det är heller 
inte alltid som barn och unga får en individuellt planerad och anpassad 
introduktion såsom de har rätt till. I introduktionens styrdokument 
framträder en bild av barnperspektivet som underordnat vuxenper-
spektivet. Kanske är det så att barnen i många fall mer ses som en del 
av familjen, eller som en slags kollektiv enhet och inte som enskilda 
individer med egna behov och rättigheter? Introduktionshandläggare 
uppger att de känner sig vilsna inför att deras arbete också ska 
innefatta barnen, inte bara de vuxna. I ett sammanhang av nyanlända 
flykting- och invandrarbarn lever inte heller staten alla gånger upp till 
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sina åtaganden när det gäller barnkonventionen, i synnerhet inte när 
det handlar om alla barns rätt till en värdig levnadsstandard.

 De utvecklingsbehov som flest deltagare själva uttryckt att de ser 
inom sina respektive arbetsområden när det gäller barn är mer kunskap 
om barns rättigheter och behov, mer och bättre samverkan mellan olika 
yrkesgrupper som möter barn i asylprocessen och nyanlända barn samt 
forum för att träffas och föra dialog med varandra. Dialogseminarier 
kan vara ett sätt att skapa kontaktytor och förbättra kommunika-
tionen mellan olika yrkesgrupper, men seminarierna i sig är inget själv-
ändamål. Det är först när kontakterna används i det dagliga arbetet 
för utbyte av kompetens som samverkan blir verkningsfull när det 
gäller att tillgodose barnets bästa. Om barnen själva upplever att deras 
rättigheter och behov bättre tas tillvara i introduktionen genom att de 
aktörer som möter dem får mer kunskap och samverkar med varandra i 
större utsträckning hade varit en intressant fråga för fortsatta studier. 
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Kapitel 5

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH 
BEDÖMNING AV KVINNORS SKYDDSBEHOV 

– ETT FUNGERANDE VERKTYG?

Maite Zamacona Aguirre och Emelie Hökfelt

I kapitlet behandlas hur kvinnor kommer till tals i asylprocessen. 
Genom att analysera implementeringen av Migrationsverkets riktlinjer 
under utredningsstadiet i asylprocessen påvisas invanda strukturer och 
förhållningssätt i Migrationsverkets implementering som försämrar 
kvinnors möjlighet att komma till tals. 

Vad gäller exempelvis ifall handläggare på verket ställer frågan om 
en kvinna har önskemål om handläggaren, tolken och det offentliga 
biträdet efter kön indikerar aktstudien att den oftast inte ställs. 
Dessutom förklarar handläggarna ofta inte varför de ställer denna 
fråga, vilket kan riskera att motivet till frågan blir oklar. I de fall 
som rör asylsökande kvinnors hälsa, i synnerhet hos dem som utsatts 
för sexuella övergrepp, finns det på mottagningsenheterna mycket 
begränsad dokumentation. Det förekommer även bristande dokumen-
terad samverkan mellan mottagnings- och asylenheter i fall som rör 
könsrelaterad förföljelse. Vissa grupper av asylsökande kvinnor har inte 
samma möjlighet att komma till tals i asylprocessen. “Kvinnor i familj” 
får ofta mindre tid vid utredningen av sina asylskäl än ensamkom-
mande kvinnor. Vidare utreds kvinnor utifrån mannens berättelse, för 
att antingen komplettera eller bekräfta denna. Dessutom belyser under-
sökningen att lågutbildade eller icke läs- och skrivkunniga kvinnor, 
samt kvinnor som har varit utsatta för sexuellt våld, ofta befinner 
sig i en extra utsatt situation. Det ska också framhållas att det även 
förekommer bristande kännedom om riktlinjerna på Migrationsverket. 
Det finns en okunskap om vilka konsekvenser deras arbete med utred-
ningsaspekterna på asylprocessens initiala stadier – i synnerhet i frågan 
om kön på det offentliga biträdet, handläggaren och tolken, samt i den 
separata utredningen – kan ha för bedömningen av kvinnors asylskäl. 

SÖKORD: asylsökande kvinnor, könets betydelse i asylärenden, 
Migrationsverkets riktlinjer, utredning, asylprocessen, asylskäl, 
Migrationsverket, kvinnor i asylprocessen.  
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Inledning

Det är allmänt vedertaget att det första mötet med den asylsökande är av 
yttersta vikt för förfarandets kvalitet [författarnas översättning] (Noll 2005: 8).  

Med anledning av den nya utlänningslagen och den förändrade 
instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsä-
renden som infördes i Sverige år 2006 reviderades Migrationsverkets 
riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov. 
Riktlinjerna, som kallas “Utredning och bedömning av kvinnors 
skyddsbehov och skyddsbehov på grund av sexuell läggning”, tar sin 
utgångspunkt i Migrationsverkets tidigare riktlinjer (Migrationsverket 
2001; Migrationsverket 2002) som nu kompletterats med lagstiftning, 
förarbetsreferenser och UNHCR:s riktlinjer (UNHCR 2002a; UNHCR 
2002b). Riktlinjerna är tänkta att fungera som ett komplement till 
lagstiftning och andra rekommendationer som kan finnas och är 
återgivna i Utlänningshandboken, Migrationsverkets interna handbok 
(Utlänningshandboken, kap. 40.1 2006). Riktlinjerna berör arbetet 
som utförs på Migrationsverket såväl under den process där den asylsö-
kandes skäl ska utredas som när de ska bedömas. I riktlinjerna definieras 
inte när utredningen börjar på Migrationsverket och heller inte om det 
finns en övergång mellan utredning och bedömning. Detta kapitel ska 
endast beröra de delar av riktlinjerna som hänför sig till utredningen 
av kvinnors skyddsbehov. I linje med Migrationsverkets förvaltnings-
rättsliga utredningsansvar menar vi att utredningen påbörjas när en 
person söker asyl vid någon av landets ansökningsenheter. Utredningen 
pågår sedan i princip hela vägen – även parallellt med själva bedöm-
ningsprocessen – till dess en person har fått uppehållstillstånd eller har 
fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.  

Enligt regeringens proposition om Flyktingskap och förföljelse på 
grund av kön eller sexuell läggning är syftet med riktlinjerna att säker-
ställa att både kvinnor och män kommer till tals och får en rättssäker 
prövning i den svenska asylprocessen (Prop. 2005/06:6: 15f.). I detta 
kapitel kommer fokus att vara på den asylsökande kvinnans situation. 
Riktlinjerna medför en ökad medvetenhet hos Migrationsverkets 
personal om de speciella problem som kvinnor kan ha i asylprocessen 
och avsikten är även att hitta arbetsformer som ska underlätta för 
asylsökande kvinnor att berätta om upplevelser av känslig natur och 
föra fram alla relevanta aspekter (ibid.). 

I riktlinjerna står det att i ärenden där det finns indikationer på 
att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning har förekommit 
ska handläggas med förtur. Sökanden ska i dessa fall även få möjlighet 
att välja om utredningen ska hanteras av en man eller av en kvinna. 
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Detsamma ska gälla vid valet av tolk och offentligt biträde. Dessutom 
framhålls betydelsen av att intervjuer och övrig utredning i denna typ 
av ärenden genomförs avskilt från utredningen av sökandens anhöriga, 
i de fall den asylsökande kvinnan har sökt asyl tillsammans med någon 
närstående. 

Kvinnor kan många gånger komma i såväl ett utrednings- som 
bedömningsmässigt underläge (Spijkerboer 2000; Crawley 2001; Kelley 
2002; Bexelius 2008) men trots detta har tidigare studier i Sverige 
(Folkelius och Noll 2000; Bexelius 2001) huvudsakligen fokuserat på 
granskning av asylpraxis om genusrelaterad förföljelse. Det finns inga 
studier som direkt undersöker implementeringen av riktlinjerna och 
inte heller analyserar hur utredningsarbetet påverkar bedömningsar-
betet på Migrationsverket. Följaktligen finns det ett behov av att belysa 
hur riktlinjerna har implementerats och hur de används i relation till 
asylsökande kvinnors möjligheter att komma till tals i asylprocessen. 
Flera frågor kan ställas: Hur omfattande är kännedomen och använd-
ningen av de nya riktlinjerna hos Migrationsverkets handläggare och 
hos de offentliga biträdena? Hur upplever de olika aktörerna i asylpro-
cessen utredningen av asylsökande kvinnor? Hur kan dessa svar bidra 
till en effektiv implementering av riktlinjerna? 

Inledningsvis presenteras syfte och utgångspunkter för kapitlet. 
Därefter redogörs för de metoder som har använts samt de metodo-
logiska och etiska frågor som förekommit under utformningen och 
genomförandet. Fortsättningsvis presenteras centrala resultat av imple-
menteringen av riktlinjernas del kring utredning utifrån en aktstudie 
samt intervjuer med berörda aktörer i asylprocessen. Dessa resultat 
analyseras vidare ur ett genusperspektiv genom att problematisera 
de strukturer, tankesätt och förhållningssätt som påverkar kvinnors 
tillgång till en rättssäker prövning. Slutligen diskuteras vikten av 
användningen av riktlinjerna under utredningen av asylskälen för att 
upprätthålla den asylsökande kvinnans möjlighet att komma till tals 
under asylprocessen. 

År 2001 utfärdade Migrationsverket riktlinjer för utredning och 
bedömning av kvinnors skyddsbehov. Efter den senaste ändringen i 
utlänningslagen reviderades riktlinjerna 2006, och numera heter de 
Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov 
och skyddsbehov på grund av sexuell läggning. Riktlinjerna tar sin 
utgångspunkt i Migrationsverkets tidigare riktlinjer som nu komplet-
terats med lagstiftning, förarbeten och UNHCR:s riktlinjer. 

Riktlinjerna omfattar utrednings- respektive bedömningsaspekter 
och motsvarar ett kapitel av Utlänningshandboken, Migrationsverkets 
interna handbok. I handboken understryks att de båda aspekterna 
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måste läsas tillsammans för att skapa en helhetsbild. Enligt regeringens 
proposition är syftet med riktlinjerna att skapa former för utrednings-
arbetet som underlättar för kvinnor att berätta om upplevelser av 
känslig natur och föra fram alla relevanta aspekter.

Utredningsaspekterna •	 omfattar riktlinjernas första del och 
hänvisar bland annat att ärenden där det finns indikationer på att 
förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning har förekommit 
ska handläggas med förtur. Sökande ska i dessa fall även få 
möjlighet att välja om utredningen ska hanteras av en man eller 
en kvinna. Detsamma ska gälla vid valet av tolk och offentligt 
biträde. Dessutom framhålls betydelsen av att intervjuer och övrig 
utredning i denna typ av ärenden genomförs avskilt från utred-
ningen av sökandes anhöriga, i de fall då han eller hon har sökt 
asyl tillsammans med någon närstående.

Bedömningsaspekterna •	 omfattar riktlinjernas andra del. Enligt 
riktlinjerna innefattar bedömningsaspekterna flera frågor: grund 
för förföljelse, orsakssamband mellan förföljelse och flyktinggrun-
derna, statens skydd, inre flyktalternativ, bevisvärdering, trovär-
dighet och omständigheter kring bedömningen.

Syfte och utgångspunkter
Vår ambition med detta kapitel är att belysa hur kvinnor kommer till 
tals i den svenska asylprocessen genom att analysera implementeringen 
och användningen av Migrationsverkets riktlinjer. Avsikten är även att 
reflektera över asylsökande kvinnors erfarenhet av asylprocessen samt 
över handläggares och beslutsfattares uppfattningar om asylsökande. 
Vidare syftar detta kapitel till att identifiera eventuella diskrepanser 
mellan riktlinjerna och deras implementering under utredningsstadiet 
och skapa förståelse för hur dessa diskrepanser uppstår, vilka konse-
kvenser de kan få och hur förhållandena kan förbättras. 

Stater har ofta diskriminerat asylsökande kvinnor genom att 
asylprocessen inte tar hänsyn till kön- eller åldersbaserade asylskäl och 
att förutfattade meningar inom processen vidare missgynnar kvinnliga 
och minderåriga sökanden (Bhabha 2004: 227). FN:s flyktingorgan 
(UNHCR) underströk 2001 att “skydd för kvinnliga flyktingar inte 
bara kräver en genusmedveten tolkning av flyktingdefinitionen, utan 
även ett genusmedvetet förfarande för bedömning av flyktingstatus” 
[författarnas översättning] (UNHCR 2001 § 8). Det innebär inte bara 
att man måste bedöma asylsökande kvinnors skyddsskäl på ett rätts-
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säkert sätt utan också att man bör strukturera asylproceduren så att 
den i allmänhet är mer lyhörd för kvinnliga behov (Harvey 2000: 685). 

Forskningen pekar på att tillträdet till en rättssäker asylprocess 
inte nödvändigtvis garanterar en erforderlig uppmärksamhet på 
könsfrågor (Harvey 2000; Crawley 2001; Muller-Hoff 2001; Kelley 
2002; Newland 2004; Asylum Aid 2007). Därför började UNHCR 
på 1990-talet att uppmuntra stater att skapa instrument, i synnerhet 
riktlinjer, för att försäkra en jämlik process för asylsökande kvinnor. 
Sedan 1991 har UNHCR gett ut och reviderat rekommendationer 
och riktlinjer för kvinnors skyddsbehov. 2002 skapade UNHCR nya 
riktlinjer för könsrelaterad förföljelse, som innehåller ett avsnitt om 
procedurer och rutiner (UNHCR 2002a). Även Migrationsverkets 
riktlinjer framhåller att kvinnor många gånger kan komma i ett utred-
ningsmässigt underläge på grund av att asylprocessen traditionellt 
skett utifrån i huvudsak manliga värderingar och utgångspunkter 
(Utlänningshandboken, kap 40.1, 2006: 4). 

Metod och material
Delar av denna text utgår från rapporten “Riktlinjer för utredning och 
bedömning av kvinnors skyddsbehov – ett fungerande verktyg?” som 
Svenska Röda Korset presenterade i december 2008. Flera metoder har 
använts i rapporten för att få ett helhetsperspektiv kring hur imple-
menteringen av riktlinjerna upplevs av de inblandade aktörerna: 
Aktstudier, fokusgruppsintervjuer, semi-strukturerade intervjuer och 
observationer. 

För att genomföra aktstudien analyserades 47 akter (som 
innehåller all information rörande personen som sökt asyl i Sverige) 
från Migrationsverket. Tio asylprövningsenheter runt om i landet 
(Malmö, Solna – enheterna AM3 och AM5, Göteborg, Uppvidinge, 
Boden, Sundsvall, Norrköping, Skellefteå och Örebro) valdes för att 
få en viss geografisk spridning. Dessutom begränsades urvalet till 
kvinnor mellan 18 och 45 år från Mellanöstern, Afrikas Horn, före 
detta Sovjetunionen och Balkan. Ytterligare ett urvalskriterium var att 
ärendet skulle bedömas enligt utlänningslagen som trädde i kraft 2006 
och att ärendet var helt avslutat – antingen genom att den asylsökande 
fått uppehållstillstånd eller ett negativt beslut. Samtidigt analyserades 
också tjänste- och journalanteckningar (interna kommunikationsmedel 
som diarieförs) som kompletterade akterna.

Aktstudierna kompletterades vidare med fokusgruppsinter-
vjuer, semi-strukturerade intervjuer och observationer för att få en 
heltäckande bild av riktlinjernas implementering och inkludera åsikter 
från de aktörer som är involverade i asylprocessens inledande skede. 
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Med fokusgrupp som metod intervjuades handläggare, offentliga 
biträden och tolkar. Totalt intervjuades 28 handläggare från olika 
enheter runt om i landet (Malmö, Göteborg, Uppvidinge, Norrköping, 
Märsta och enheterna AM3 och AM5 i Solna). Vidare intervjuades 
tolv offentliga biträden och åtta tolkar.

Eftersom målet var att belysa ett tidigare outforskat område, det 
vill säga implementeringen av Migrationsverkets nya riktlinjer för 
kvinnors skydd sedan 2006, ansågs fokusgrupper vara den lämpligaste 
metoden för “undersökande forskning där det finns lite kunskap om 
det föreliggande fenomenet” [författarnas översättning] (Stewart och 
Shamdasani 1990: 15). Ytterligare en fördel är att samtal i fokusgrupp 
många gånger har “karaktären av ett argumentativt samtal” (Wibeck 
2000: 34) vilket gav deltagarna mer utrymme för att diskutera, jämföra 
sinsemellan och dela kunskap i deras dagliga arbete med asylsökande 
kvinnor. Däremot kan vissa röster tystna i en gruppsituation genom att 
man censurerar avvikelser från gruppnormen och att deltagare på så 
sätt hindras från att tala om vissa saker (Michell 1999). För att undvika 
eventuella svagheter i fokusgruppsmetodiken gjordes även semi-struk-
turerade intervjuer med enskilda handläggare och offentliga biträden. 
Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att de ger forskaren 
möjlighet att komplettera sin frågeställning och följa upp intressanta 
svar. På detta sätt intervjuades även åtta asylsökande kvinnor. Samma 
urvalskriterier som för aktstudierna användes för att välja ut de asylsö-
kande kvinnor som skulle intervjuas i projektet. 

Slutligen gjordes fyra observationer av kompletterande utred-
ningar och en muntlig genomgång på Migrationsverket för att få 
en djupare förståelse för processen. I en deltagande observation är 
människors handlingar och uppföranden de centrala aspekterna 
(Robson 1993: 190). Metoden användes för att observera interak-
tionen mellan de olika aktörerna i dessa situationer och hur de förhöll 
sig till riktlinjerna.

Mackenzie et al (2007: 305) menar att när forskning om flyktingar 
bedrivs bör särskild uppmärksamhet ägnas åt forskningsmetoder, till 
den miljö där forskningen bedrivs samt det faktum att en person som 
tolk måste användas. Den främsta etiska frågan som uppstod var att 
få ett informerat samtycke av asylsökande kvinnor på ett fritt och 
medvetet sätt genom att ta hänsyn till den maktbalans som finns mellan 
den som intervjuar och den asylsökande kvinnan. Det informerade 
samtycket föranleddes av en diskussion där de intervjuade kvinnorna 
bekräftade att de deltog frivilligt i intervjun efter att ha fått tillräcklig 
information om allt av betydelse för deras beslut om deltagande. 
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Flera studier har påpekat utmaningen i att granska vad som händer 
efter en så omfattande processreform som den som gjordes inom 
migrationsområdet 2006 (se kap. ett  denna skrift): (Rädda Barnen 
2008: 43; Stern 2008: 14). När en sådan granskning bör äga rum är 
en omdiskuterad fråga. Å ena sidan behöver själva institutionen – i 
det här fallet Migrationsverket – en viss tid för att hitta sin roll och 
anpassa sig till den nya ordningen. Men å andra sidan är det viktigt att 
så tidigt som möjligt upptäcka brister innan dessa omvandlas till att 
bli strukturella hinder. Vad gäller riktlinjernas implementering handlar 
det ovan nämnda dilemmat i större utsträckning om ändringarna 
som gjordes i riktlinjerna som rör bedömningen av asylskälen. Detta 
mot bakgrund av att avsnittet om bedömningsledet utökades i de nya 
riktlinjerna efter lagändringen i 2006. Avsnittet gällande utredningen 
av asylskälen – som vi fokuserar på här – har emellertid endast ändrats 
marginellt från de tidigare riktlinjerna som antogs 2001. Formen för 
hur utredningen ska gå till har alltså implementerats under en längre 
period vilket gör att denna text grundas på ett längre tidsperspektiv. 

EN GENOMGÅNG AV EMPIRISKA RESULTAT
I detta avsnitt kommer riktlinjernas innehåll och resultaten av vår 
undersökning på följande områden att presenteras: Val av utredare, 
tolk och offentligt biträde efter kön, samverkan mellan berörda parter 
inom asylprocessen, möjlighet till separat utredning, intervjumiljö, 
landinformation samt kunskap om riktlinjerna.

Om val av utredare, offentligt biträde och tolk efter kön
Riktlinjerna framhåller att om det redan från början står klart att 
sökanden kan ha särskilt känsliga uppgifter att anföra ska hon inled-
ningsvis tillfrågas om val av manlig eller kvinnlig utredare, tolk 
och offentlig biträde (Utlänningshandboken, kap 40.1, 2006: 11). 
Dessutom ska en notering i utredningsformuläret göras om att frågan 
har ställs på ansökningsenheten. Denna fråga kan även aktualiseras 
under pågående utredning (ibid.).

Frågan om utredarens kön har inte ställts i majoriteten av akterna 
som har varit föremål för analys. Att frågan ställts finns bara dokumen-
terat i 13 av 47 fall. Enligt materialet från aktstudierna har kvinnan 
tillfrågats om hon har önskemål avseende tolkens kön i 15 av 47 fall, 
och i majoriteten av fallen har detta skett på asylprövningsenheten. 
I 17 av 47 fall ställs frågan om önskemål om det offentliga biträdets 
kön. Frågan har ställts på ansökningsenheten eller vid besked om 
att Migrationsverket kommer att förordna ett offentligt biträde. De 
empiriska resultaten pekar på att frågan om önskemål om handläg-
garens, tolkens och det offentliga biträdets kön i de flesta fall inte 
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ställs. Dessutom indikerar intervjumaterialet att många handläggare 
inte förklarar varför de ställer denna fråga, vilket kan riskera att den 
bakomliggande anledningen till att frågan ställs blir oklar för den 
asylsökande (se vidare nedan):

Det är viktigt hur handläggaren tar upp frågan kring kön på tolk, biträde 
och utredare. Det är många asylsökande som inte förstår frågan utan att det 
krävs en förklaring. Asylsökande kan också vara för blyga för att kräva något 
(Handläggare 5).

Sökanden förstår ofta inte varför det är viktigt att välja utredare och tolk på 
ansökningsenheten. De förklaras inte varför det är viktigt att göra rätt val för 
dem (Offentligt biträde 6).

Dessutom framhåller handläggarna betydelsen av en professionell tolk 
för utredningsresultatet. Enligt flera av de intervjuade handläggarna är 
det ofta svårt att få tag på såväl kvinnliga som professionella tolkar:

Det är inte alltid lätt att få tag på en kvinnlig tolk när man behöver det. 
Dessutom har tolkarnas kvalité försämrats sedan den nya lagen trädde i kraft 
på grund av att de duktigaste tolkarna har tagits av domstolarna. Nu är det 
svårt att få ta på bra tolkar (Handläggare 15).

Av intervjumaterialet framgår att för de asylsökande kvinnorna, och 
i synnerhet de som har utsatts för könsrelaterad förföljelse, spelar 
handläggarens, biträdets och tolkens kön en stor roll för att våga 
berätta om övergrepp:

Jag fick en man [en manlig advokat] och jag visste inte om han skulle förstå 
mig, jag har ett speciellt problem och dessutom ville jag inte att min man 
skulle veta om det. Det hade varit lättare om jag hade fått en kvinnlig advokat 
(Asylsökande kvinna 10). 

Kön spelar en stor roll. Det blir en tryggare känsla. Efter händelsen med mig 
[menar våldtäkt] så vill jag inte ha något att göra med män och det känns 
lättare med kvinnor. Även de kvinnor som inte är så trevliga. Efter det som 
hände mig har jag förlorat förtroendet för män och det är mycket sällan som 
jag öppnar mig (Asylsökande kvinna 6).

Jag berättade inte allt för min advokat, inte om övergreppen. Det var två 
män [advokaten och tolken] och min man, och tolken frågade då och då 
mig och det var mycket svårt och känsligt att berätta och jag gjorde inte det 
(Asylsökande kvinna 7).
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En bristande implementering av denna procedur kan, som intervjuma-
terialet tyder på, äventyra kvinnans möjlighet att komma till tals under 
utredningen:

Under tolkningen kan tolken ibland känna att en kvinna inte vill berätta om 
något tabubetingat för att handläggaren är man (Tolk 3).

Eftersom asylbedömningen är beroende av hur utredningen görs, 
kan valet av offentligt biträde, tolk och utredare efter kön därför ha 
avgörande betydelse för asylbedömningens kvalitet. 

Om samverkan mellan berörda parter inom asylprocessen
Enligt riktlinjerna är det en förutsättning för att ett asylärende skall 
bli allsidigt belyst att det finns ett gott samarbete mellan handläg-
garna1 i de olika delarna av processen (Utlänningshandboken, kap 
40.1, 2006: 9 och 10). Dessutom understryker riktlinjerna att samar-
betet är särskilt viktigt när ärendet rör just förföljelse på grund av 
kön eller sexuell läggning. Vidare ska tjänste- och journalanteck-
ningar vara viktiga hjälpmedel för att handläggarna skall kunna fånga 
upp och delge varandra signaler (ibid.). Det finns dokumentation av 
samverkan mellan mottagningsenhet och asylprövningsenhet i journal- 
och tjänsteanteckningar i 14 av 47 fall. Dokumentationen har i fallen 
gällt den sökandes önskemål om offentligt biträde, uppgifter om den 
asylsökandens hälsa eller graviditet, hennes inställning till omskärelse, 
aktuella familjeförhållanden samt administrativa uppgifter rörande 
handlingar och kallelser - alltså precis det riktlinjerna föreskriver att 
samverkan kan röra.

De empiriska resultaten från aktstudierna visar således att det finns 
begränsad dokumentation i tjänste- eller journalanteckningar avseende 
samarbetet mellan berörda parter om relevanta frågor.2 Trots att flera 
av de asylärenden som har behandlats i studien har rört kvinnor som 
utsatts för sexuella övergrepp eller har haft andra traumatiska upple-
velser finns det lite eller ingen dokumentation i tjänste- eller journalan-
teckningar om att hänvisning sker direkt till en så kallad resursperson 
vilket man ska kunna göra i fall där en person behöver specialistvård 
eller terapeutiskt stöd. Begreppet resursperson definieras dock inte 
närmare i riktlinjerna (Utlänningshandboken, kap 40.1, 2006: 10). 
Därtill ger aktstudien indikationer på geografiska skillnader mellan 
olika enheters sätt att använda sig av riktlinjerna i dessa frågor. 

1 Främst handlar det om handläggare och beslutsfattare vid 
Migrationsverkets mottagnings- och asylprövningsenheter.

2 Med relevanta frågor menas bland annat hänvisning till berörda 
personal inom vården, byte av handläggare eller tolk. 
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Intervjuade handläggare som har arbetat en längre tid på 
Migrationsverket påpekar att dessa skillnader beror på att samar-
betet mellan olika enheter samt möjligheten att träffa handläggare 
från andra enheter runt om i landet för att utbyta erfarenheter har 
försämrats under de senaste åren:

Idag samarbetar man bara om de är något speciellt, det är ingenting som är 
naturligt. Hur detta går till beror på situationen. Idag vet man vad man ska 
göra vid Dublinindikation eller om det kommer ett ensamkommande barn 
eftersom det finns rutiner, men vad ska man göra när man träffar en utsatt 
kvinna? Det får var och en lösa själv (Handläggare 5).

Om vi tycker ibland att ett ärende bör förtursbehandlas kontaktas 
asylhandläggaren via telefon eller per e-post. Oftast får man lite respons 
tillbaka. Vi [mottagningshandläggarna] får fortsätta att stöta på 
asylhandläggare så att någonting händer (Handläggare 11).

Å andra sidan framkommer det från intervjumaterialet att trots att 
samverkan mellan handläggarna på olika enheter inte finns dokumen-
terad sker den ofta på ett informellt sätt:

Vi brukar ha kontakt med andra enheter men bara om det handlar om 
någonting specifikt. Det handlar om både telefon- eller mailkontakt med 
handläggare på andra enheter (Handläggare 13).

Om separat utredning
Riktlinjerna framhåller att varje familjemedlem skall utredas separat på 
Migrationsverket i de fall då den asylsökande har sökt asyl tillsammans 
med anhöriga (se Lundberg kap. 3). Från aktstudien framkommer att 
handläggarna följer riktlinjerna i den här frågan och utreder varje 
familjemedlem separat i 46 av 47 fall. Här kan noteras att det positiva 
utfallet inte är det samma gällande barn  Intervjumaterialet visar dock 
att mannen oftast utreds först och därefter utreds kvinnan:

Jag vet inte vad man har tänkt från början när det gäller utredningen. Varför 
ska man alltid fråga mannen först? Alltid. I 99 fall av 100 kommer kvinnan 
i andra hand. Först är det mannen som ska utfrågas och sedan kvinnan. 
Sedan blir det sådana indirekta frågor till kvinnan för att på något sätt testa 
mannens trovärdighet. För att någonstans testa mannens grepp - har mannen 
verkligen sagt allt? Är det sanning det som han berättar? Sen blir det vissa 
kvinnor som ställs med ryggen mot muren (Tolk 7).
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Det blir nog ändå för det mesta att man tar mannen först för det brukar ändå 
framgå att det är mannen som har asylskälet. Det är inte många familjer som 
flyr ett land p.g.a. att kvinnan varit utsatt eller aktiv (Handläggare 19).

Det är skillnad på att möta en kvinna i familj och en ensam kvinna. När man 
har en ensam kvinna är det bara hon man pratar med medan om man har en 
kvinna i en familj tar man in mannen först och kvinnan efteråt (Handläggare 
2).

Om det kommer en familj, man, kvinna och barn, så är det oftast mannen 
som har asylskälen så att säga, då mannen har varit utsatt för någonting. 
Då är det han som har huvuddossiern, och som har ärendet och då blir det 
lätt så i alla leden att kvinnan bara står på andra plats. Det är inte hon som 
är centrum i processen, det är hon inte, och inte barnet heller (Handläggare 
24).

Kvinnan utreds således utifrån mannens berättelse, antingen för att 
komplettera eller för att bekräfta denna. Detta förfarande visar på 
en tendens av hur handläggarna går tillväga när de gör den separata 
utredningen. Intervjumaterialet visar att det finns ett antagande om att 
det är mannen som har asylskälen. Därtill finns det en tidsbrist för att 
kunna utreda kvinnan och barnen vidare vilket sammantaget utgör de 
största hindren för en bra utredning. Den separata utredningen hos 
handläggaren kan ge asylsökande kvinnor ytterligare en möjlighet att 
presentera individuella skäl, i synnerhet om offentliga biträdet inte har 
presenterat dem. Handläggarna är ofta medvetna om att utredningen 
borde ta längre tid för att bli tillräckligt djuplodande men att detta 
försvåras på grund av tidsbrist och den press som åligger dem att fatta 
många beslut, något de själva beskriver i termer av så kallade “produk-
tionskrav”. Det är viktigt att synliggöra den stora arbetspressen hos 
handläggarna som alltså ofta leder till att man inte hinner lägga ner 
den tid som utredningen skulle kräva:

En sak jag kan tänka ibland när det gäller kvinnor i familj är att vi har så 
enormt många ärenden och stress som ger en brist, så att man inte lägger den 
extra halvtimmen för att se om kvinnan har eget skäl. Vi gör inte så djupa 
utredningar så att vi kommer fram till det. Jag har fortfarande inte haft ett 
ärende där kvinnan har sagt att hon blivit våldtagen, det kan jag tycka är 
ganska anmärkningsvärt då det gäller länder som varit i krigstillstånd i så 
många år. Jag tänker mer på kvinnor som kommer med familjer eftersom 
mannen är oftast som har råkat ut för någonting i samhället men hon sitter 
hemma och någonting kan just har hänt henne också. Men dit kommer vi 
aldrig då vi aldrig intervjuar henne som vi bör på grund av tidsbrist. Om det 
inte har nämnts i inlagan så utreder vi inte vidare (Handläggare 29).
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Vi jobbar under en sådan otrolig arbetspress, att vi inte hinner jobba med 
metodfrågor och så, vi har inte tid för att göra det och så utreder vi inte som 
det ska göras ibland (Handläggare 28).

Jag ser att det är stora brister ibland. Jag ser inte att handläggarna lägger ner 
den tid som behövs för att utreda alla medlemmar i en familj. En del gör det 
men oftast gör de inte det. Generellt så tror jag inte att man lägger ner den tid 
som det tar att utreda en hel familj. Många skippar att utreda kvinnan och 
barnen som det borde göras (Offentlig biträde 4).

Det empiriska materialet antyder också att de flesta offentliga biträden 
intervjuar hela familjen tillsammans:

En stor miss som sker hos advokaten är att han eller hon alltid träffar 
kvinnan och mannen tillsammans, det vill säga inga separata samtal så som 
Migrationsverket gjorde innan. Stor förlust. I många inlagor nämns inte ens 
kvinnan eller barnet (Handläggare 3).

Några kvinnor har sagt till mig när jag har tolkat: berätta inte för någon 
vad jag har sagt, inte för min man. Han kommer att skjuta mig om han vet 
om det här. Det är viktigt att advokaten intervjuar kvinnan för sig eftersom 
det kan komma fram andra saker som inte kommer fram när mannen är där 
(Tolk 6).

Första gången pratade advokaten med min man eftersom hon [advokaten] 
inte tyckte att det fanns någon anledning att prata med mig. Andra gången 
fick jag sitta och vänta medan hon pratade men min man och jag kände mig 
som jag inte hade något värde. Sedan ville hon att jag skulle komma in medan 
min man var där och jag fick prata bara i tio minuter och kunde inte berätta 
allt eftersom min man var där (Asylsökande kvinna 10). 

De flesta intervjuade biträdena motiverar att de ofta utreder hela 
familjen tillsammans på grund av att det i majoriteten av famil-
jerna är det mannen som har asylskälen och har varit politiskt aktiv 
i hemlandet. Detta tillvägagångssätt tyder på ett antagande hos 
offentliga biträden om vem i familjen som har asylskälen. På detta sätt 
riskerar kvinnors asylskäl att komma i skymundan, särskilt om de inte 
fångas upp senare, vid den separata utredningen på asylprövningsen-
heten (se ovan).

Om intervjumetodik och intervjumiljö
Intervjumiljön är betydelsefull för utredningskvaliteten, särskilt när det 
gäller ärenden med känsliga ämnen och om den asylsökande kvinnan 
har en svår och utsatt bakgrund (Utlänningshandboken, kap 40.1, 
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2006: 14). Dessutom poängterar riktlinjerna att utredningsrummet 
och omgivningen bör främja en förtroendefull, avspänd och öppen 
diskussion (ibid.).

När det gäller kvinnor som har varit utsatta för könsrelaterad 
förföljelse identifieras en bra utredningsmetodik samt kunskap om 
länder, särskilt kunskap om kvinnors speciella problematik i vissa 
länder och kulturer, som själva kärnan för en bra utredning. Utifrån 
det material som framkommer från observationerna är det även värt 
att notera vikten av intervjumiljön och den icke-verbala kommuni-
kationen, med hänsyn till bemötandet av den enskilda kvinnan och 
utredningskvaliteten. Observationerna samt intervjumaterialet visar 
att stressfaktorer som närvaro av små barn, fysisk smärta hos kvinnan, 
skramlande med nycklar och datorskrivande från handläggaren medan 
asylsökande kvinnor utreds kan påverka utredningskvaliteten:

Det som är svårt på Migrationsverket är när kvinnor har med sig små barn 
under ett asylförhör, det är ju hopplöst för henne att koncentrera sig på att 
svara vettigt medan barnet skriker. Jag tycker inte heller att det är lämpligt 
att barnet ska höra mammans asylskäl. Migrationsverket borde erbjuda 
barnvakt. Det är ett problem där det inte är likställt eftersom männen ju inte 
tar samma ansvar (Offentligt biträde 2).

När det handlar om sexuellt våld har många kvinnor inte vågat att berätta det 
för mannen på grund av skam, eller också för att barnen kan vara där. Det 
är viktigt att man håller det separat på det sättet och det är viktigt att barnen 
inte är med när man pratar om sådana saker med kvinnan. Det är extra 
jobbigt för kvinnan när barnen är med och de inte är tillräckligt stora för att 
sitta själva men ändå förstår allting som mamman berättar. Vi borde ändå 
lösa det på något sätt så att någon kan sitta med dem (Handläggare 23).

De empiriska resultaten antyder dessutom att olika grupper av asylsö-
kande kvinnor inte har samma möjlighet att komma till tals i asylpro-
cessen. För det första får en kvinna i familj ofta mindre tid vid utred-
ningstillfället än en ensamkommande kvinna på grund av antagandet 
att mannen brukar ha asylskälen och att kvinnorna därför inte behöver 
utredas vidare:

Jag tycker att det finns många skillnader mellan kvinnor. Det beror också 
mycket på om det är en ensamkommande kvinna eller en kvinna med familj. 
När det handlar om ensamma kvinnor så brukar jag alltid planera mycket 
mer tid till utredningen eftersom man inte vet vad för nya omständigheter 
som kan komma fram (Handläggare 21).
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När det handlar om kvinnor i familj är det svårt att få dem att prata tycker 
jag, de har en helt annan syn på det här att ta plats, medan männen babblar på 
om allt och inget medan kvinnan är väldigt fåordig, det är ett ord kanske sen 
vill hon inte gå vidare med det. Mannen har säkert en helt annan självkänsla 
(Handläggare 17).

För det andra indikerar intervjumaterialet att lågutbildade eller icke 
läs- och skrivkunniga kvinnor, kvinnor från specifika länder (se 
exempelvis nedan) samt kvinnor som har varit utsatta för sexuellt våld 
ofta befinner sig i en extra utsatt situation på grund av de svårigheter 
som många offentliga biträden och handläggare upplever:

Jag tycker att det är stor skillnad i bemötande när det gäller utbildningsnivå, 
det är mer en klassfråga. Att man bemöter en person som man uppfattar är 
från en högre klass på ett bättre sätt, det tycker jag är jättetydligt. Och ännu 
mer för kvinnor (Offentligt biträde 3).

Jag utredde en kvinna som var rätt gammal och analfabet och jag ställde en 
fråga om det politiska systemet och tolken sade att jag kunde inte ställa den 
fråga eftersom hon var analfabet. Jag bad honom att översätta ändå och då 
pratade hon hur mycket som helst om det politiska systemet i landet och 
hur hon såg på det. Så det är viktigt att man inte tänker att kvinnor som är 
gamla eller kommer från landsbygden, de kan aldrig veta någonting. Man 
måste ge dem chansen att berätta. Jag tror att många handläggare inte frågar 
analfabeta kvinnor p.g.a. att de tror att de inte kan någonting Jag tycker att 
man måste våga fråga och ge dem tid (Handläggare 23).

Jag tycker att överlag är det svårare att företräda afrikanska kvinnor för att 
man känner att de inte tas på allvar på samma sätt som iranier till exempel. 
När det gäller iranier och irakier får man ofta ett mer korrekt bemötande. 
Får handläggaren klart för sig att det är en professor från Iran så ändras 
tonen. Och tvärtom om man är analfabet. Man får inte samma frågor. Man 
förminskas. Det har att göra med kön men också med etnicitet och klass 
(Offentligt biträde 6).

Många handläggare tycker att det är jobbigt att ställa frågor om våldtäkt 
och då väljer de att inte ställa frågor och då kommer inte uppgifterna fram 
(Offentligt biträde 9).

Om landinformation
Riktlinjerna innehåller inte något direkt avsnitt rörande information 
om olika länder som används under såväl utredningen som vid bedöm-
ningen av kvinnans asylskäl. Det står däremot att det är viktigt att 
utredaren har god kunskap om kulturfrågor och om förhållandena 
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i asylsökandens hemland (Utlänningshandboken, kap 40.1, 2006: 
11). Flera av de intervjuade handläggarna anser att den landinfor-
mation som finns tillgänglig bland annat i Migrationsverkets landin-
formationsdatabas Lifos bör ha ett tydligare genusperspektiv för att 
garantera att hänsyn tas till både mäns och kvinnors situation och den 
förföljelse de kan utsättas för i hemlandet. Dessutom påpekas att det 
inte finns tilläckligt med information om genusrelaterad förföljelse:

Man googlar eftersom det inte finns tillräcklig information på Lifos. Om man 
trycker in kvinna och vissa länder får man inte så mycket svar men går man 
in på Google så finns det hur mycket som helst. Man måste kolla vidare själv 
(Handläggare 20).

Jag tycker att den genusspecifika informationen i Lifos borde förbättras. Det 
finns inte tillräckligt. Dessutom är det ofta att vi inte tar reda på mer på grund 
av tidsbrist (Handläggare 13).

Offentliga biträden framhåller att tillgänglig och omfattande landin-
formation är en förutsättning för att kunna ge en professionell service 
till sin klient. Enligt intervjumaterialet upplever biträdena ofta svårig-
heter att hitta relevant information gällande könsspecifik förföljelse. 
Dessutom påpekar de att tiden för att fördjupa sig i landkunskap inte 
ryms inom ramen för den ersättning som ges av Migrationsverket. 
Riktlinjerna framhåller att det är av särskilt värde att det offentliga 
biträdet har en bred kulturkompetens och kunskap om rättsläget i vissa 
länder eller regioner (Utlänningshandboken, kap 40.1, 2006: 12).

För majoriteten av de intervjuade asylsökande kvinnorna upplevs 
god landkunskap som en förutsättning för ett öppet och fördomsfritt 
bemötande från handläggarnas och de offentliga biträdenas sida. Det 
ger trygghet för den enskilda kvinnan som har genomgått känsliga 
upplevelser:

En handläggare på Migrationsverket måste vara underrättad om kulturer, 
seder och bruk och hur samhället är i andra länder. Samhällen skiljer sig åt 
som två planeter. Ett exempel är att skiljas, det är möjligt att göra men enligt 
kulturen är det en stor skam. Det är extra viktigt att personer som tar själva 
asylbeslutet har denna kunskap (Asylsökande kvinna 5).

Kännedom om riktlinjerna 
Intervjumaterialet visar att de flesta handläggarna inte känner till 
riktlinjerna, och om de gör det, lägger de inte vikt vid dem eller 
använder dem inte:
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Jag tycker att ha särskilda riktlinjer som handlar om just kvinnor kanske inte 
är nödvändigt. Jag har inte haft något behov att använda dem heller. Det finns 
inte tid att läsa dem i alla fall (Handläggare 9).

Jag har vid ett tillfälle sett dem i handboken och läst igenom dem inför ett 
gendermöte. Jag tycker att kapitlet är väldigt långt och att riktlinjerna är 
mycket omfattande, de borde förenklas. Jag har inte använt dem på det sättet 
(Handläggare 10).

Enligt flera av de intervjuade handläggarna på ansöknings- och mottag-
ningsenheterna bör riktlinjerna användas främst vid bedömningen av 
kvinnans asylskäl på asylprövningsenheten och har ingen direkt roll på 
ansöknings- eller mottagningsnivå:

Syftet med riktlinjerna kan anses som gott men risken är att de cementerar 
skillnader. Kön kan vara viktigt som asylskäl men inte när det gäller 
bemötandet. Den information i riktlinjerna som gäller kvinnors asylskäl bör 
läggas in i bedömningar snarare än att peka ut kvinnan och barnen för sig i 
utredningen. Bemötandet är också viktigt men där bör man endast bemötas 
på individnivå (Handläggare 5). 

Jag tycker inte att ansökningsenheten ska behöva använda några riktlinjer 
utan asylenheten ska göra det (Handläggare 2).

Detta påstående tyder på en delad syn på själva asylprocessen och på 
riktlinjerna där bedömningen av asylskäl vid asylprövningsenheterna 
spelar en viktigare roll för många handläggare än vad arbetet inför 
denna bedömning gör. Dessutom indikerar det på en omedvetenhet om 
vilka konsekvenser arbetet som föranleder själva bedömningen har, i 
synnerhet frågan om kvinnan har en önskan om kön på det offentliga 
biträdet, handläggaren och tolken. Detta arbete är av stor vikt för att 
den asylsökande ska våga berätta om upplevelser av känslig natur 
under processens gång. Materialet från intervjuerna visar också att 
handläggare på ansöknings- och mottagningsenheter inte anser sig 
delaktiga på samma sätt eftersom de inte deltar i själva asylprövningen 
som de anser vara själva kärnan i asylprocessen.

Å andra sidan framhåller handläggare på ansöknings- och mottag-
ningsenheter att riktlinjerna inte är relevanta för deras arbete på grund 
av att de anser att den asylsökande bör mötas på individnivå oavsett 
om det är en kvinna eller man:

Behöver vi riktlinjerna för bemötandet? Det blir så oerhört könsinriktat att 
kvinnan ska ha speciella behov och då glömmer man individen. Vi ska möta 
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varje individ individuellt oavsett om det är en kvinna eller en man, man kan 
inte se kvinnan som en grupp (Handläggare 4).

Detta påstående som handläggarna använder för att förklara bristande 
användning av riktlinjerna antyder att det finns liten medvetenhet kring 
de specifika behov som kvinnor kan ha under asylprocessens gång. 
Det indikerar även på omedvetenhet om komplexiteten bakom vissa 
kvinnors svårigheter att uttrycka egna asylskäl och hur handläggarnas 
bemötande kan påverka deras möjligheter att göra det. Dessutom 
antyder det empiriska materialet att handläggare och offentliga 
biträden har förutfattade meningar om vissa grupper av kvinnor, 
som kvinnor i familj, kvinnor från specifika länder eller outbildade 
kvinnor. Dessa antaganden indikerar inte bara på en bristande genus-
medvetenhet i asylprocessen utan också på en bristande kännedom om 
riktlinjerna. 

Många av de intervjuade handläggarna har inte haft tillgång till 
Migrationsverkets genusutbildning som ingår i det interna utbildnings-
paket som kallas Migrationsprogrammet. Trots att Migrationsverket 
har erbjudit utbildning i genusfrågor med fokus på asylprövning, 
ansökning, mottagning och förvar har majoriteten av handläggarna 
inte gått den här utbildningen. Av de 28 intervjuade handläggarna 
hade sju fått tillgång till utbildningen. Det var också dessa sju personer 
som i intervjuerna visade mest kunskap om såväl genusfrågor som av 
själva användningen av riktlinjerna. De har heller inte kännedom om 
eller kontakt med genusnätverket – en grupp handläggare och besluts-
fattare från ett antal asylenheter runt om i Sverige som träffas regel-
bundet för att diskutera frågor som ryms i riktlinjerna. Genusnätverket 
finns för att öka kunskapen om genusperspektiv på asylprocessen. Mer 
än hälften av de intervjuade handläggarna har inte kunskap om att 
nätverket finns eller, om de vet det, hur de kan kontakta ansvariga 
personer då de har frågor kring vissa ärenden.

ANALYS: ATT UTREDA ASYLSÖKANDE KVINNORS 
SKYDDSBEHOV
När den asylsökande kvinnan söker asyl tillsammans med sin familj 
har det offentliga biträdet uppdraget att presentera deras asylskäl. 
Biträdets förmåga att underlätta för den asylsökande att berätta 
om sina egna skäl är därför centralt för hur asylprocessen fortlöper. 
Genom att intervjua alla familjemedlemmar tillsammans finns risken, 
som citaten i vårt material indikerar, att kvinnans asylskäl kommer i 
skymundan när det offentliga biträdet skriftligen redogör för famil-
jemedlemmarnas asylskäl till Migrationsverket. Om det offentliga 
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biträdet inte intervjuar familjemedlemmar separat i den initiala utred-
ningen blir den separata utredningen på asylprövningsenheten på 
Migrationsverket desto viktigare.

På Migrationsverket intervjuas dock mannen först och därefter 
kvinnan, för att komplettera mannens berättelse. Vidare kan konsta-
teras att kvinnan inte utreds på djupet om egna eventuella asylskäl. 
Trots att handläggarna följer riktlinjerna och intervjuar de asylsö-
kande separat är det viktigt att tillvägagångssättet i den separata 
utredningen – att mannen utreds först och därefter kvinnan – vidare 
problematiseras utifrån det empiriska materialet och forskningen på 
detta område. 

Som även andra studier visar betyder antagandet att mannen i en 
familj har asylskälen att många utredningar fokuserar på männen 
på bekostnad av den kvinnliga sökanden och att kvinnorna ofta blir 
hastigt intervjuade om sina asylskäl, även när det är möjligt att de, 
snarare än deras män, har varit utsatta för förföljelse (Spijkerboer 
2000; Crawley 2001; Singer 2006; Ceneda och Palmer 2006). Det 
empiriska materialet antyder att proceduren att intervjua kvinnan 
efter mannen utgör en tendens som grundar sig på flera antaganden. 
Dessa antaganden grundas på hur offentliga biträden och handläggare 
uppfattar asylsökande kvinnor och män. Enligt de empiriska resultaten 
finns flera antaganden som vidare bör problematiseras.

“Det är mannen som brukar har asylskälen” 
Intervjumaterialet visar på en tendens när det gäller handläggare och 
offentliga biträdens uppfattning om vem som brukar ha asylskälen i en 
familj och som bör undersökas vidare. Även om det är fler män som 
söker asyl i Sverige betyder det inte nödvändigtvis att det är männen 
som alltid har asylskälen eller att en kvinna som kommer med sin familj 
alltid har lämnat sitt land på grund av mannens aktivitet. Studier från 
andra länder pekar också på att offentliga biträden och handläggare 
ofta anser att kvinnor är medföljande till sina män (Spijkerboer 2000; 
Crawley 2001; Singer 2006; Ceneda och Palmer 2006).

De intervjuade asylsökande kvinnorna riktar uppmärksamheten 
på denna tendens och betonar förutfattade meningar hos offentliga 
biträden och handläggare om vem som har asylskälen i en familj. Det 
empiriska materialet indikerar på samma sätt att förutfattade meningar 
hos offentliga biträden och handläggare om att mannen brukar ha 
asylskälen skulle kunna påverka denna tendens. Detta påvisas även i 
den holländska asylprocessen: 

I litteraturen anses ofta förföljelse utförd av manliga anhöriga som 
kännetecknande för kvinnors orsaker till flykt. Trots att jag till en början 
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delade denna uppfattning antyder materialet i min studie att detta flyktmotiv 
åtminstone delvis är ett resultat av att manliga släktingars problem prioriteras 
framför de asylsökandes egna problem [...]. Att detta flyktmotiv så ofta anges 
kan helt enkelt spegla förutfattade meningar hos dem som utför intervjuerna 
[författarnas översättning] (Spijkerboer 2005: 79). 

Detta antagande bör vidare undersökas för att veta om det är mannen 
som vanligtvis har asylskälen när en familj söker asyl i Sverige och 
till vilken grad antaganden och förutfattade meningar hos offentliga 
biträden och handläggare om att mannen brukar ha asylskälen också 
påverkar denna tendens. Det finns liten kunskap om hur brist på genus-
medvetenhet kan skapa brister i det inledande arbetet under asylpro-
cessen vilket i sin tur kan påverka utredningskvaliteten. 

Asylsökande kvinnor som icke-politiskt aktiva
Riktlinjerna understryker att kvinnors politiska engagemang ofta äger 
rum på en “lägre nivå”, exempelvis genom att de vårdar sjuka rebell-
soldater, rekryterar sympatisörer eller utarbetar och sprider flygblad 
(Utlänningshandboken, kap 40.1, 2006: 20). Även en kvinnas önskan 
att inte delta i vissa aktiviteter, såsom att ge proviant åt regeringens 
soldater, kan uppfattas som att hon hyser en till regimen motsatt 
politisk åsikt (ibid.). Det empiriska materialet indikerar att det finns 
en diskrepans mellan vad riktlinjerna framhåller om kvinnors politiska 
aktivitet och handläggarnas förutfattade meningar kring vad politiskt 
aktivitet innebär. Handläggaren och offentliga biträden är ofta benägna 
att tro att kvinnor i allmänhet och kvinnor i familj inte brukar vara 
politisk aktiva utan att de söker asyl enbart på grund av mannens 
politiska engagemang. 

Dessa antaganden grundas delvis på att kvinnors politiska delta-
gande har varit missuppfattat samtidigt som genusskillnader i politiskt 
deltagande och aktivitet har överdrivits (Spijkeboer 2000; Crawley 
2001). Politisk aktivitet har ofta uppfattats som ett engagemang i den 
formella sfären, vilket har gjort att andra former av politisk aktivitet, 
som många kvinnor kan ha deltagit i, inte tas på samma allvar. Trots 
att kvinnornas erfarenheter av förföljelse kan vara samma som mäns 
är det viktigt att påpeka att uttrycket för denna aktivitet ibland skiljer 
sig. 

Sammantaget påverkar ett sådant antagande som nämns ovan vilka 
frågor som ställs till den asylsökande kvinnan och vilken utredningstid 
hon ges på Migrationsverket.
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Kvinnor som fruar
Utifrån de empiriska resultaten finns ett behov att problematisera 
bilden av olika kvinnor i asylprocessen. Intervjumaterialet visar att 
offentliga biträden och handläggare ofta inte ser asylsökande kvinnor 
som enskilda individer med egna potentiella asylskäl, i synnerhet inte 
när de söker asyl tillsammans med sina män. Denna tendens kan delvis 
grundas på en stereotyp bild som handläggare och offentliga biträden 
har av asylsökande kvinnor i familj som fruar, mödrar och döttrar. 
Dessutom kan detta antagande grundas på de roller som dessa kvinnor 
anses ha i sina länder. En komparativ analys av könsrelaterad förföl-
jelse i nationell asylrätt och praxis i Europa indikerar samma tendens:

Kvinnors förutbestämda könsroller i många av de länder som människor flyr 
från kan leda till antagandet (hos både makar, familjer och beslutsfattande 
myndigheter) att en kvinna inte kommer att ha egna asylskäl [författarnas 
översättning] (Crawley och Lester 2004: 99).

Denna bild stämmer överens med studier från andra länder som också 
påpekar att kvinnor ofta betraktas som enbart medföljande till sina 
män (Hinshelwood 1997; Spijkerboer 2000; Crawley 2001).
 
VIKTEN AV UTREDNING AV ASYLSKÄL
Migrationsverket skapade de första riktlinjerna för utredning och 
bedömning av kvinnors skyddsbehov år 2001. Det empiriska materialet 
som presenterats ovan antyder att de långt ifrån systematiskt har inför-
livats i utredningen av kvinnors asylskäl, vilket är anmärkningsvärt. 

Riktlinjerna understryker att det är “angeläget att de sökande som 
åberopar förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning snarast 
uppmärksammas i asylprocessen” (Utlänningshandboken, kap 40.1, 
2006: 8). För att denna information ska komma fram är det därför 
grundläggande att ställa frågan om kvinnan vill ha ett kvinnligt 
eller manligt offentligt biträde, utredare och tolk redan från början i 
processen samt ge en förklaring till varför frågan ställs. Om man vid 
asylansökningstillfället förklarar för kvinnan vad som kommer att 
hända under asylprocessens gång och varför det kan vara relevant för 
henne att tänka igenom valet av kön på offentligt biträde, utredare och 
tolk blir det kanske klarare för kvinnan vilket val hon bör göra. Det kan 
vara svårt för den asylsökande kvinnan att vid ankomsten Sverige själv 
inse att asylskälen faktiskt ska presenteras muntligen till olika aktörer 
under asylprocessens gång.

Det är också grundläggande att kvinnor får en jämlik tillgång till 
asylprocessen redan från den initiala asylansökan. När en kvinna 
kommer som en del av en familj, oavsett om hon är så kallat huvud-
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sökande eller inte, borde hon intervjuas separat om egna asylskäl av 
det offentliga biträdet. Riktlinjerna framhåller att alla familjemed-
lemmar måste utredas separat hos handläggaren på asylenheten men 
eftersom riktlinjerna bara tillämpas av Migrationsverkets tjänstemän 
finns det inga krav på en separat utredning hos det offentliga biträdet. 
Det framkommer att asylsökande kvinnor ofta inte vågar berätta om 
övergrepp om det finns familjemedlemmar med vid utredningstillfället. 
Det här resultatet stämmer överens med studier från andra länder som 
påpekar att kvinnor ofta har svårigheter att berätta om övergrepp i 
övriga familjemedlemmars närvaro (Hinshelwood 1997; Spijkerboer 
2000; Crawley 2001; Crawley och Lester 2004). 

Däremot kvarstår Migrationsverkets utredningsansvar, som inte 
enbart kan grundas på den initiala utredningens uppgifter, särskilt när 
det kan förekomma brister i det offentliga biträdets utredning som 
påpekats tidigare i kapitlet. Riktlinjerna understryker att “migrations-
verket har enligt förvaltningsrättsliga principer ett långtgående utred-
ningsansvar” (Utlänningshandboken, kap 40.1, 2006: 7). Därför är det 
viktigt att handläggaren inte enbart utreder kvinnan för att komplettera 
mannens berättelse utan att kvinnan ges möjligheten att enskilt berätta 
om egna eventuella asylskäl. Det empiriska materialet antyder däremot 
att asylsökande kvinnor, i synnerhet de som söker asyl med sina män, ofta 
inte utreds vidare om sina skäl, bland annat på grund av tidsbrist. Med 
tanke på de särskilda svårigheter kvinnor och flickor kan ha rörande 
att tala om sina könsrelaterade asylskäl är det viktigt att utredningarna 
ges tillräckligt med tid (Bexelius 2008: 170). Utredningsmetodiken, 
landkunskapen och intervjumiljön är grundläggande för att kvinnan ska 
våga berätta om sina erfarenheter och gå närmare in på sina asylskäl. 

Olika kategorier av kvinnor – i synnerhet lågutbildade och icke läs- 
och skrivkunniga kvinnor, kvinnor som har varit utsatta för könsrela-
terad förföljelse samt kvinnor i familj – kan vara extra utsatta under 
asylprocessen. Handläggare är ofta inte medvetna om den speciella 
problematik som vissa kategorier av kvinnor kan ha under asylpro-
cessen. Trots att alla asylsökande personer kan uppleva olika sorters 
svårigheter under asylprocessen antyder det empiriska materialet 
att dessa svårigheter kan förvärras för vissa kvinnor på grund av att 
medvetna eller omedvetna antaganden styr arbetet under asylprocessens 
gång, exempelvis att asylsökande personer är politiskt aktiva män som 
har varit förföljda på grund av sina politiska aktiviteter. Det krävs en 
medvetenhet om hur föreställningar kring kön påverkar kvinnors 
erfarenheter – inte enbart före och under flykten, men även under 
asylprocessen. 
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Många handläggare har som nämnts inte haft tillgång till 
Migrationsverkets genusutbildning och har inte heller kännedom om 
eller kontakt med genusnätverket. Regeringen påpekar i reglerings-
brevet till Migrationsverket att “frågor som rör kvinnor samt homo- 
och bisexuella samt transpersoner skall särskilt uppmärksammas i 
utbildningsavseende” och därför krävs en större insats på detta område 
(se Regleringsbrevet 2007). Dessutom betraktas inte riktlinjerna som 
en helhet utan handläggarna lägger mindre vikt vid delen rörande 
formen för utredning än vid delen som rör bedömningen av asylskälen. 
För att kunna förstå bristen på implementering av riktlinjerna är det 
viktigt att synliggöra att handläggarna, i synnerhet på ansöknings- 
och mottagningsenheter, inte känner sig lika delaktiga i asylprocessens 
slutliga resultat (uppehållstillstånd eller beslut om avvisning/utvisning). 
Anledningen till detta kan vara att de inte är medvetna om att utred-
ningsarbetet ligger till grund för processens senare skeden. På grund av 
en organisatorisk hierarki känner handläggarna att asylbedömningen 
på asylprövningsenheten är mer central och viktig än det arbete som 
föranleder detta moment. Asylprocessen bör ses som en helhet där 
arbetet såväl under utrednings- som bedömningsfasen kompletterar 
varandra. Det är i princip endast på detta sätt som kvinnans berättelse 
om hennes asylskäl kan komma fram på ett fullgott vis. Vidare kan en 
helhetssyn även bidra till en bättre samverkan mellan olika enheter. Ett 
nära samarbete är viktigt eftersom det ger möjlighet att dokumentera 
de relevanta aspekter som beaktas i ett tidigt skede av processen och 
har betydelse för den fortsatta handläggningen. Dessutom är tjänste- 
och journalanteckningar viktiga hjälpmedel, enligt riktlinjerna, för att 
handläggarna på asylprövnings- och mottagningsenheten ska kunna 
fånga upp och delge varandra signaler som de uppmärksammar 
(Utlänningshandboken, kap 40.1, 2006: 9). Utan ett väldokumenterat 
samarbete är det lätt att tidigt uppfångade signaler på könsrelaterad 
förföljelse inte uppmärksammas.

Den begränsade forskningen om procedurer och rutiner under 
utredningens gång har en viss betydelse för den brist på kunskap som 
finns om frågornas betydelse för hela asylprocessen. Forskningen 
gällande asylsökande kvinnor har fokuserat, som tidigare nämnts, på 
bedömningen av asylskälen, i synnerhet på olika typer av förföljelse 
som kvinnor kan vara utsätta för innan de söker asyl i Sverige (Bexelius 
2001; Folkelius och Noll 2000). Den här typen av forskning har varit 
grundläggande för att belysa att kvinnors erfarenheter av förföljelse 
kan skilja sig från mäns och för att vidareutveckla lagen och skapa 
betydande riktlinjer. Däremot saknas fortfarande studier som belyser 
asylsökande kvinnors erfarenhet av asylprocessen samt hur brister i 
arbetet under utredningsprocessen påverkar utredningsresultatet.
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En effektiv införlivning och användning av riktlinjerna under 
utredningen av asylskälen utgör en förutsättning för en rättssäker 
bedömning. Om inte alla aspekter av en asylansökan kommer fram 
under utredningen av skälen kan det leda till bristfälliga beslut och 
följaktligen fler överklaganden (Crawley 2001; Bexelius 2008). Det är 
inte bara ineffektivare och dyrare utan kan också innebära allvarliga 
konsekvenser för människors liv då asylskälen inte har framkommit 
eller bedömts.

De senaste åren har forskningen om utredningssituationen ökat, 
i synnerhet vad gäller psykologiska aspekter och trauman (Crawley 
2001; Cohen 2002; Kagan 2003). Däremot är forskningen fortfa-
rande mycket begränsad kring hur samspelet mellan kön, utbildning 
och etnicitet kan påverka asylsökandens möjligheter att komma till 
tals i asylprocessen. Det behövs mer kunskap om hur kön och andra 
faktorer som utgör kvinnans identitet samspelar med implemente-
ringen av rutiner och procedurer inför och under utredningsstadiet 
och inte bara under själva bedömningen av asylskälen. En ambition i 
detta kapitel har varit att lyfta fram asylsökande kvinnors erfarenhet 
av asylprocessen samt över handläggares och beslutsfattares uppfatt-
ningar om asylsökande på mera komplexa sätt än vad som tidigare 
gjorts. Förhoppningsvis kan detta kapitel följas av andra studier i 
framtiden som kan bidra vidare till förståelsen av vikten av att proce-
durer och rutiner följs för en asylsökande kvinnas möjlighet att komma 
till tals i asylprocessen. 
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Kapitel 6

SKYDDSBEHÖVANDE I ÖVRIGT –  
ETT SVÅRTOLKAT BEGREPP?

Rebecca Stern

Artikeln syftar till att visa på och diskutera tendenser i utvecklingen 
av svensk migrationspraxis sedan den 31 mars 2006 då den nya utlän-
ningslagen trädde i kraft. I artikeln redogörs för och analyseras föränd-
ringarna i lagstiftningen angående så kallade skyddsbehövande i övrigt. 
Fokus ligger på begreppen “inre väpnad konflikt” och ”andra svåra 
motsättningar” och i texten diskuteras hur begreppen tolkats samt 
vilka konsekvenser detta har haft för rättsutvecklingen. En övergri-
pande fråga som berörs är relationen mellan internationell och nationell 
rätt. En viktig slutledning är att den svenska Migrationsöverdomstolen 
och Migrationsverket inte tycks ha tillräckliga kunskaper i interna-
tionell rätt för att kunna tolka vissa centrala begrepp i den interna-
tionella humanitära rätten på ett korrekt sätt. Det påpekas också att 
den inkonsekventa tolkningen av begreppet svåra motsättningar kan 
ha långtgående negativa konsekvenser för enskilda asylsökande. 

SÖKORD: asylrätt, flyktingrätt, utlänningsrätt, skyddsbehö-
vande, subsidiärt skydd, inre väpnad konflikt, svåra motsättningar, 
Migrationsöverdomstolen, Migrationsverket
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INLEDNING
Rätten till skydd undan förföljelse är en grundsten i den internatio-
nella flyktingrätten. Denna rättighet är också central i den svenska 
utlänningsrätten. Definitionen av vem som är en flykting enligt 
Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning1 (härefter FN:s 
flyktingkonvention) återfinns i stort sett ordagrant i utlänningslagens 
(SFS 2005:170) 4 kap. 1 §. En alternativ rätt till skydd finns i utlän-
ningslagens 4 kap. 2 § där kategorin skyddsbehövande i övrigt 
etableras. Enligt denna regel kan personer ha rätt till skydd även om 
de inte uppfyller de krav som flyktingdefinitionen uppställer – skyddet 
är vad som kallas subsidiärt eller komplementärt. Exempel på denna 
sorts skyddsskäl kan vara att en person kommer från ett land i krig 
och riskerar sitt liv om han eller hon återvänder, att systematiska 
kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer i hemlandet eller 
att personen i fråga utsätts för systematiska övergrepp som staten i 
hemlandet inte kan eller inte vill skydda honom eller henne ifrån. 

FN:s flyktingkonvention rör enbart personer som faller inom 
ramen för dess skyddsbestämmelser. Utformningen av ett eventuellt 
kompletterande skydd har traditionellt varit en angelägenhet för varje 
enskilt land. Detta håller på att förändras i och med den Europeiska 
unionens (EU) ökade inflytande på de europeiska ländernas migra-
tionsrättsliga regler och den pågående utformningen av ett gemensamt 
europeiskt asylsystem. I Sverige modifierades både flyktingdefinitionen 
och definitionen av det subsidiära skyddet i förhållande till tidigare 
lagstiftning i och med den nya utlänningslag som trädde i kraft den 31 
mars 2006. I lagen utökades flyktingdefinitionen till att även omfatta 
förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning. Kategorin skydds-
behövande i övrigt utökades i och med att vad som tidigare benämnts 
politisk-humanitära skäl inkluderades i bestämmelsen, från att tidigare 
ha varit placerade i bestämmelsen om humanitära skäl (utlänningslag 
[1989:529] 2 kap. 4 § 1 st. p. 5). Konsekvenserna av dessa föränd-
ringar har diskuterats flitigt. I denna text behandlas skyddsbehov på 
grund av väpnad konflikt och andra svåra motsättningar.2 

1 189 U.N.T.S. 150, trädde i kraft 22 april 1954. Se särskilt artikel 
1(2)A. 

2 Texten bygger på Svenska Röda Korsets rapport Ny utlänningslag 
under lupp, publicerad i april 2008 och skriven av artikelförfattaren 
(Stern 2008). I rapporten analyserades rättspraxis under perioden 
31 mars 2006 – 31 december 2007. I denna text har materialet 
omarbetats samt uppdaterats med praxis t.o.m. den 31 augusti 
2008.  
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Syfte och avgränsningar
I texten analyseras tolkning och tillämpning av begreppet skyddsbe-
hövande i övrigt i den svenska utlänningslagen. Grunderna på vilka 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt kan beviljas finns i 
utlänningslagens 4 kap. 2 §. Syftet är att visa på tendenser i utveck-
lingen i svensk migrationspraxis sedan den 31 mars 2006 då den nya 
utlänningslagen trädde i kraft. En övergripande fråga som berörs är 
relationen mellan internationell och nationell rätt. 

Fokus i denna text ligger på de grunder som räknas upp i 4 kap. 2 § 
1 st. p. 2, det vill säga skyddsbehov på grund av väpnad konflikt eller 
välgrundad fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp på grund 
av andra svåra motsättningar. De övriga två kategorierna av skydds-
behövande i övrigt, personer som känner välgrundad fruktan för att 
straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (4 kap. 2 § 1 
st. p. 1) och miljöflyktingar (4 kap. 2 § 1 st. p. 3), har lämnats utanför 
denna text då det främst är tillämpningen av punkt 2 som diskuterats 
sedan den nya lagen trädde i kraft. Relationen mellan de olika skydds-
grunderna är emellertid intressant på ett övergripande plan och väl 
värd att analysera i ett annat sammanhang.

Tillvägagångssätt
I texten analyseras bestämmelser i 1989 och 2005 års utlän-
ningslagstiftning samt förarbetsuttalanden, prejudikat från 
Migrationsöverdomstolen, Migrationsverkets vägledande beslut, 
yttranden från Migrationsverket samt vissa vägledande beslut från 
Utlänningsnämnden. Intentionen är att lyfta fram och diskutera de 
förändringar som gjorts i lagstiftningen och hur de nya bestämmel-
serna hittills har tolkats i vägledande praxis. Analysen är gjord enligt 
traditionell kvalitativ juridisk metod. 

Disposition
Inledningsvis, som utgångspunkt för analysen, redogörs för relevanta 
förändringar rörande subsidiärt skydd i 2005 års utlänningslag jämfört 
med tidigare lagstiftning. En kort redogörelse ges sedan för den nu 
gällande instans- och processordningen i utlänningsärenden. Efter detta 
analyseras vägledande avgöranden och beslut rörande skyddsgrunden 
skyddsbehövande i övrigt från Migrationsöverdomstolen respektive 
Migrationsverket. I den avslutande delen diskuteras konsekvenserna 
för rättsutvecklingen av hur bestämmelsen hittills har tolkats och 
tillämpats. 
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BEGREPPET SKYDDSBEHÖVANDE I ÖVRIGT 
Bakgrund
Skyddsgrunden skyddsbehövande i övrigt har inte sitt ursprung i FN:s 
flyktingkonvention utan är en kompletterande skyddsgrund som stater 
avgör om, och i sådant fall på vilket sätt, de vill använda sig av i sin 
utlänningslagstiftning. Utformningen av det komplementära skyddet 
varierar således från land till land och beror inte minst på hur staterna 
tillämpar flyktingdefinitionen. I Sverige har under många år betydligt 
fler asylsökande beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande 
i övrigt eller på så kallad humanitär grund än som flyktingar (Noll 
och Popovic 2005/06). Ett exempel på det motsatta förhållandet är 
Storbritannien, där flyktingstatus beviljas oftare än i Sverige.3 Å andra 
sidan tillämpas den brittiska varianten av tillståndsgrunden skydds-
behövande i övrigt, “humanitarian protection” och “discretionary 
leave”, restriktivt (Home Office 2008). 

I alla EU:s medlemsländer har ikraftträdandet och implementeringen 
av det så kallade skyddsgrundsdirektivet (Rådets direktiv 2004/83/
EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmed-
borgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller 
som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt 
om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade 
skyddet) haft, och kommer även i framtiden att ha, betydande inverkan 
på utformningen av komplementära skyddsgrunder i nationell asyllag-
stiftning. Skyddsgrundsdirektivets huvudsakliga syfte är att införa 
miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer 
skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl 
behöver internationellt skydd (skyddsbehövande i övrigt) samt 
innehållet i det beviljade skyddet (artikel 1). EU:s medlemsstater skall 
alltså tillämpa gemensamma kriterier för att fastställa vilka personer 
som har ett verkligt behov av internationellt skydd samt garantera 
att en miniminivå av bland annat ekonomiska och sociala förmåner 
är tillgänglig för dessa personer i samtliga medlemsstater (inledning, 
punkt 6). En annan viktig åtgärd är införandet av en legal status för 
kategorin skyddsbehövande i övrigt. Skyddsgrundsdirektivet skulle ha 
implementerats av medlemsstaterna senast den 10 oktober 2006, något 
som dock inte genomförts fullt ut i alla EU-länder.4 

3  Se statistik från brittiska Home Office 2008). 
4  Exempelvis har de ändringar i svensk lagstiftning som föreslogs i 

SOU 2006:6 Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt i skrivande 
stund inte resulterat i en proposition. 
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Utvecklingen i Sverige 
Enligt 3 kap. 3 § i 1989 års utlänningslag tillhörde en person kategorin 
skyddsbehövande i övrigt om han eller hon, utan att kunna katego-
riseras som flykting, kände välgrundad fruktan för att straffas med 
döden eller utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling eller 
bestraffning, behövde skydd på grund av en yttre eller inre väpnad 
konflikt, på grund av en miljökatastrof inte kunde återvända till 
sitt hemland eller på grund av sitt kön eller homosexualitet kände 
välgrundad fruktan för förföljelse (se Wikrén och Sandesjö 2002: 
174ff.). I 2005 års utlänningslag flyttades förföljelse på grund av kön 
eller sexuell läggning till flyktingbestämmelsen för att den svenska 
regleringen bättre skulle stämma överens med etablerad internationell 
flyktingrättspraxis (se SOU 2004:31).

Kategorin skyddsbehövande i övrigt förändrades även på andra 
sätt. I propositionen till 2005 års utlänningslag betonades att den nya 
utlänningslagen tydligt borde skilja mellan olika grunder för uppehålls-
tillstånd samt att skyddsgrunderna måste få en mer framträdande plats 
och i fortsättningen inte prövas inom ramen för humanitära skäl (Prop. 
2004/05:170: 176f.). Ett problem med tillämpningen av 1989 års lag 
var att personer som i praktiken hade skyddsbehov i stället beviljades 
uppehållstillstånd på humanitär grund enligt dåvarande 2 kap. 4 § 
första stycket 5. Dessa skäl benämndes “politisk-humanitära skäl” och 
syftade på situationer där individuella skyddsskäl inte förelåg, men 
där situationen i hemlandet var sådan att det skulle vara inhumant 
att tvinga en person att återvända dit (se Prop. 1996/97:25: 92f. samt 
Wikrén och Sandesjö 2002: 78). Politisk-humanitära skäl framstår 
därmed som något av en hybrid: Något att ta till när ett skyddsbehov 
identifierats men man inte anser att det är tillräckligt starkt, alternativt 
tydligt kopplat till individen, för att motivera att uppehållstillstånd 
som skyddsbehövande beviljas. Användandet av grunden humanitära 
skäl när det egentligen var politiska eller andra skäl länkade till 
risken för kränkningar av mänskliga rättigheter som avsågs skapade 
emellertid begreppsförvirring och resulterade i att personer beviljades 
uppehållstillstånd av skäl för vilka det inte fanns tydliga riktlinjer 
(Prop. 2004/05:170: 184).

De oklarheter som omgärdade tillståndsgrunden humanitära skäl 
gjorde att bestämmelsen tidvis också utsattes för hård kritik. Detta 
eftersom den av såväl sökande som andra aktörer upplevdes som 
otydlig samt att den lämnade utrymme för godtyckliga bedömningar 
(t.ex. Norström 2004). Det kan nämnas att under perioden 1992-2005 
(den period under vilken Utlänningsnämnden var verksam) beviljades 
117 917 personer uppehållstillstånd av humanitära skäl (inklusive 
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politisk-humanitära skäl) och 57 747 personer av skyddsskäl. 
Skillnaden är markant och gav upphov till diskussioner om inte kraven 
på vilka personer som skulle anses som skyddsbehövande var alltför 
höga (Norström 2004). 

För att motverka den otydlighet och förvirring som uppstod vid 
tillämpningen av skyddsskäl respektive humanitära skäl föreslog reger-
ingen i propositionen om den nya utlänningslagen att de så kallade 
politisk-humanitära skälen skulle inkluderas i kategorin skyddsbehö-
vande i övrigt. Intentionen var att personer som beviljades uppehålls-
tillstånd på humanitär grund i fall där skyddsaspekterna var tungt 
vägande skulle omfattas av skyddsbestämmelsen och inte hanteras 
inom ramen för en allmän “uppsamlingsbestämmelse”. Därigenom 
skulle grunderna för uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov 
respektive humanitära skäl renodlas och tydlighet och transparens 
i asylprocessen – två ledord för reformen av asylprocessen – gynnas 
(Prop. 2004/05:170: 184-195).

Kategorin skyddsbehövande i övrigt i den nya utlänningslagen 
utökades därför till att omfatta, utöver personer som flytt från väpnade 
konflikter, även personer som lämnat sina hemländer av andra skydds-
relaterade skäl. Bestämmelsen formulerades så att den utöver väpnad 
konflikt även tar upp välgrundad fruktan för allvarliga övergrepp på 
grund av “andra svåra motsättningar” i hemlandet som en möjlig 
skyddsgrund. 4 kap. 2 § är utformad på följande vis: 

2 § Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i 
andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är 
medborgare i, därför att han eller hon
1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för 
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning,
2. behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund 
av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att 
utsättas för allvarliga övergrepp, eller
3. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.
Motsvarande gäller för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land 
där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.

Som nämns ovan är det främst punkt 2 i bestämmelsen, om väpnad 
konflikt och andra svåra motsättningar, som orsakat diskussion – 
inte minst i media.5 Det finns flera orsaker till detta. En är att det inte 
framgår av förarbetena – vare sig till 1989 års lag eller till 2005 års 

5 Se exempelvis Guillou 2007, Westerberg och Stern 2008, Sveriges 
radio P1 Konflikt 2008-04-19 Sermand 2007, Meri 2008.
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lag – vad som utgör en inre väpnad konflikt. Ledning har därför fått 
sökas i både äldre och nuvarande praxis, vilket föranlett en diskussion 
om vilken tolkning som är den korrekta. Nästa led i punkten 2, “svåra 
motsättningar” är avsedd att inkludera de ovan nämnda politisk-
humanitära skälen i skyddsgrunderna. 

4 kap. 1 § och 4 kap. 2 § 1 st. p. 1 är placerade högre i den 
hierarki som finns mellan de olika skyddsgrunderna. Hierarkin kan 
kort beskrivas som att först prövas den asylsökandes skäl gentemot 
flyktingbestämmelsen, sedan mot den så kallade tortyrbestämmelsen 
i 4 kap. 2 § 1 st. p. 1, sedan mot skyddsbehov grundat på en interna-
tionell eller nationell väpnad konflikt i 4 kap. 2 § 1 st. p. 2. Först efter 
detta prövas skyddsbehov på grund av risken för allvarliga övergrepp 
enligt samma punkt. Gränsdragningen mellan vad som bedöms som 
en väpnad konflikt och vad som utgör svåra motsättningar är betydel-
sefull inte minst eftersom kriteriet välgrundad fruktan skall uppfyllas 
när det är fråga om svåra motsättningar, men däremot inte om det 
råder en väpnad konflikt. Kraven på den enskildes individuella skäl ser 
således olika ut beroende på situationen i hemlandet.

Möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på andra grunder än 
skyddsbehov finns emellertid kvar i utlänningslagens 5 kap. 6 §.6 I 
bestämmelsen anges att uppehållstillstånd kan beviljas om tillstånd inte 
kan ges på annan grund och om det “[…] vid en samlad bedömning av 
utlänningens situation föreligger sådana synnerligen ömmande omstän-
digheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige”. Regeringen ville 
att begreppet humanitära skäl som sådant skulle utmönstras ur lagstift-
ningen och ersättas av grunden synnerligen ömmande omständigheter 
då denna formulering “bättre svarar mot karaktären av undantagsbe-
stämmelse” (Prop. 2004/05:170: 184-195). Poängen var dels att det 
tydligt skulle framgå av lagtexten i vilka situationer en person, som 
inte kan få tillstånd på grund av skyddsskäl eller anknytning, ändå 
kan beviljas uppehållstillstånd, dels att det tydligt skulle framgå att 
politisk-humanitära skäl faller inom ramen för skyddsbehov.

En risk som framhölls av remissinstanserna till proposition Ny 
instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden 
var att de föreslagna förändringarna skulle innebära att fokus skulle 
komma att ligga på humanitära skäl snarare än på skyddsbehov (Prop. 
2004/05:170: 184-195). Man menade vidare att valet av formuleringen 
“synnerligen ömmande omständigheter” skulle innebära en kodifiering 
av då gällande praxis; en praxis som ansågs vara alltför strikt (Prop.  

6 Uppehållstillstånd kan även beviljas på grund av familjeanknytning 
enligt bestämmelser i utlänningslagens femte kapitel. 
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2004/05:170: 184-195). I propositionen framhölls det att avsikten med 
att omformulera bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt inte var 
att inskränka möjligheterna att få uppehållstillstånd jämfört med 1989 
års lagstiftning och därtill hörande praxis (Prop. 2004/05:170: 178). 
Tanken var snarare att motverka den glidning mellan skyddsskäl och 
humanitära skäl regeringen ansåg uppstått i tillämpningen av 1989 års 
utlänningslag och att placera skyddsgrunderna i centrum för lagstift-
ningen (Prop. 2004/05:170: 177). I vilken mån dessa målsättningar 
uppfyllts i praxis analyseras i det följande. Inledningsvis skall dock 
sägas några ord om utformningen av den nya instans- och process-
ordning i vilken lagstiftningen skall tillämpas. 

INSTANS- OCH PROCESSORDNING I UTLÄNNINGSÄRENDEN  
Från och med den 31 mars 2006 då den nya instans- och process-
ordningen i utlänningsärenden trädde i kraft avgörs utlän-
ningsärenden av Migrationsverket i första instans och av 
domstolar i högre instans. Överklagande sker till en av tre 
migrationsdomstolar. Migrationsdomstolarnas domar kan 
överklagas till Migrationsöverdomstolen som är placerad vid 
Kammarrätten i Stockholm. För att ett mål skall kunna tas upp av 
Migrationsöverdomstolen krävs dock först att så kallat prövnings-
tillstånd beviljas. Detta krav beror på att Migrationsöverdomstolen 
är prejudikatsinstans, vilket betyder att domstolen skall pröva frågor 
av principiell betydelse och avge vägledande avgöranden som är till 
stöd för rättstillämpningen och som utvecklar praxis på området. 
De villkor som gäller för att prövningstillstånd skall kunna beviljas 
är därför a) att Migrationsöverdomstolens avgörande är nödvändigt 
för att ge ledning för hur liknande fall skall bedömas eller b) om det 
föreligger synnerliga skäl för att pröva ett överklagande (se 16 kap. 
12 § utlänningslagen). Kravet på prövningstillstånd innebär således att 
Migrationsöverdomstolen inte kan ta upp ett fall till prövning enbart 
på grund av att någon av parterna anser att den lägre instansen gjort en 
felaktig bedömning: Migrationsöverdomstolen är alltså inte ytterligare 
en överprövningsinstans i traditionell mening. Den stora majoriteten 
av alla ansökningar om prövningstillstånd får avslag: 2007 avgjordes 
4045 ansökningar om prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen 
– av dessa bifölls 62 stycken (Migrationsverket 2008). 

Ett av de främsta målen med den nya instans- och processord-
ningen var att flytta överprövningen av beslut i utlänningsärenden 
från förvaltningsmyndighet (Utlänningsnämnden) till domstol och 
därigenom öka rättssäkerheten och trovärdigheten i systemet genom 
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en juridifiering7 av processen. Att öka möjligheten till muntlig 
förhandling samt införa en tydlig tvåpartsprocess var också centrala 
instrument för att öka insynen och tilltron till processen både bland 
berörda parter och allmänheten (Prop. 2004/05:170: 106). Det fanns 
vidare en förhoppning att införandet av migrationsdomstolar skulle 
generera tydligare och “bättre” domar än tidigare och att praxis skulle 
bli mer enhetlig (Stern 2008: 13). 

SKYDDSBEHÖVANDE I ÖVRIGT I RÄTTSPRAXIS 
De vägledande beslut från Migrationsöverdomstolen och från 
Migrationsverket rörande skyddsbehov på grund av en inre väpnad 
konflikt eller andra svåra motsättningar som diskuteras nedan härrör 
sig från perioden 31 mars 2006 – 31 augusti 2008. Migrationsverkets 
vägledande beslut är, i skillnad från Migrationsöverdomstolens 
domar, inte prejudicerande. I praktiken har myndighetens vägledande 
beslut emellertid stor betydelse för Migrationsverkets handläggning 
av ärenden i de fall det ännu inte finns några prejudikat från högsta 
instans. Även i de fall där det finns vägledande beslut från högre 
instans är Migrationsverkets beslut av intresse då de visar på myndig-
hetens tolkning av ett redan existerande prejudikat. 

A. Inre väpnad konflikt 
Vad är en inre väpnad konflikt? 
“Väpnad konflikt” är ett begrepp inom den internationella humanitära 
rätten som också används på andra områden inom juridiken. 
Flyktingrätten är ett sådant. Den internationella humanitära rätten kan 
enkelt beskrivas som “folkrätt i krig”. Den internationella humanitära 
rättens centrala rättskällor är de fyra Genèvekonventionerna från 19498 

7 ”Juridifiering” (alternativt ”judikalisering”) är ett begrepp som, med 
Ola Wiklunds ord, används för att beskriva ”[…] en allmän uppvär-
dering av juridikens och juristernas roll i samhället, ökad domstols-
kontroll i form av lagprövning av demokratiskt fattade beslut och en 
allmänt mer framskjuten roll för domstolarna i förhållande till den 
politiska makten” (Wiklund 2006). 

8 Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av 
behandlingen av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna 
i fält (I) 75 U.N.T.S. 31, Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 
angående förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och skepps-
brutna tillhörande stridskrafterna till sjöss (II) 75 U.N.T.S. 85, 
Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars 
behandling (III) 75 U.N.T.S. 135, Genèvekonventionen den 12 
augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid (IV) 
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samt dess två tilläggsprotokoll från 1977.9 Genèvekonventionerna 
I-IV har ratificerats av 194 stater, Tilläggsprotokoll I av 168 stater 
och Tilläggsprotokoll II av 164 stater.10 I stort sett alla världens 
länder är således bundna att följa Genèvekonventionerna I-IV och 
en stor majoritet är också bundna av tilläggsprotokollens regler. 
Konventionerna och tilläggsprotokollen togs fram inom ramen för den 
Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) samarbete med stater. 
ICRC har därför enligt artikel 5 i Internationella Rödakorsrörelsens 
stadgar ett mandat som uttolkare av den internationella humanitära 
rätten. Kommitténs uttalanden skall därför tillmätas stor betydelse.11 

Det finns ingen en enda fastslagen folkrättslig definition av vad som 
utgör en inre väpnad konflikt. Vad som i politikers, medias eller allmän-
hetens ögon uppenbart är en väpnad konflikt behöver inte nödvän-
digtvis vara det i juridisk mening. Artikel 3 i Genèvekonventionerna 
– gemensam för alla fyra konventionerna – beskriver vilka minimi-
regler som gäller i en situation där en konflikt “som inte är av en inter-
nationell karaktär” pågår på en av konventionsstaternas territorium. 
Artikel 3 räknar emellertid inte upp vilka kriterier som skall vara 
uppfyllda för att en sådan situation skall anses föreligga. I artikel 1(1) i 
1977 års Tilläggsprotokoll II (TP II) till 1949 års Genèvekonventioner 
stadgas att protokollets regler är tillämpligt på väpnade konflikter som 
inte är att betrakta som internationella. Grundförutsättningen för att 
tilläggsprotokollets regler skall vara tillämpliga är att staten i fråga har 
ratificerat TP II. I artikel 1(1) anges att reglerna i TP II är tillämpliga i 
konflikter som äger rum på en 

[…] fördragsslutande parts territorium mellan dess stridskrafter och 
upproriska väpnade styrkor eller andra organiserade grupper som under 
ansvarigt kommando utövar sådan kontroll över en del av statens territorium 
att de kan utföra sammanhängande och samordnade militära operationer 
samt tillämpa detta protokoll. 

75 U.N.T.S. 187. Konventionerna trädde i kraft 21 oktober 1950. 
9 Tilläggsprotokoll till Genèvekonventionerna den 12 augusti 

1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade 
konflikter (Protokoll I) 1125 U.N.T.S. 3, Tilläggsprotokoll till 
Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för 
offren i icke-internationella väpnade konflikter (Protokoll II) 1125 
U.N.T.S. 609. Båda trädde i kraft 7 december 1978. 

10 Statistik från ICRC, daterad den 27 augusti 2008. Se http://www.
icrc.org/IHL.nsf/(SPF)/party_main_treaties/$File/IHL_and_other_
related_Treaties.pdf. 

11 Angående stadgans juridiska status, se Bugnion 1995. 
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Som citatet visar innehåller inte artikeln någon definition av begreppet 
“väpnad konflikt”. Det som anges är när relevanta humanitärrättsliga 
regler i protokollet är tillämpliga. Vidare i TP II anges att, för att proto-
kollet skall vara tillämpligt, så måste stridigheterna det handlar om 
vara av viss intensitet och gå utanför det som kan betraktas som inre 
oroligheter och isolerade våldshandlingar. TP II kan således inte anses 
uttrycka någon allmän folkrättslig mening av begreppet inre väpnad 
konflikt, även om dess regler är mer precisa än de som återfinns i den 
gemensamma artikel 3. 

Generellt sett har artikel 3 en vidare räckvidd än TP II och är 
tillämplig även i stridigheter mellan väpnade grupper som inte 
omfattas av tilläggsprotokollet. ICRC publicerade i mars 2008 ett 
opinion paper rörande vad som utgör en internationell respektive inre 
väpnad konflikt (ICRC 2008). I detta redogör ICRC för sin syn på 
relationen mellan den gemensamma artikel 3 i Genèvekonventionerna 
och artikel 1 i TP II. ICRC betonar i uttalandet att tilläggsproto-
kollet utvecklar och kompletterar den gemensamma artikel 3 utan 
att förändra de ursprungliga villkoren för artikelns tillämpning. Den 
restriktiva tolkningen av vad som utgör en intern väpnad konflikt 
enligt TP II – främst kravet på territoriell kontroll – skall alltså enligt 
ICRC enbart gälla i relation till protokollet, och inte för den interna-
tionella humanitära rätten som sådan. Detta påpekande är ett tydligt 
klargörande av en viktig fråga inom den humanitära rätten. 

Inre väpnad konflikt i svensk praxis
i) Äldre praxis
“Inre väpnad konflikt” är som synes ett begrepp som inte är helt enkelt 
att tolka, något som har visat sig inte minst i svenska sammanhang. 
I förarbetena till den tidigare lagens 3 kap. 3 § definieras inte vad 
som avses med begreppet. Vad som finns är ett uttalande rörande det 
skyddsbehov en person kan ha som kommer från en region där en 
sådan konflikt pågår (Prop. 1996/97:25: 99). 

Då det inte fanns någon tydlig ledning att hämta i förarbetena 
på denna punkt fick istället ett praxisbeslut från regeringen rörande 
Tjetjenien stor betydelse för i vilka situationer begreppet ansågs 
tillämpligt. I detta beslut, reg. 99-04, hänvisas till att en inre väpnad 
konflikt i folkrättslig mening kännetecknas av stridigheter mellan en 
stats väpnande styrkor och andra organiserade väpnade grupper, att 
dessa stridigheter måste vara sådana att de är allvarligare än vad som 
kan klassas som inre oroligheter och att de inte endast utgör spora-
diska eller isolerade våldshandlingar. Det framhålls vidare att de 
väpnade grupperna i fråga är tvungna att ha ett visst mått av terri-
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toriell kontroll som tillåter dem att utföra militära operationer, samt 
att det sätt på vilket civilbefolkningen drabbas är en viktig faktor för 
hur situationen skall bedömas. I beslutet sägs också att en konflikt 
kan vara så intensiv att ett återsändande till den asylsökandens del av 
landet inte är möjligt, samtidigt som det inte vore rimligt att kräva att 
den sökande använder sig av ett internt flyktalternativ, det vill säga tar 
sin tillflykt till en annan del av landet. 

I reg. 99-04 hänvisas inte till vilka folkrättsliga källor resone-
manget stöder sig på, men formuleringarna känns igen från artikel 
1(1) i Tilläggsprotokoll II. Regeringen slår således fast att i) det finns 
en folkrättslig definition av vad som är en inre väpnad konflikt och ii) 
att denna definition är identisk med de kriterier som beskrivs i artikel 
1(1) i TP II. Med hänsyn till den ovan beskrivna relationen mellan 
den gemensamma artikel 3 och TP II framstår inte denna tolkning 
som helt självklar. I regeringsbeslutet sades emellertid också att det 
“[…] vid tillämpningen av bestämmelsen [fanns] utrymme för både en 
snävare och vidare tolkning av begreppet inre väpnad konflikt än den 
strikt folkrättsliga definitionen […]” (reg. 99-04, s.6). Vad en sådan 
vidare eller snävare tolkning kan bestå i förklaras dock inte ytterligare. 
Tjetjenienbeslutet, som inte har någon motsvarighet i tidigare vägle-
dande beslut enligt 1989 års utlänningslag, kan alltså anses vara en 
tydlig utveckling av rättstillämpningen och ett förtydligande av de 
resonemang som låg till grund för synen på inre väpnade konflikter.
 
ii) Nuvarande praxis 
Den ovan beskrivna snäva tolkningen av vad som utgör den folkrättsliga 
definitionen av en inre väpnad konflikt har aktualiserats i tillämpningen 
av 2005 års lag. I februari 2007 avslog Migrationsöverdomstolen en 
irakisk medborgares överklagande rörande beslut om uppehållstill-
stånd i Sverige (UM 23-06). Detta beslut väckte mycket uppmärk-
samhet och orsakade debatt eftersom Migrationsöverdomstolen i 
domen konstaterade att situationen i Irak vid denna tidpunkt inte var 
att betrakta som en inre väpnad konflikt i utlänningslagens mening.12 
Denna tolkning stämde inte överens med den bild många (politiker 
och media såväl som en stor del av allmänheten) hade av Irak som 
ett land i krig. Den diskussion som följde på beslutet handlade dels 
om hur domstolen tolkat begreppet inre väpnad konflikt i relation 
till den internationella humanitära rätten, dels om domstolen tolkat 
utlänningslagen utifrån lagstiftarens intentioner (Stern 2008: 71-82, 
119-123). 

12 Se exempel ovan, not 11. 
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Domen i februari 2007 var emellertid inte första gången 
Migrationsöverdomstolen tolkade begreppet inre väpnad konflikt. I 
ett säkerhetsärende rörande en man från Gaza (UMS 1-06), avgjort 
i september 2006, fattade Migrationsöverdomstolen ett beslut där 
definitionen av inre väpnad konflikt i relation till bestämmelsen om 
skyddsbehövande i övrigt är i stort identisk med den som senare 
tillämpades rörande Irak. Inte heller situationen i Gaza bedömdes vid 
denna tidpunkt uppfylla kraven för en inre väpnad konflikt. Eftersom 
Gazabeslutet rörde ett säkerhetsärende publicerades inte domen och 
väckte inte heller uppmärksamhet på samma sätt som Irakfallet. Det 
är också Irak-domen UM 23-06 som det vanligtvis hänvisas till i denna 
fråga. 

I UM 23-06 använder sig Migrationsöverdomstolen av samma 
formulering som regeringen gjorde i beslut reg. 99-04 angående vad 
som är den strikt folkrättsliga tolkningen av begreppet inre väpnad 
konflikt. Enligt UM 23-06 kännetecknas en inre väpnad konflikt i 
folkrättslig mening av stridigheter mellan en stats väpnade styrkor och 
andra organiserade väpnade grupper, stridigheter som måste vara av 
sådan karaktär att de går utöver vad som kan klassas som inre orolig-
heter eller som endast utgör sporadiska eller isolerade våldshandlingar. 
De väpnade grupperna måste också ha ett visst mått av territoriell 
kontroll som gör det möjligt för dem att utföra militära operationer. 
Även här läggs stor vikt vid hur civilbefolkningen drabbas och om det 
finns adekvat möjlighet till skydd i en annan del av landet. Vad som 
dock inte finns med i Migrationsöverdomstolens dom är den passus 
i vilken det konstateras att det finns utrymme för både en snävare 
och en vidare tolkning än det som benämns den “strikt folkrättsliga 
definitionen”. Uteslutandet av denna passus skulle kunna indikera 
att handlingsutrymmet vid tolkningen av vad som krävs för att en 
situation skall uppfylla kriterierna för en inre väpnad konflikt (i svensk 
bemärkelse) ytterligare snävas in.

Då Migrationsöverdomstolen i skrivande stund inte kommit med 
någon dom som förändrar bedömningen från UM 23-06 av vad som 
utgör en inre väpnad konflikt är denna strikta bedömning alltjämt 
vägledande. Migrationsöverdomstolen har stått fast vid sin tolkning 
av situationen i Irak i tre senare domar; UM 1140-06 (maj 2007), 
UM 837-06 (juni 2007) och UM 930-06 (oktober 2007). Domstolen 
utvecklade inte, trots förändringar i säkerhetsläget, sin syn på situa-
tionen i Irak i någon större utsträckning i dessa avgöranden. Istället 
hänvisas till UM 23-06 och konstateras kort att det inte finns anledning 
att ändra bedömningen från februari 2007. 
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Ett exempel på när Migrationsöverdomstolen däremot ansett att 
kriterierna för en inre väpnad konflikt är uppfyllda rör Afghanistan. I en 
dom från juli 2008 rörande prövningen av verkställighetshinder enligt 
utlänningslagens 12 kap. 19 § instämmer Migrationsöverdomstolen i 
Migrationsverkets bedömning av att säkerhetssituationen i den del av 
Afghanistan varifrån den sökande kommer är så allvarlig att det inte 
är möjligt att återvända dit (UM 3854-07). Tonvikten i domen ligger 
på frågan om möjligheten till internflykt, alltså att en person kan leva 
tryggt i en annan del av ursprungslandet, är en sådan ny omständighet 
som skall beaktas vid en bedömning av ny prövning enligt 12 kap. 19 §. 
Domstolen ansåg att denna omständighet skulle prövas och bedömde 
sedan att det var fullt möjligt och rimligt att den sökande använde sig 
av möjligheten till internflykt och bosatte sig i exempelvis Kabul. Den 
asylsökande ansågs därför inte ha anfört sådana nya omständigheter 
som utgjorde bestående hinder för verkställigheten av hans avvisnings-
beslut och överklagandet avslogs. 

Migrationsverket å sin sida har i flera vägledande beslut tagit 
ställning till förekomsten av en inre väpnad konflikt i ett land eller 
område. Myndigheten har i fråga om två länder konstaterat att krite-
rierna för en inre väpnad konflikt var uppfyllda (vid en viss tidpunkt). 
Den 20 juni 2006 fattades fyra beslut rörande Tjetjenien i vilka bedöm-
ningen utgick från det ovan nämnda regeringsbeslutet från 2004 (reg. 
99-04). Migrationsverket gjorde i dessa beslut inte en egen utförlig 
bedömning utan konstaterade endast att situationen – även om förhål-
landena förbättrats – fortfarande vid denna tidpunkt var att betrakta 
som en inre väpnad konflikt, om än en lågintensiv sådan. Denna praxis 
ändrades dock i och med ett vägledande beslut den 19 mars 2008. I 
beslutet konstateras, med hänvisning till en nyligen genomförd utred-
ningsresa till Tjetjenien samt Migrationsöverdomstolens dom UM 
23-06, att situationen i Tjetjenien inte längre uppfyller kriterierna för 
vad som anses vara en intern väpnad konflikt då det “[…] i Tjetjenien 
varken råder sådana stridigheter eller att rebellerna där har någon 
sådan territoriell kontroll eller att civilbefolkningen påverkas på ett 
sådant sätt att det kan anses råda en inre väpnad konflikt i delrepu-
bliken […]” (vägledande beslut 2008-03-19, s.10).

Även situationen i delar av Afghanistan har bedömts av 
Migrationsverket som att den utgör en sådan inre väpnad konflikt som 
avses i svensk migrationspraxis. I ett vägledande beslut från den 15 
maj 2007 konstaterade Migrationsverket att säkerhetsläget i Kabul 
– varifrån den sökande kom – inte var sådant att det kunde anses 
råda en inre väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar i utlän-
ningslagens mening (beslut 2007-05-15, s.3). I ett senare vägledande 
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beslut från den 22 november 2007 konstateras däremot att situa-
tionen i Kandaharprovinsen vid denna tidpunkt utgör en inre väpnad 
konflikt. Den asylsökande ansågs emellertid kunna få tillräckligt 
skydd i Kabul och därför avslogs hans begäran om prövning av 
verkställighetshinder. 

I fallen Somalia, Gaza, Västbanken och Irak har emellertid 
inte Migrationsverket ansett att kriterierna för att en situation 
skall räknas som en inre väpnad konflikt uppfyllts. Även här har 
Migrationsöverdomstolens vägledande avgörande UM 23-06 haft en 
tydlig inverkan på beslutsformuleringarna. Ett exempel är två beslut 
rörande Irak fattade den 5 juli 2007 i vilka Migrationsverket med 
direkt hänvisning till UM 23-06 slår fast att det inte får anses råda en 
inre väpnad konflikt i Irak. I ett yttrande rörande ett av dessa beslut då 
beslutet överklagats till migrationsdomstol hänvisas till att tolkningen 
av bestämmelsen om inre väpnad konflikt var en kodifiering av en 
fast och klar praxis samt att tolkningen bygger på den folkrättsliga 
definition som det hänvisas till i förarbetena (Migrationsverket 2007: 
4-5). Migrationsverkets bedömning av Irak bekräftades än en gång 
i två klargörande beslut den 27 mars 2008. Ytterligare exempel är 
bedömningen av säkerhetssituationen i Somalia (ett vägledande beslut 
2007-12-13 samt två beslut 2008-03-13), där kravet på territoriell 
kontroll inte anses uppfyllt, samt Gaza, där Migrationsverket i ett beslut 
den 5 maj 2008 konstaterade att situationen i Gaza (fortfarande) inte 
utgör en inre väpnad konflikt i utlänningslagens mening. I detta beslut 
hänvisas till tidigare beslut av Migrationsverket (2007-03-13) samt till 
det ovan nämnda säkerhetsärendet i Migrationsöverdomstolen, UMS 
1-06.  

B. Andra svåra motsättningar 
Vad är “svåra motsättningar”?
“Svåra motsättningar” som grund för uppehållstillstånd som skydds-
behövande infördes i utlänningslagstiftningen i och med 2005 års 
lag. Som nämnts ovan var detta nya led i bestämmelsen om skydds-
behövande i övrigt ett sätt att betona skiljelinjen mellan å ena sidan 
humanitära skäl och å andra sidan skyddsskäl samt att förtydliga att 
det som tidigare kallats politisk-humanitära skäl skall bedömas inom 
ramen för skyddsbehov. 

Vad politisk-humanitära skäl faktiskt innebar är inte helt uppenbart. 
Begreppet har ofta tolkats med utgångspunkt i Utlänningsnämndens 
vägledande beslut UN 344-97 om två irakiska kvinnor. Kvinnorna 
hade inte personligen utsatts för förföljelse eller förnedrande eller 
kränkande behandling i hemlandet. Inte heller hade myndigheterna 
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visat något särskilt intresse för dem. Utlänningsnämnden konstaterade 
emellertid i beslutsmotiveringen att “[…] med hänsyn till den rådande 
situationen i Irak när det gäller de mänskliga rättigheterna och till den 
nyckfullhet som präglar de irakiska myndigheternas agerande finner 
[…] UN att det skulle te sig inhumant att tvinga systrarna […] att 
återvända till hemlandet” (UN 344-97, s.3). Den avgörande faktorn i 
bedömningen tycks således ha varit situationen i ursprungslandet som 
sådan, inte den individuella risk för kränkningar som de två sökande 
kvinnorna löpte. 

Enligt nu gällande skrivning i 4 kap. 2 § första stycket 2 andra ledet 
kan en person beviljas skydd om personen i fråga, på grund av andra 
svåra motsättningar i hemlandet, hyser en välgrundad fruktan för att 
utsättas för allvarliga övergrepp. “Andra” syftar här på olika typer av 
konflikter mellan befolkningsgrupper och staten, eller mellan staten och 
andra stater som inte når en sådan nivå att de utgör väpnad konflikt 
i utlänningslagens mening (Prop. 2004/05:170: 274). Med “svåra 
motsättningar” avses enligt förarbetena exempelvis politisk instabilitet 
i hemlandet där maktförhållandena är sådana att rättssystemet inte 
opartiskt värnar om befolkningens grundläggande mänskliga rättig-
heter (Prop. 2004/05:170: 274). Kopplingen till politisk-humanitära 
skäl som de beskrevs i Utlänningsnämndens beslut är tydlig. 

Av förarbetena framgår vidare att välgrundad fruktan skall tolkas 
på samma sätt som i lagen i övrigt; det vill säga som i flyktingbestäm-
melsen (4 kap. 1 §) samt den så kallade tortyrbestämmelsen (4 kap. 
2 § st. 1 p 1) (Prop. 2004/05:170: 274). Begreppet innefattar både 
ett objektivt och ett subjektivt rekvisit (Prop. 2004/05:170: 274). 
Eventuella möjligheter att söka skydd i en annan del av hemlandet 
skall bedömas på samma sätt som möjligheten till interflykt bedöms 
vid prövning av flyktingskap (Prop. 2004/05:170: 274). Med allvarliga 
avses att övergreppen måste vara “tillräckligt svåra” repressalier, 
trakasserier eller rättsövergrepp för att motivera ett skyddsbehov 
samtidigt som de inte når upp till kriterierna i flykting- eller tortyr-
bestämmelserna (Prop. 2004/05:170: 274). Övergreppen kan vara 
systematiska eller godtyckliga och utgår från såväl staten som enskilda 
aktörer. Enligt förarbetena framgår det också av själva lagtexten att 
det skall finnas ett orsakssamband mellan de övergrepp som utlän-
ningen riskerar att utsättas för och de svåra motsättningar som finns i 
hemlandet (Prop. 2004/05:170: 274). Vad detta orsakssamband skall 
utgöras av, vilka kriterier som skall användas för att definiera att ett 
sådant sammanhang finns samt hur starkt eller tydligt sammanhanget 
skall vara för att ha betydelse beskrivs dock inte närmare. Detta har, 
som visas i det följande, skapat frågetecken i rättstillämpningen. 
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Nu gällande praxis 
Frågan om svåra motsättningar föreligger har i skrivande stund berörts 
av Migrationsöverdomstolen i två beslut vid bedömningen av skydds-
behov enligt 4 kap. 2 § 1 st. p. 2. I den första domen, UM 23-06 (se 
ovan), slår domstolen inledningsvis fast att “det ligger i sakens natur” 
(UM 23-06, s.10) att den asylsökandes skyddsskäl skall prövas indivi-
duellt. I beslutet slås (som diskuterats ovan) först fast att det inte 
råder en inre väpnad konflikt i Irak. Efter att detta konstaterats gör 
domstolen bedömningen att de svåra motsättningar som rådde i delar 
av landet vid denna tidpunkt inte kunde motivera ett uppehållstillstånd 
som skyddsbehövande för den sökande. Detta eftersom det område den 
sökande ursprungligen kom ifrån, och också ansågs kunna återvända 
till, var förhållandevis stabilt. Migrationsöverdomstolens slutsats var 
att det på grund av att den asylsökande ursprungligen härstammade 
från en lugnare del av landet samt det han anfört i sin asylberät-
telse inte förelåg ett sådant orsakssamband som krävs enligt 4 kap. 
2 § 1 st. p. 2. Därför kunde hans fruktan att utsättas för allvarliga 
övergrepp på grund av svåra motsättningar inte anses som välgrundad. 
Migrationsöverdomstolen går i domen inte närmare in på förutsätt-
ningarna för att ett orsakssamband skall föreligga utan konstaterar 
enbart att ett sådant inte finns i det här fallet. 

Migrationsöverdomstolen återkom till begreppet svåra motsätt-
ningar i avgörandet UM 1140-06, även det rörande Irak. Dom föll i 
maj 2007. Avgörandet rörde en man som lämnade Irak 1981, kom 
till Sverige som kvotflykting 2002 och som 2004 dömdes för våldtäkt 
till fängelsestraff och utvisning utan tidsbegränsning. Mannen sökte 
därefter asyl 2006. I domen konstateras, utan att föregås av någon 
längre diskussion, att det i mannens hemprovins råder sådana förhål-
landen att den klagande skulle kunna ha rätt till åtminstone ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av svåra motsättningar i 
hemlandet. Arten av det brott mannen dömts för, och den förhållan-
devis korta tid han vistats i Sverige, gjorde emellertid att domstolen 
ansåg att det i enlighet med 5 kap. 1 § 2 st. p. 2 förelåg särskilda skäl 
att vägra honom uppehållstillstånd. Domstolen ansåg inte heller att 
det fanns några hinder i detta fall för att verkställa avvisningen. 

Det intressanta med domen i mål UM 1140-06 är att 
Migrationsöverdomstolen inte resonerar kring förekomsten av ett 
orsakssamband och vad som krävs för att ett sådant skall föreligga, 
utan enbart konstaterar att mannen på grund av förhållandena 
i hemprovinsen – där han inte vistats på många år – i normala fall 
skulle kunna ha beviljats uppehållstillstånd på grund av svåra motsätt-
ningar. Domstolen konstaterar att det finns ett krav på orsaks-
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samband för att uppehållstillstånd skall kunna beviljas på grund av 
andra svåra motsättningar och tycks i det föreliggande fallet anse att 
kravet på orsakssamband är uppfyllt i och med den allvarliga situa-
tionen i mannens hemregion. Avgörandet kan således tolkas som att 
domstolen menar att kravet på den personliga “länken” inte är högre 
än att det räcker med att komma från en viss utsatt region, samt 
inte kunna använda sig av internflyktsalternativet, för att en persons 
fruktan för att utsättas för svåra övergrepp kan anses välgrundad. 
Detta skall ställas i relation till att det fortfarande skall göras en indivi-
duell prövning av den sökandes skyddsbehov, och att prövningen av 
om fruktan är välgrundad skall uppfylla samma krav som om det hade 
gällt flyktingskäl eller risk för tortyr. Slutsatsen av detta avgörande 
bör ändå bli att Migrationsöverdomstolen inte tycks ställa alltför höga 
krav på orsakssambandet mellan de svåra motsättningarna i hemlandet 
och de övergrepp den asylsökande riskerar.  

Migrationsverket, för sin del, tycks dock ha gått något längre i sin 
bedömning av vad som krävs för att skyddsbehov på grunden andra 
svåra motsättningar skall anses föreligga. Migrationsverket har disku-
terat skyddsgrunden svåra motsättningar i fråga om asylsökande från 
Somalia, Gaza, Västbanken, Burundi och Irak. I flera av dessa fall har 
Migrationsverket konstaterat att det i dessa länder, eller delar av dem, 
råder (eller har rått) sådana förhållanden som kan klassas som svåra 
motsättningar i utlänningslagens mening. Migrationsverket betonar, 
liksom Migrationsöverdomstolen, vikten av ett orsakssamband mellan 
den sökande och risken för övergrepp. 

Ett exempel på beslut som har haft betydelse för den senare 
tolkningen av orsakssambandet och dess beskaffenhet är de tre 
beslut som fattades den 5 juli 2007 rörande asylsökande från Irak. I 
ett av besluten beviljades den sökande, en kristen man från Bagdad 
som rånats, hotats och trakasserats vid ett flertal gånger, permanent 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt då ett tydligt orsaks-
samband mellan hans fruktan för fortsatta övergrepp och situationen 
i hemlandet kunde visas. Detta inte minst då mannen som före detta 
Baath-partist ansågs tillhöra en särskilt utsatt grupp och tidigare 
utsatts för trakasserier och hot. Han ansågs därför ha visat att hans 
fruktan för förföljelse var välgrundad. 

Det andra beslutet rörde en shiamuslimsk man. Mannen hade 
åberopat den allmänna situationen på Bagdads gator. I detta fall bevil-
jades inte uppehållstillstånd då mannen inte kunnat visa att kravet 
på orsakssamband var uppfyllt, inte minst då han inte tillhörde 
någon av de grupper som Migrationsverket definierat som särskilt 
utsatta. Mannen hade inte heller personligen utsatts för trakasserier 
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eller hot. I sitt utförligt motiverade beslut betonar Migrationsverket 
vikten av den individuella prövningen av skyddsbehovet i relation 
till de svåra motsättningarna som föreligger. Angående den indivi-
duella prövningen hänvisar Migrationsverket särskilt till det ovan 
nämnda vägledande beslutet från Utlänningsnämnden (UN 344-97) 
och menar att detta avgörande visar på att även Utlänningsnämnden 
lade vikt vid en individuell prövning. Migrationsverket tycks således 
tolka kravet på orsakssamband på så sätt att det inte tillräckligt att det 
finns en risk för att personen i fråga “teoretiskt” riskerar att utsättas 
för allvarliga övergrepp – det måste finnas en verklig och tydlig risk 
för övergrepp kopplad till den individuelle asylsökande. (Detta beslut 
överklagades till migrationsdomstolen i Stockholm, vilken fastställde 
Migrationsverkets beslut [UM 6696-07, dom 18 oktober 2007]. 
Migrationsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd). Det tredje 
beslutet, slutligen, rörde en man från södra Irak. I detta fall ansågs 
det inte föreligga svåra motsättningar i hemstaden och ansökan kunde 
därför inte beviljas på denna grund. 

Principerna för bedömningen av situationen i Bagdad upprepades i 
två beslut den 27 mars 2008. I båda besluten konstateras att det visser-
ligen råder svåra motsättningar i delar av Bagdad men att ingen av de 
två asylsökande gjort troligt att de hyste en välgrundad fruktan för 
förföljelse. I det ena fallet berodde detta på att hoten bedömdes som 
för gamla. I det andra fallet var skälet att den sökande inte kunnat 
presentera någon särskild omständighet som påvisade att han “[…] 
personligen riskerar att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av de 
svåra motsättningarna om han återvänder till andra delar av Bagdad än 
den begränsade del inom hemstaden Bagdad som den lokala hotbilden 
föreligger i […]” (Migrationsverkets beslut 2008-03-27, s.7-8). 

I ett vägledande beslut av den 8 maj 2008 rörande Gaza, däremot, 
konstaterades dels att det råder svåra motsättningar på Gazaremsan, 
dels att den sökande hade visat att hans fruktan för förföljelse var 
välgrundad. Mannen var tidigare polis i den palestinska myndigheten 
och riskerade därför att bli förföljd av organisationen Hamas. Den 
1 juli 2008 fattades ytterligare ett beslut rörande Gaza i vilket det 
slogs fast att svåra motsättningar råder i regionen. Här ansågs dock 
inte den sökande ha kunnat visa att hans fruktan för att utsättas för 
svåra övergrepp på grund av dessa svåra motsättningar var välgrundad 
då mannen inte åberopat några individuella skäl som visade att han 
personligen riskerade att utsättas för allvarliga övergrepp. Kravet på 
orsakssamband ansågs alltså inte uppfyllt. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att i dessa vägledande beslut från 
Migrationsverket, liksom ett beslut rörande Somalia från den 13 
december 2007, verkar tonvikten i högre grad än de ovan beskrivna 
domarna från Migrationsöverdomstolen ligga på det faktiska, indivi-
duella hotet. Den slutsats som kan dras av dessa beslut är att kraven 
på orsakssambandets tydlighet och styrka därmed tycks vara högre i 
Migrationsverkets vägledande beslut än i Migrationsöverdomstolens 
prejudicerande domar. Konsekvenserna av detta diskuteras nedan. 

AVSLUTANDE KOMMENTAR 
De två aspekter av begreppet skyddsbehövande i övrigt som lyfts fram 
i redogörelsen för praxis ovan är två av de mest omdiskuterade och 
analyserade sedan Migrationsöverdomstolen började producera preju-
dikat på området. Detta sagt finns det fler aspekter av bedömningen 
som kan analyseras grundligt, varav tolkningen av möjligheten till 
internflykt bara är ett exempel. 

Migrationsöverdomstolens tolkning av det folkrättsliga begreppet 
inre väpnad konflikt kritiserades hårt när den första gången blev 
allmänt känd i februari 2007. Huvudspåret i kritiken var att domstolen 
inte tillämpat den internationella humanitära rätten korrekt utan 
gjort en alltför restriktiv tolkning. I denna kritik ingick det faktum att 
Migrationsöverdomstolen hänvisat till “den folkrättsliga meningen” 
av en inre väpnad konflikt, vilket fick det att framstå som att en veder-
tagen definition existerade trots att så inte är fallet. 

En slutsats som skulle kunna dras av Migrationsöverdomstolens 
resonemang och domskäl i UM 23-06 och därpå följande domar är 
att domstolen vid detta tillfälle inte tycks ha haft tillräckligt omfat-
tande kunskaper i internationell rätt för att korrekt kunna tolka det 
folkrättsliga begreppet inre väpnad konflikt. Att tänka sig en preju-
dikatsinstans med bristande kompetens i en för rättsområdet central 
fråga är minst sagt oroväckande. Ett alternativt skäl till den tolkning av 
begreppet inre väpnad konflikt som valdes är att det funnits en uttalad 
avsikt, med stöd i förarbetena, att skapa en särskild svensk utlännings-
rättslig innebörd av begreppet. En genomgång av dessa förarbeten 
samt tidigare praxis avseende bestämmelsen om skydd på grund av 
väpnade konflikter tyder dock inte på att någon sådan önskan skulle 
ha funnits från lagstiftarens sida.

Tolkningen av vad inre väpnad konflikt faktiskt innebär i den 
svenska utlänningslagens mening och hur den förhåller sig till interna-
tionell rätt försvåras av att det inte finns några direkta hänvisningar till 
den internationella humanitära rättens regler i lagens förarbeten. Först i 
och med regeringens beslut angående Tjetjenien 2004 gjordes en tydlig 
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referens till folkrätten. Någon tydlig hänvisning till hur den svenska 
lagen förhåller sig till internationell lagstiftning på denna punkt finns 
inte heller i propositionen till 2005 års lag. Migrationsöverdomstolens 
vägledande avgöranden avgränsar den utlänningsrättsliga innebörden 
av begreppet inre väpnad konflikt och ger det en än mer restriktiv 
betydelse än det redan haft, något som påverkar rättstillämpningen i 
alla instanser. Det är viktigt att påpeka att de folkrättsliga regler som 
här är tillämpliga utgör minimiregler vilka inte skall användas för att 
begränsa individens skydd. Syftet med den aktuella bestämmelsen i 
utlänningslagens 4 kap. 2 § st. 1 p. 2 första ledet måste förutsättas 
vara att ge ett effektivt skydd till individer som riskerar att drabbas 
av urskillningslöst eller riktat våld och övergrepp i väpnade konflikter. 
Den i svensk rättspraxis nu rådande restriktiva tolkningen av begreppet 
väpnad konflikt motverkar detta syfte då det i realiteten är väldigt få 
konflikter i världen idag som passar in i den trånga kostym svensk 
utlänningsrättslig praxis – och för den delen Tilläggsprotokoll II – 
erbjuder. Konsekvensen för den enskilde asylsökande av en sådan strikt 
tolkning är helt enkelt att ytterligt få personer kan beviljas uppehålls-
tillstånd på grund av att de kommer från ett krigshärjat område. Just 
detta är skälet till att det är Genèvekonventionernas gemensamma 
artikel 3 som skall ses som ett rättesnöre för tolkningen och inget 
annat. 

Vad som är en lämplig nivå på de krav som skall ställas på det 
nödvändiga orsakssambandet vid bedömningen av skyddsbehov 
grundat på risken för att utsättas för svåra övergrepp på grund av 
svåra motsättningar i hemlandet är ytterligare en fråga på vilken det 
inte finns ett tydligt eller självklart svar. Även detta kan få stora konse-
kvenser för den enskilde asylsökande då rättstillämpningen riskerar 
att inte blir enhetlig eller, vilket är värre, i enlighet med lagstiftarens 
intentioner. Migrationsöverdomstolen har hittills inte kommit med 
något prejudikat där kravet på vad som anses som ett tillräckligt starkt 
orsakssamband utreds ordentligt. Frågan aktualiseras visserligen i UM 
1140-06 men avgörandet ger betydande utrymme för olika tolkningar. 
Slutsatsen som kan dras av UM 1140-06 är emellertid att domstolen 
inte tycks ställa alltför höga krav på de individuella skäl som anförs 
av den asylsökande för att det orsakssamband som krävs i lagen skall 
vara tillgodosett.  

Dessa oklarheter gör i sin tur Migrationsverkets (hittills) strikta 
tolkningar av begreppet problematisk. Migrationsverket har krävt att 
det, för att det skall anses finnas ett orsakssamband, skall det finnas 
sådana särskilda omständigheter som visar att sökanden personligen 
riskerar övergrepp på grund av de svåra motsättningarna. Individen 
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måste vara “mer utsatt” än andra personer i samma situation, även 
om båda dessa personer i jämförelse med människor i en annan del 
av världen skulle anses som mycket utsatta. Frågan är om detta är ett 
rimligt krav att ställa. 

Som nämnts ovan har Migrationsverket kommenterat tolkningen 
av både inre väpnad konflikt och andra svåra motsättningar i skriv-
ningarna i yttrandet rörande överklagandet av ett av de vägledande 
besluten från den 5 juli 2007 (Migrationsverket 2007). Migrationsverket 
påpekar i yttrandet rörande UM 1140-06 och kravet på orsakssamband 
att myndigheten inte tolkat Migrationsöverdomstolens påpekande om 
att lång tid förflutit sedan mannen befann sig i sin hemprovins 

[…] som att kravet på individualitet eller individuella skäl helt bortfaller, 
om förhållandena i ett område är särskilt svåra. En sådan tolkning är för 
övrigt inte förenlig med lagtextens utformning eller med vad som ovan har 
anförts om innehållet i UNHCR:s handbok, i förarbetsuttalanden och i 
Migrationsöverdomstolens övriga praxis […] (Migrationsverket 2007:9). 

Enligt min mening framstår det – trots detta uttalande – inte som själv-
klart att Migrationsverkets tolkning har uppenbart stöd. Kravet på 
en påtaglig personlig risk på det sätt den tolkats av Migrationsverket 
är inte uppenbart vare sig i lagtexten, i förarbetena eller i 
Migrationsöverdomstolens prejudicerande domar. Det kan vara på 
sin plats att här återigen påpeka att det är Migrationsöverdomstolens 
domar som skall vara prejudicerande och forma rättsutvecklingen, inte 
Migrationsverkets vägledande beslut. 

Det faktum att Migrationsöverdomstolen sedermera inte beviljade 
prövningstillstånd i detta fall skall inte heller självklart tas till intäkt 
för att Migrationsverkets tolkning av begreppets innebörd är den 
korrekta; domstolen kan ha haft andra skäl – som exempelvis att 
frågan om orsakssamband redan prövats, om än inte så utförligt som 
man hade kunnat önska sig – för att inte bevilja prövningstillstånd. 
Det går alltså trots detta beslut att ifrågasätta Migrationsverkets i 
min mening utsträckta tolkning av nivån på de krav lagstiftaren avsåg 
skulle gälla för att möjligheten att bevilja uppehållstillstånd på grund 
av andra svåra motsättningar skulle bli tillämplig. Ett förtydligande 
prejudikat från Migrationsöverdomstolen vore här till stor nytta. 

Sammanfattningsvis kan sägas att utlänningsrätten är ett dynamiskt 
rättsområde som ständigt utvecklas. Det är ett område som kombi-
nerar svensk förvaltningsrätt med folkrättsliga och EG-rättsliga regler 
och principer och som bokstavligen berör frågor om liv och död för 
enskilda personer. Att ansvariga domstolar och myndigheter i sitt arbete 
med tolkning av dessa komplexa regler hämtar ledning och stöd i alla 
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tillgängliga källor får ses som en självklar del av deras arbete. Att inte 
tillräckligt sätta sig in i hur internationella regler skall tolkas innebär 
att kvaliteten på domar och beslut blir lidande och att den enskilde 
asylsökande i slutändan riskerar att få ett felaktigt beslut – något som 
inte bara är ett nederlag för systemet och rättssäkerheten som sådant, 
utan framför allt kan ha ödesdigra konsekvenser för individen. Samma 
sak kan sägas rörande oklara och inkonsekventa tolkningar av vilka 
krav som egentligen skall ställas för att en särskild skyddsgrund skall 
anses tillämplig: Det kan få negativa följder både på ett generellt och 
individuellt plan. 2005 års reform av utlänningsrätten, en i grunden 
positiv reform, är värd ett bättre öde än så.  
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Kapitel 7

UPPLEVD OHÄLSA HOS VUXNA 
ASYLSÖKANDE

Solvig Ekblad

I föreliggande kapitel presenteras en avslutad intervjustudie på 108 
asylsökande. Under upplägget togs stor hänsyn till gruppens sårbarhet 
för upplevd ohälsa, stigma och tillträde endast till akut vård och vård 
som inte kan anstå. De asylsökande visar jämförbara siffror med andra 
studier när det gäller erfarenhet av krig, men har högre siffror på 
svåra traumatiska upplevelser före ankomst såsom tortyr och sexuella 
övergrepp samt förlust av anhöriga. Att inte känna sig isolerad och 
inte uppleva tidsspillan under väntan på asyl halverade risken för 
suicidala tankar. Traumatiska påfrestningar före ankomst kom i 
bakgrunden för påfrestningarna under asylprocessen. Slutsatserna av 
studien är att hälsofrämjande strategier bör introduceras och utvecklas 
från Dag 1 i asylmottagandet på olika nivåer: (1) att tiden för asylpro-
cessen minimeras, (2) att den asylsökande är i ett sammanhang, (3) att 
mottagningspersonal erbjuds kontinuerlig handledning, (4) att asylsö-
kande får av sjukvårdspersonal hälso- och sjukvårdsinformation och 
kunskap om risk- och skyddsfaktorer för upplevd ohälsa, (5) att konti-
nuerligt kvalitetssäkra att varje nyanländ erbjuds en gratis hälsounder-
sökning och hälsosamtal, att tiden utökas för genomförandet och efter 
behov, samt följs upp i samband med permanent uppehållstillstånd 
som grund för mål med introduktion, SFI (svenska för invandrare) 
praktik och arbete, samt (6) att det finns tillgång för vård efter behov 
och som är oberoende av juridisk status.

SÖKORD: etik, upplevd hälsa, asylsökande, arabisktalande, mänskliga 
rättigheter, trauma, postmigrationsstress, känsla av sammanhang, 
posttraumatiskt stressyndrom 
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INTRODUKTION OCH BAKGRUND
Behovet av forskning och metodutveckling för kartläggning av hälso-
relaterade psykosociala behov hos asylsökande betingas av att ett 
betydande antal asylsökande kommit till vårt land under de senaste 
åren. Starten här i landet är av betydelse för hur det fortsatta livet 
kommer att te sig. Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) fanns 
det i världen under 2007 16 miljoner flyktingar, och 51 miljoner 
internflyktingar, totalt 67 miljoner flyktingar och internflyktingar i 
världen. Sverige är det land i Norden som under de senaste fem åren 
(2003-2007) har tagit emot flest asylsökande, fyra av fem asylsökande 
sökte asyl i Sverige (31 350, 23 160, 17 530, 24 320 och 36 210). 
Sverige är bland de 51 industriländerna som under 2007 tog emot näst 
flest asylsökande (UNHCR 2007). För närvarande kommer hälften av 
antalet asylsökande från Irak. 

Socialstyrelsen har i olika dokument och rapporter betonat vikten 
av hälsosamtal för människor som söker asyl och bristerna vad 
gäller forskning om systematisering och effekterna av sådana samtal 
(SoS-rapport 2000:3). Enligt en internationell (Bhui m.fl. 2006) och 
nationell kunskapsöversikt (Lindencrona m.fl. 2006) har många asylsö-
kande i sitt bagage svåra traumatiska upplevelser. Dessa kartläggningar 
visar att sådana upplevelser är en klar signifikant riskfaktor för psykisk 
ohälsa (Jaranson m.fl. 2007), men en andra riskfaktor är, enligt Silove 
och Ekblad (2002), postmigrationsstress i form av dåligt bemötandet 
i flyktingmottagandet (t.ex. att inte få tillgång till vård efter behov). 
En intervjustudie (Ekblad och Shahnavaz 2004) av vuxna asylsökande 
visar att det är viktigt att uppmärksamma brott mot mänskliga rättig-
heter som ägt rum före ankomsten till Sverige och dess samband med 
upplevd ohälsa och som kan påverka asylsökandes trovärdighet. En 
förstudie om frågor kring tillgänglighet till vård med asylsökande på 
en vårdcentral för asylsökande i Stockholm (Ekblad och Zand 2006) 
visar att ju längre de asylsökande hade bott i Sverige desto färre 
upplevde att deras behov av vård hörsammades. I ett EU-perspektiv 
visar en studie (Norrdam, Mygind och Krasnik 2006) att tillgången till 
sjukvård för asylsökande i EU-länderna varierar och är ofta baserad 
på miniminormer (European Commission 2003). Sverige tillhör en 
minoritet av de länder inom EU där vuxna asylsökande endast har rätt 
till akutvård och vård som inte kan anstå.

Asylsökande överanvänder inte psykiatriska vården (SoS 2003) 
i någon större utsträckning, men har komplexa behov som utmanar 
existerande vårdavnämare. Forskning om nyanländas behov behövs 
för att kunna utveckla hälsofrämjande strategier i asylmottagandet.
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Internationella hälsofrämjande principer för asylsökande handlar 
bland annat om goda livsvillkor och att väntetiden är en “god arbets-
miljö” för deltagarna. För att uppnå detta behövs ett förbättrat 
kunskapsläge om orsakerna till varför vissa nyanlända klarar sig bättre 
än andra under migrations- och integrationsprocessen i mottagarlandet 
och mekanismerna bakom där brukarnas perspektiv inkluderas. Detta 
är av värde för vårt samhälles planering av riktade insatser för olika 
grupper när det gäller att främja folkhälsan generellt i Sverige. 

Det finns många utmaningar och riskfaktorer för upplevd ohälsa 
som asylsökande erfar efter att ha flytt från krig, tortyr, förföljelse eller 
andra kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Efter ankomsten till 
ett mottagarland och i väntan på uppehållstillstånd uppstår i regel nya 
utmaningar i att bemästra traumatiska livshändelser före ankomst och 
postmigrationsstress/ackulturationsstress (Silove och Ekblad 2002). 
Asylsökande befinner sig i en extra utsatt situation då tillgången till 
service, såsom hälso- och sjukvård, skola och arbete i samhället, är 
begränsad för dem. Traumatiska påfrestningar har grupperats och 
kategoriserats i kronologiska sekvenser såsom före flykt, flykt, och 
efter ankomst erfarenheter (Ager 1993). Senare forskning har skiftat 
fokus från sådana kronologiska konsekvenser av traumatiska påfrest-
ningar till effekter av erfarenheter i mottagarlandets omgivning. 
Speciellt har pekats på sambandet mellan olika mottagningspolicy 
och psykisk hälsa hos asylsökande och flyktingar (för en översikt se 
Watters och Ingleby 2004). I en kunskapsöversikt på området pekar 
Silove m.fl. (2000) på att det finns en växande kunskap om att “tyst” 
postmigrationsstress (t.ex. förvar, restriktioner att få arbeta, boende, 
utbildning och välfärd, liksom trötthet, isolering, och erfarenheter av 
diskriminering) tillsammans med tidigare traumatiska upplevelser före 
ankomst påverkar den upplevda hälsan i en negativ riktning. Detta 
gäller i synnerhet psykisk hälsa. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården i vårt land planeras 
utifrån befolkningens behov. Stockholms läns landsting (Blomgren 
2002) betonar vikten av gemensam värdegrund och hälsa för hela 
befolkningen. Upptäckt och kartläggning av upplevd ohälsa är av 
centralt intresse för denna delstudie. Självrapporterad hälsa har visat 
sig vara en god markör för framtida mortalitet (Lindström m.fl. 
2001).  

Syfte
Det aktuella kapitlet har som syfte att kartlägga samband mellan stress 
före och under asylprocessen och upplevd ohälsa under asyltiden. 
Avsikten är också att jämföra resultat av studien med tidigare 
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studier. Ett annat syfte är att belysa etiska utmaningar i forskning på 
asylsökande.1

Nedan följer inledningsvis en metoddiskussion följt av en presen-
tation av studiens resultat. Kapitlet avslutas med en diskussion om 
resultatet.

Metoddiskussion
Den aktuella studien är en intervjustudie som omfattar 108 vuxna 
asylsökande under insamlingsperioden november 2007 – juni 2008. I 
undersökningen2 har ett skräddarsytt frågeformulär3 med huvudsak-
ligen validerade och reliabla internationellt erkända formulär använts. 
Intervjuformuläret innehåller följande delar: 1. Allmänna frågor om 
det aktuella besöket på asylmottagningen och hälsotillståndet samt 
frågor om levnadsvanor, 2. För hälsan relevanta bakgrundsfrågor 
såsom ålder, civilstånd, utbildning, sysselsättning, socialt nätverk och 
service, 3. Frågor om depressiva symptom, 4. Frågor kring trauma-
tiska händelser före och efter ankomst, postmigrationsstress symtom 
och upplevd ohälsa, 5. Frågor kring samverkan och nätverk, samt 
6. Utvärdering av frågorna. De intervjuade som uttryckte behov av 
kontakt med sjukvården förmedlades en sådan kontakt genom remiss 
via flyktingmedicinskt centrum (FMC). 

Asylsökande inbjöds till frivilligt deltagande i samband med att 
de besökte FMC för den gratis erbjudna hälsoundersökningen och 
hälsosamtalet (SoS 1995, se även www.uppdragsguiden.sll.se).4  De 

1 Delresultat kommer att presenteras från ett projekt som bär 
titeln ”Psykiska funktionshinder i ett transkulturellt perspektiv – 
samverkan mellan landsting och kommuner inom SLSO kring vård- 
och stödprocesser för flyktingar med psykisk sårbarhet. Projektet 
har medfinansiering under 2006-2008 från Europeiska flykting-
fonden, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (tidigare 
Institutet för Psykosocial Medicin som stängdes 1 okt 2007), FoUU/
psyk klin sydväst, södra länets sjukvårdsområde, Botkyrka psykos-
mottagning, Botkyrka kommun, Avesina AB Flyktingmedicinskt 
Centrum, Migrationsverket och Nordiska högskolan för folkhälso-
vetenskap (www.stressforskning.su.se). 

2 Studien har godkännande från regionala etikprövningsnämnden 
(2007/817-31).

3 Intresserad läsare är välkommen att ta kontakt med mig om utförlig 
beskrivning av frågorna.

4 Tack till de asylsökande som intervjuades samt de tolkar som var 
behjälpliga under intervjuerna, koncernchef/CEO Shori Zand och 
verksamhetschef Annakarin Madsen, Avesina/Flyktingmedicinsk 
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fick information på svenska och arabiska och vid behov med auktori-
serad sjukvårdstolk. Det var omöjligt att uppskatta bortfallet, då den 
erbjudna hälsoundersökningen är frivillig. Eftersom de asylsökande 
fick välja mellan att svara muntligen eller skriftligen så togs hänsyn till 
att det fanns eventuella analfabeter eller att man hade dålig syn men 
saknade glasögon. Språket var översatt/muntligen tillbakaöversatt på 
en grundskolenivå av auktoriserad translator och auktoriserad tolk.

En semi-strukturerad intervju genomfördes med en kurator 
från FMC, och en projektanställd PTP-psykolog i projektet under 
handledning av författaren som även genomförde en förstudie och 
inledande intervjuer. En arabisktalande tolk fanns med och som vid 
behov läste upp frågorna på arabiska för deltagaren och som översatte 
vad deltagaren svarade på de öppna frågorna och som skrevs ned av 
intervjuaren. Intervjun tog ca en timme. 

HELHETSSYN PÅ HÄLSA – EN TEORETISK ANSATS  
Hälsa är en mänsklig rättighet. Richard Mollica, professor i psykiatri 
vid Harvard University och ansvarig för Harvard Program on Refugee 
Trauma (http://www.hprt-cambridge.org) samt gästprofessor vid 
Karolinska Institutet har utgått från Världshälsoorganisationens 
(WHO) definition från 1946. Han har utvecklat följande definition på 
hälsa efter inspiration från forskning kring misshandlade kvinnor och 
andra utsatta grupper: 

Hälsa är ett personligt och socialt tillstånd av balans och välbefin-
nande i vilket människor känner sig starka, visa och värdefulla; där 
deras olika kapaciteter och rytmer värderas; där de kan bestämma och 
välja, uttrycka sig och röra sig i frihet (Lindencrona m.fl 2006:19).

Inom forskningsfältet folkhälsa inklusive psykisk hälsa råder 
konsensus om att livsvillkor har samband med befolkningens hälsa. 
Vidare finns data om att hälsan för grupper födda utanför Sverige har 
sämre hälsa än den övriga befolkningen (en översikt – se Lindencrona 
m.fl. 2006). Arbetet för en förbättrad och jämlik hälsa oberoende av 
status är därför ett ansvar för många sektorer i vårt samhälle. I den 
aktuella studien är därför fokus på hur asylsökandes livsförutsätt-
ningar och upplevda ohälsa, kan relateras till möjliga hälsoområden 

centrum AB (FMC), Fittja för möjligheten att genomföra inter-
vjustudien, till intervjuarna: kurator Samuel Rajeus, FMC och 
forskningsassistent och PTP-psykolog Zaida Millache-Moscoso, 
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Tack även till 
auktoriserad translator Nael Tuqan  som skriftligen översatte 
frågorna och auktoriserad tolk Seham Salci som muntligen tillba-
kaöversatte frågorna.
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i ett teoretiskt perspektiv såsom anknytning, trygghet, identitet/roller, 
mänskliga rättigheter och existentiell/meningsskapande (Silove 1999; 
Ekblad och Silove 1998). Varje individ är unik och har därmed olika 
förutsättningar för olika hälsoområden. Individer kan också vara 
olika utsatta för brister på olika nivåer (individ- organisations- och 
policynivå). Livssituationen under tiden personen har lämnat in en 
asylansökan och tills dess att denne får ett slutgiltigt besked består 
av många psykiska påfrestningar, till exempel väntan, osäkerhet om 
framtiden och boendesituationen (Ginsburg och Bäärnhielm 2007). 
Hur relationen ser ut mellan en asylsökande och dennes omgivning ger 
alltså olika förutsättningar för upplevd ohälsa. 

Hanteringsförmåga har rönt stor uppmärksamhet i andra forsk-
ningssammanhang men ännu väldigt lite inom asylmottagandet och 
upplevd ohälsa. I de få studier som använt Antonovskys (1991) teore-
tiska modell om känsla av sammanhang bland utlandsfödda i en svensk 
mottagningskontext har det konstaterats att låg känsla av sammanhang 
har samband med psykisk ohälsa. Ett hälsofrämjande asylmottagande 
måste därför ge fokus på hur omgivningen kring asylsökande ser ut och 
vilka insatser som kan genomföras för att stärka den asylsökande och 
optimera förutsättningarna i samhället under tiden i väntan på asyl.

RESULTAT
Det kvantitativa materialet i den föreliggande studien, det vill säga 
frågor med bundna alternativa svar och skalsteg, fördes in i ett statis-
tiskt program (SPSS 16.0) och analyserades därefter på sedvanligt sätt 
för att skillnader mellan grupper skulle kunna synliggöras. Några citat 
belyser resultaten. Totalt deltog/fullföljde 108 (59 män respektive 49 
kvinnor) vuxna asylsökande i att besvara frågorna. Siffrorna inom 
parentes nedan är procentsatser. 

Intervjupersonernas sociodemografiska bakgrund
Drygt hälften (61,5) var gifta och knappt en tredjedel ogifta (31,2). 
Resten var änka/änkling eller skild. Det var jämn fördelning mellan 
könen, men något högre för män (54,6) jämfört med kvinnor (45,4). 
Genomsnittsåldern var 28 år (min-max: 19-56 år). Knappt tvåtredje-
delar hade barn (63,3) och vanligast var det att ha två barn (min-max 
0-7 barn). De hade i medel gått 12 år i skolan (min-max: 0-23). De 
hade arbetat i genomsnitt nio år (min-max: 0-30 år). Knappt en 
femtedel (16.5) av kvinnorna hade varit hemmafru i sitt hemland före 
ankomsten. De asylsökande hade varit i Sverige i medel åtta månader 
(min-max: 1-147 månader). Alla talade arabiska och de flesta (75,2) 
kom från Irak, följt av Syrien (11,0) och Egypten (3,7). Enstaka kom 
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från Libanon, Libyen, Palestina och Tunisien. Nästan fyra av tio (39,4) 
kom från huvudstaden i Irak, Bagdad, följt av Mosel (11,9). Knappt 
hälften (45,0) hade bytt bostad efter ankomsten. Bland dem som bytt 
bostad efter ankomsten svarade knappt hälften (44,9) att de bytt en 
gång (min-max: 0-6 byten). Drygt hälften (58,7) svarade att de bodde 
tillsammans med sina barn vid tiden för intervjun och 29,4 tillsammans 
med andra.

Orsak till flykten och påfrestningar innan och efter ankomsten
Den främsta orsaken till flykten var att man flytt för att rädda sitt 
liv (74,8). De vanligaste traumatiska upplevelserna som över hälften 
av deltagarna erfarit före ankomst var att ha varit nära döden (88,1), 
upplevt krig (85,3), erfarit mord på familjemedlem eller vän (77,1), 
har varit sjuk utan att ha haft tillgång till medicinsk vård (76,1), erfarit 
att ha blivit separerad från familjemedlemmar med tvång (69,7), 
upplevt avsaknad av mat eller vatten (67,9), någon av anhöriga varit 
kidnappad i hemlandet (64,2) och själv blivit fysiskt och/eller psykiskt 
torterad (63,3) (Tabell 1). Aktuella traumatiska upplevelser av separa-
tioner och förluster kan åskådliggöras med följande citat från två av de 
intervjuade:

Kriget har delat min familj och var och en finns i ett land och vi bor långt 
ifrån varandra. Jag mår psykiskt dåligt, min man lider av djup depression 
och döden följer honom överallt. Mina barn finns i ett främmande land och 
ingen kan ta hand om dem. Min son är hotad till döden och han lider av djup 
depression också på grund av rädsla och han är hotad till döden av en grupp 
vi inte känner till. (43-årig gift kvinna)

Kriget har påverkat mig mycket, jag har förlorat mina barn, min farbror, min 
faster. Min man mår inte bra på grund av kriget, mår psykiskt dåligt eftersom 
vi förlorat gemensamma barn och hans föräldrar och min mor mår inte bra. 
Jag kunde inte gå och hälsa på min mamma på grund av kriget för att jag 
bodde i Bagdad och mina föräldrar bodde i en annan stad och jag och min 
man flyttade från bostaden flera gånger. (28-årig gift kvinna)

En av syftena var att jämföra resultat av traumatiska livshändelser med 
jämförbara siffror från två andra snarlika studier; på asylsökande som 
var arabisk-, serbokroatisk- och persisktalande (Ekblad och Shahnavaz 
2004) och massevakuerade från Kosovo (Roth m.fl. 2006). Deltagarna 
i aktuell studie visar i Tabell 1 jämförbara siffror när det gäller t.ex. 
upplevelser av krig, men har högre siffror på svåra traumatiska upple-
velser såsom tortyr och våldtäkt och sexuella övergrepp samt förlust 
av nära och kära. 
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Tabell 1. Traumatiska livshändelser före ankomst till Sverige. 
Procentuell fördelning. Aktuell studie och jämfört med två tidigare 
studier på asylsökande (Ekblad och Shahnavaz 2004; Roth m.fl 2006). 
Procentsatser i parentes.   
    

Aktuell 
studie

Ekblad och 
Shahnavaz

Roth 
m.fl

Har du varit nära döden? 96(88,1) 112(60,5)
Har du någon gång upplevt 
krig på nära håll?

93(85,3) 83(91) 180(90,9)

Har du erfarit mord på familje-
medlem eller vän?

84(77,1) 64(70) 94(48,2)

Har du varit sjuk utan att ha 
haft tillgång till medicinsk 
vård?

83(76,1) 108(56,5)

Har du erfarenhet av att ha 
blivit separerad från familje-
medlemmar med tvång?

76(69,7) 86(44,6)

Har du upplevt avsaknad av 
mat eller vatten?

74(67,9) 147(75,0)

Har någon av dina anhöriga 
varit kidnappad i ditt hemland 
före flykten till Sverige?

70(64,2)

Har du blivit torterad? 
Systematisk misshandel fysisk 
och/eller psykisk? Misshandel 
fysisk och/eller psykisk?

69(63,3) 37(41) 90(52,6)

Har du saknat tak över huvudet 
(skydd)?

35(32,1) 58(65) 146(74,1)

Har du varit kidnappad i 
ditt hemland före flykten till 
Sverige?

33(30,3) 53(27,7)

Blev du i så fall fysiskt skadad? 26(23,9) 18(20) 38(20,2)
Har du någon gång varit 
fängslad eller internerad av 
politiska och/eller religiösa 
orsaker?

24(22,0) 31(34) 19(9,9)

Har du varit utsatt för 
hjärntvättning?

18(16,5) 39(22,5)

Har du varit utsatt för våldtäkt 
eller sexuellt övergrepp?

13(11,9) 2(2) 8(4,4)
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En faktoranalys av de 14 traumatiska upplevelserna före ankomst resul-
terade i fem dimensioner: Den första dimensionen, krig och våld mot 
anhöriga, bestod av krig och kidnappning, mord och onaturlig död av 
familjemedlemmar och anhöriga. Den andra dimensionen, materiellt 
drabbad, inkluderade att personen saknat mat, vatten, mediciner och 
tak över huvudet. Den tredje dimensionen, kidnappning, nära döden 
och med tvång separerad från familj, stod för kidnappning, utsatt för 
hjärntvättning, nära döden upplevelser och separerad från familjen 
med tvång. Den fjärde dimensionen, brott mot mänskliga rättigheter 
och skada, avsåg utsatthet för fysisk skada, att personen blivit fängslad 
och torterad samt misshandlad. Avslutningsvis den femte dimensionen 
inkluderade våldtäkt eller sexuella övergrepp. Dessa fem dimensioner 
utgjorde 60% av den totala variansen (21,6, 13,3, 10,4, 7,8, och 6,8). 
Intern konsistens var relativt hög 0.69 (Cronbach-alpha-koefficient).5

Tabell 2. Upplevda påfrestande situationer efter ankomst. 0= ingen 
påfrestning, 4=en mycket stor påfrestning.

Upplevda påfrestande 
situationer efter ankomst 
(%)

0 1 2 3 4

Orolig för sin familj eller 
andra anhöriga i sitt 
hemland eller i något annat 
land

1,9 1,9 4,6 3,7 86,1

Känner sig isolerad och 
ensam

2,8 6,5 9,3 17,6 62,0

Svårt att känna att 
tiden används på ett 
tillfredsställande sätt i 
Sverige

8,3 6,5 12,0 13,9 55,6

Upplever sig ha förlorat 
respekt och status i Sverige 
jämfört med tiden innan 
ankomst till Sverige

72,2 2,8 6,5 1,9 10,2

Känner sig utsatt för våld 
eller hot under sin tid i 
Sverige

78,7 4,6 1,9 3,7 6,5

Upplever sig diskriminerad 
eller dåligt bemött av 
kommunens eller andra 
myndigheters personal

81,5 5,6 2,8 0,9 3,7
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De asylsökande som intervjuades upplevde de största påfrestande 
situationerna efter ankomst i att vara orolig för sin familj eller andra 
anhöriga i sitt hemland eller något annat land (86,1), följt av känner sig 
isolerad och ensam (62,0), samt har svårt att känna att tiden används 
på ett tillfredsställande sätt i Sverige (55,6) (Tabell 2).

De sex upplevda påfrestande situationerna efter ankomsten till 
Sverige utmynnade i en faktoranalys i följande tre dimensioner: (1) 
diskriminerad av mottagningspersonal och statusförlust, (2) isolerad, 
ensam och tidsspill under väntan, och (3) oro över separerade familje-
medlemmar och anhöriga. Dessa tre dimensioner utgjorde 71% av den 
totala variansen (30,1, 24,0 och 16,7). Intern konsistens var relativ 
hög 0,52 (Cronbach-alpha-koefficient).

Tillgång till nätverk och service efter ankomst gav tre dimensioner 
i en faktoranalys: (1) att få tillgång till hälso- och sjukvård för fysiska 
och psykiska behov, (2) att få kontakt med personer som är uppvuxna 
i Sverige och med personer som kommer från samma land som den 
asylsökande, och (3) att få kontakt och information om vad som 
händer i hemlandet och få tillgång till platser för religionsutövning. 
Eftersom den interna konsistensen var låg 0.34 (Cronbach-alpha-
koefficient) analyserades inte dessa dimensioner vidare.

Upplevd ohälsa
Drygt hälften (60,0), något fler män än kvinnor (61,4 respektive 58,3) 
upplevde sig ha dålig hälsa (i en femgradig skala, 1=dålig, 2=i medel, 
3=bra, 4=mycket bra och 5=excellent, min-max: 1-3, ingen svarade att 
de mådde mycket bra eller excellent). Symtomen kan åskådliggöras i 
följande citat om hur kriget har påverkat den intervjuade fysiskt och 
psykiskt.

Jag var rädd att jag skulle bli kidnappad, eller att bli av med mina ögon. Jag 
har mardrömmar hela tiden. Jag var rädd från våldtäkt från okända grupper. 
Jag brukar säga samma ord hela tiden och varje gång jag tänker på det så 
blir det bara värre och värre. Jag brukar göra sår på mina fötter och det kan 
hjälpa mig att inte tänka på andra saker, saker som hänt i familjen. Många 
gånger tänker jag på döden för att jag önskar att jag ska dö så jag inte får 
sådana problem (kidnappning). En släkt till mig har de dödat framför mina 
ögon och fortfarande önskar jag att ha varit i stället för honom. (22-årig ogift 
kvinna)

5 Cronbach-alpha-koefficient som beräknas innan faktoranalys, mäter 
hur väl en uppsättning variabler beskriver en latent variabel.
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Att inte känna sig isolerad, ensam och ej känna tidsspillan halverade 
risken för suicidala tankar (Tabell 3).

Tabell 3. Logistisk regressionsanalys av riskfaktorer för upplevd 
ohälsa

Riskfaktorer Suicidala 
Odds ratio 

(OR)        

tankar
Konfidens-
intervall

p-värde

Trauma före ankomst
Krig och våld mot anhöriga 0,970 0,646-1,458 0,883
Materiellt drabbad 1,128 0,748-1,701 0,565
Kidnappning, nära döden 
och med tvång separerad från 
familj

0,740 0,491-1,116 0,50

Brott mot mänskliga 
rättigheter och skada

0,899 0,597-1,353 0,609

Våldtäkt eller sexuella 
övergrepp

1,012 0,675-1,518 0,953

Postmigrationsstress
Diskriminerad av 
mottagningspersonal och 
statusförlust

0,967 0,618-1,513 0,883

Isolerad, ensam och tidspillan 
under väntan

0,498 0,307-0,808 0,005

Oro över separerade 
familjemedlemmar och 
anhöriga

1,043 0,657-1,655 0,859

DISKUSSION
Bortfallet och mätmetodernas relevans
År 2007 genomgick 45% av alla nyanlända asylsökande i Sverige en 
hälsoundersökning (Wintzer 2008). Det är en ökning från 2006 då 
endast 30% av de nyanlända hälsoundersöktes. Aktuellt material kan 
inte svara på hur stort bortfallet var under aktuell insamlingsperiod i 
studiens upptagningsområde. Dock visar resultaten på att många av de 
intervjuade är i stort behov av snabb uppföljning och remiss till psyki-
atriska vården. En tänkbar orsak till bortfallet är en sammanblandning 
mellan rätten till hälso- och sjukvård och asylpolitiken. I litteraturen 
finns stöd för att människor som visar motstånd (undviker) mot hälso-
undersökning efter en katastrof senare utvecklar diagnosen posttrau-
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matisk stressyndrom (Weisaeth 1989). En ytterligare begränsning var 
att projektet var tidsbegränsat och därför fanns det inga möjligheter 
att följa upp de som fick remiss för uppföljning inom vården och om 
de fick nödvändig vård efter behov eller enbart akut vård och vård 
som inte kan anstå.

Det använda skräddarsydda intervjuformuläret visade sig i 
huvudsak vara tillfredsställande för syftena med studien och det 
var i högsta grad relevant att ställa frågor om tidigare trauman före 
ankomst och postmigrationsstress i mottagandet under väntan på 
asyl. Det fanns även stöd från tidigare studier (Ekblad och Shahnavaz 
2004; Roth m.fl. 2006). Intervjun avslutades med att deltagarna fick 
svara på tre utvärderingsfrågor. Deltagarna svarade att frågorna inte 
alls upplevdes som svåra/inte var så svåra (84). Frågorna upplevdes 
inte som närgångna/kränkande (84). Frågorna kändes mycket/ganska 
mycket relevanta (95). 

Etiska aspekter
Deltagarna fick en skriftlig och muntlig inbjudan att delta i studien. 
Den innehöll bland annat information om att det var helt frivilligt 
att delta i intervjun och som innebar att svara på frågor på arabiska/
svenska och vid behov med hjälp av tolk. Intervjun började först efter 
det att den asylsökande hade gett ett muntligt informerat samtycke 
(Emanuel m.fl. 2000). Den asylsökande svarade muntligen på frågor 
som ställdes av en medarbetare som ingick i projektgruppen eller så 
fyllde den asylsökande i svaren själv. Medarbetare fanns tillgänglig om 
frågor. Den asylsökande hade full rätt att avbryta sin medverkan när 
som helst, utan att ange närmare skäl. Valet att deltaga i studien eller 
att inte göra det hade inte någon inverkan på dennes asylprocess. Dock 
fanns vid något tillfälle en osäkerhet för att vilja delta när intervjun 
sammanblandades med asylprocessen.

Det är viktigt att som forskare vara medveten om relationen till 
deltagaren. Det handlar om ett maktperspektiv där den asylsökande 
kan känna sig som offer och har låg status i mottagningslandet. En 
av de tre faktorer som kom fram var isolering och tidsspillan under 
väntan på asyl. Maktperspektivet måste hållas i minnet vid varje steg i 
forskningsprocessen: design, implementering, analys och spridning av 
kunskap (den tredje uppgiften). Mot denna bakgrund är det av vikt att 
ställa frågor inte bara om offer- och förövaridentitet utan också om 
individens styrka, vad han eller hon kan göra själv för att må så bra 
som möjligt, känslan av hopp, således inte bara fråga om individens 
sårbarhet. Under samtalet fick deltagaren möjlighet att berätta och få 
bekräftelse om sina traumatiska erfarenheter, känslor och beteenden. 
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Den risk som kan finnas är förknippad med hur känsligt sekretess-
belagt material hanteras. Varje enkätsvar hade enbart ett kodnummer 
och allt material kodades samt var bara tillgängligt för forskargruppen. 
Resultatet redovisas på gruppnivå och citaten är avidentifierade. 

Hälsofrämjande strategier bör introduceras och utvecklas från 
Dag 1 i asylmottagandet 
Hälsofrämjande strategier rekommenderas på olika nivåer och nedan 
diskuteras utifrån resultatet följande sex förslag.

1. Tiden för asylprocessen minimeras 
Den aktuella studien bekräftar hur livsförutsättningar som sätts i ett 
teoretiskt perspektiv för asylsökandes upplevda ohälsa relateras till 
hälsoområden såsom anknytning, trygghet, identitet/roller, mänskliga 
rättigheter och existentiell/meningsskapande (Silove 1999; Ekblad och 
Silove 1998). Isolering och tidsspillan under väntan på asyl är den 
dimension som framstår som den starkaste signifikanta riskfaktorn för 
suicidala tankar varför tiden för asylprocessen måste minimeras. Den 
enskilda människan som söker asyl koncentrerar sig på asylprocessen 
och det medför att tidigare trauman kommer i bakgrunden, men som 
förmodligen kommer att ge sig till känna senare. 

2. Vikten av ett sammanhang
I ett pressmeddelande från migrationsminister Tobias Billström 
(Pressmeddelande 13 december 2007) om mottagande av asylsökande 
står det bland annat att det är viktigt att bryta det utanförskap som 
i alltför stor utsträckning präglat nyanländas situation. Regeringens 
målsättning är att stärka arbetslinjen och ska nu föras även in i migra-
tionspolitiken. Med andra ord ska människor kunna försörja sig själva 
redan under ansökningstiden. Dock finns det en risk att asylsökande på 
grund av upplevd ohälsa som har samband med traumatiska erfaren-
heter före ankomst och psykiskt påfrestande situationer under asylpro-
cessen, har oförmåga att arbeta, något de själva inte kan styra över. 
Vidare kan de på grund av upplevd kronisk psykisk ohälsa ha sämre 
möjligheter att erhålla uppehållstillstånd. 

Herlihy m.fl. (2002) har forskat på hur väl en asylsökandes berät-
telse överensstämmer vid två olika intervjutillfällen. Deras studie 
visade att avvikelser var vanliga och att dessa inte förklarades av 
vilja “att hitta på en historia”. Det fanns en skillnad i minnen utifrån 
hur centralt respektive perifert dessa minnen upplevdes. Minnen som 
upplevdes centrala var mer konsistenta över tid än de minnen som 
kändes perifera. För asylsökande med kronisk psykisk ohälsa såsom 
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diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) förekom avvikelser 
oftare och ökade ju längre tid som gick mellan intervjuerna. Forskarna 
i studien drog slutsatsen att i asylärenden försämrar dylika skillnader 
den asylsökandes trovärdighet. Risken finns att asylsökande med 
diagnosen PTSD nekas uppehållstillstånd ju längre tiden går mellan 
utredningstillfällena i asylprocessen. 

3. Mottagningspersonal erbjuds kontinuerlig handledning
En explorativ studie (Stålgren 2008) baserad på en total geografisk 
inventering med intervjuer med deltagare från Migrationsverket och 
från Svenska Röda Korset visar på vikten av handledning för personal/
volontärer för att de ska kunna möta asylsökandes behov och deras 
osäkra livssituationer. 

4. Asylsökande får av sjukvårdspersonal hälso- och sjukvårdsinfor-
mation och kunskap om risk- och skyddsfaktorer för upplevd ohälsa 
Ett pågående projekt (Ekblad 2008) med medel från Folkhälsoanslaget 
2008 inom Stockholms läns landsting har i liten skala sen oktober 
2008 startat hälsoinformation om två timmar av en leg sjuksköterska 
till asylsökande i samband med samhällsinformation. Denna hälso-
information som till en början sker till arabisktalande vuxna asylsö-
kande visar vid utvärdering med deltagarna vara klart relevant. Denna 
hälsoinformation i grupp med ansikte-mot-ansikte behöver utvecklas 
på läns- och nationell nivå med inslag av webbaserade hemsidor om 
hälsa (t.ex. landstingens vårdguide). Kunskap möjliggör känsla av 
egen kontroll.

5. Kontinuerlig kvalitetssäkring av att varje nyanländ erbjuds en gratis 
hälsoundersökning och hälsosamtal, att tiden utökas för genomförandet 
och efter behov, samt följs upp i samband med permanent uppehållstill-
stånd som grund för mål med introduktion, sfi, praktik och arbete
Tio undertecknade parter6 har enats om principer för samsyn till 
kring hälsa och den första tiden i Sverige samt angelägna föränd-
ringsområden för den fortsatta utvecklingen av berörda parternas 
arbete (Integrationsverket 2004). Ett av de angelägna förändringsom-
rådena är ett förbättrat nyttjande av hälsoundersökning för asylsö-
kande och andra nyanlända. Ett annat är förbättrad utbildning/
kompetensutveckling.

6 Integrationsverket, Institutet för Psykosocial Medicin, Karolinska 
Institutet, Landstingsförbundet, Migrationsverket, Myndigheten 
för skolutveckling, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Statens 
folkhälsoinstitut, och Svenska kommunförbundet.
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Årlig kvalitetssäkring av erbjudna hälsoundersökningar och hälso-
samtal i landet finns ännu inte annat än hur många som genomgått 
undersökningen. Studien visar vid jämförelse med andra liknande 
studier som forskargruppen har genomfört, att de asylsökande har 
olika behov beroende på vilka traumatiska upplevelser de kommer 
med varför det är viktigt att kontinuerligt genomföra screening och 
med uppföljning efter behov. För att detta ska kunna genomföras på 
ett etiskt försvarbart sätt måste tiden för hälsoundersökningen och 
hälsosamtalet utökas. Tiden ska utgå från den enskildes behov och 
inte som nu antal genomförda undersökningar, och bör skrivas in i 
avtalet mellan landsting och utövare. Ett “vi – dom-tänkande” leder 
till en risk för avhumanisering när mottagningspersonal inte förstår 
den asylsökandes kommunikation av ohälsa. För att förstå de asylsö-
kande som varit utsatta för tortyr och andra traumatiska övergrepp 
måste sjukvårdspersonal våga fråga om det och ge sig tid att lyssna. 
Därför behövs ibland särskild tortyrdiagnostik. När det gäller asylsö-
kande vuxna som endast har rätt till akut vård rekommenderas att 
varje remiss inkluderar frågan: “Kan vård anstå?” (Ekblad och Roth 
2009). Det optimala vore att den erbjudna hälsoundersökningen och 
hälsosamtalet följs upp vid permanent uppehållstillstånd så att intro-
duktionsprogrammet anpassas så långt det är möjligt utifrån den 
enskildes individuella behov och resurser. Människor som söker asyl 
är inte en homogen grupp. En intervju med enkät till asylsökande kan 
öka medvetenheten om nya grupper med andra behov varför det är 
svårt att generellt använda tidigare resultat för nya målgrupper. Därför 
behövs forskning göras kontinuerligt på nya grupper och en själv-
klarhet vore att en viss procentsats av verksamheten öronmärks till 
årlig kvalitetssäkring. Detta kan i sin tur minska risken för feldiagnos 
och behandling vid möte med asylsökande. 

6. Tillgång för vård efter behov och oberoende av juridisk status 
I asylmottagandet handlar det om att så tidigt som möjligt bemästra 
sin situation, något som kommit fram i en tidigare studie på asylsö-
kande (Ekblad och Shahnavaz 2002). Tidiga förebyggande insatser 
utifrån behov för asylsökande som lider av hälsorelaterade problem är 
en investering för alla. I FN:s tortyrkonvention (1984) artikel 14 står 
följande om återupprättelse och rehabilitering: “Varje konventionsstat 
skall i sitt rättssystem säkerställa att offret för en tortyrhandling 
erhåller upprättelse och erhåller en verkställbar rätt till en rimlig och 
adekvat gottgörelse, varmed även förstås medel för ett så fullvärdigt 
återvinnande av hälsa som möjligt”.
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Symptombelastning skall avgöra rätten till vård på lika villkor, men 
den nya lagen begränsar rätten till vård till vuxna asylsökande. Bland 
de generella principer som ska råda inom den psykiatriska vården är 
enligt Ginsburg och Bäärnhielm (2007: 7): 

alla patienter oavsett juridisk status ska ha tillgång till omedelbar vård och 
vård som inte kan anstå. Vården ska bygga på en medicinsk bedömning av 
vårdbehovet. Vårdprogram gäller även asylsökande … Begreppet “omedelbar 
vård och vård som inte kan anstå innefattar sådan vård som inte kan skjutas 
upp utan men för patienten och sådan vård som inte kan skjutas upp utan att 
läkaretikens grundprinciper bryts.” Asylsökande patienter som aktualiseras 
vid psykiatriska enheter ska följaktligen få en professionell medicinsk 
bedömning och erforderlig behandling. 

Det finns “a success story” i mottagandet. Vietnamesiska båtflyktingar 
har klarat sig mycket bra i Australien och det som utmärkte motta-
gandet av dem var att de snabbt beviljades medborgarskap och genom 
detta fick de fullständig tillgång till samma rättigheter som bofasta 
(Ekblad och Søndergaard 2005). Det är dags för samverkan mellan 
olika aktörer i asylmottagandet för att realisera rätten för vård efter 
behov och oberoende av juridisk status.
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Faktaruta 1. Vård för vuxna asylsökande i exempelvis Stockholms läns 
landsting (www.uppdragsguiden.sll.se)

Primärvård
En grundläggande princip är att asylsökande i första hand ska vända 
sig till landstingets särskilda asylmottagningar (www.fmc.nu) i Rissne, 
Fittja och i Södertälje, där har personalen de kunskaper som behövs 
för ett adekvat mottagande av denna patientgrupp samt vid behov 
remitterar vidare till specialist.

Specialistvård
Asylsökande kan vända sig till specialistvården (ex psykiatri, 
ortopedi, gynekologi, geriatrik m.fl.) utan remiss men betalar då SLL:s 
patientavgifter.

Akutsjukvård
Vid akut vård kan asylsökande också söka sig till närmaste vårdcentral, 
jourmottagning, närakut eller sjukhus. Ersättningsanspråk ska riktas 
till Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Hälsosamtal/hälsoundersökning
Både vuxna och barn ska erbjudas ett hälsosamtal/hälsoundersökning 
via Migrationsverket. Dessa genomförs av asylmottagningarna i 
Rissne, Fittja eller Södertälje.

Valfrihet och vårdgaranti
Alla vårdgivare med vårdavtal har möjlighet att ta emot asylsökande 
om det kan anses orimligt att hänvisa till asylmottagningen med 
hänsyn till sjukdom, avstånd till asylmottagningen eller av andra 
liknande skäl.

Asylsökande har inte samma valfrihet som befolkningen i övrigt men 
kan åberopa vårdgaranti när man är bedömd och väntar på en åtgärd.
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Faktaruta 2. Rätt till vård

En asylsökande har tillgång till vård enligt en överenskommelse mellan 
landstingsförbundet och staten. När den asylsökande behöver vård 
måste han/hon visa upp LMA-kort alternativt ett intyg om att asylan-
sökan nyligen är inlämnad.

Asylsökande barn under 18 år
Har rätt till all hälso- och sjukvård plus tandvård.

Asylsökande över 18 år
Har rätt till:
Omedelbar vård och vård som inte kan vänta.
Avgiftsfri mödrahälsovård/förlossningsvård.
Avgiftsfri preventivmedelsrådgivning/abortrådgivning.
Vård vid abort.
Avgiftsfri vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.
Akut tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Barn utan uppehållstillstånd (“gömda barn”)
För barn som vistas i landet utan att vara bosatta här och som tidigare 
har omfattats av bestämmelserna i lagen (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m.fl., gäller att de har samma rätt till vård som länsin-
vånare dvs. all hälso- och sjukvård samt tandvård.

Gömda vuxna
För vuxna som vistas i landet utan att vara bosatta här och som tidigare 
har omfattats av bestämmelserna i lagen (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m.fl, har rätt till akut hälso- och sjukvård. Observera 
att vård för denna personkrets inte är subventionerad. Personer som 
omfattas av denna personkrets betalar hela vårdkostnaden.

Begrepp i regelverket – t ex vård som inte kan anstå/vänta
Vuxna asylsökande har tillgång till nödvändig hälso- och sjukvård 
samt vård som inte kan anstå. Den enskilde vårdgivaren avgör vad 
som ingår i vård som inte kan anstå. Därutöver erbjuds alla asylsö-
kande ett hälsosamtal/undersökning via Migrationsverket.

Reservnummer
Vid registrering av person som inte är folkbokförd i Sverige måste ett 
reservnummer användas. Reservnumret kan endast användas inom 
Stockholms läns landsting och inte av andra myndigheter eller landsting.
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Faktaruta 3. Ny lag och förordning om hälso- och sjukvård åt asylsö-
kande m.fl. (2008:344)

En ny lag och en ny förordning om hälso- och sjukvård åt asylsökande 
med flera gäller från den 1 juli 2008. Lagen ersätter tidigare överenskom-
melser mellan staten (regeringen) och före detta Landstingsförbundet. 
Av förordningen framgår att Migrationsverket har en skyldighet att 
lämna uppgifter till landstingen om utlänningar som omfattas av lagen 
om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera. De uppgifter som 
ska lämnas är: namn, födelsedatum, adress, språk, ärendenummer hos 
Migrationsverket och eventuella familjemedlemmar. Migrationsverket 
måste därmed i vissa avseenden bryta sekretessen för den enskilde, 
men asylskälen är fortfarande sekretesskyddade.

Lagen omfattar alla utlänningar som är asylsökande.. Barn under 18 
år som inte ansökt om asyl samt barn som kommer till Sverige t ex för 
familjeåterförening men som inte har permanent uppehållstillstånd har 
ingen reglerad rätt till allmän sjukvård.

Vårdens omfattning avser de utlänningar som inte har fyllt 18 år, vård 
i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom landstinget. 
Ett landsting ska erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år vård som inte 
kan anstå, mödravård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Hälsoundersökningar ska erbjudas så snart det är lämpligt.

För mer information: www.migrationsverket.se
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Kapitel 8

ORGANISERAD MEDMÄNSKLIGHET –
  FRIVILLIGHETENS TILLGÅNGAR 

OCH DILEMMAN I TVÅ PROJEKT OM 
FLYKTINGBARN

Helene Rahm

I artikeln skildras hur organiserad medmänsklighet i form av volon-
tärverksamhet kan användas i arbetet med asylsökande och nyanlända 
barn. Artikeln utgår från erfarenheter av volontärarbete i projekten 
Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS). Projekten är verksamheter 
som riktar sig till asylsökande och nyanlända barn och ungdomar 
i Sverige. Avsikten med denna text är att beskriva frivillighetens 
tillgångar och dilemman samt utmaningar i samarbete mellan avlönat 
och volontärt socialt arbete. Undersökningen bygger på material som 
producerats i samband med projekten BIV/BIS, såsom minnesanteck-
ningar från arbetsmöten, handledningstillfällen, utvärderingar med 
mera. Arbetssättet med texten är hermeneutiskt inspirerat, det vill säga 
att jag gång på gång har återvänt till mitt material och gjort analyser 
och tolkningar.
 Undersökningen belyser utmaningar i volontärarbete omkring 
asylsökande och nyanlända barn. En sådan utmaning är att låta 
behovet styra volontärernas medverkan. En annan utmaning har varit 
spänningsfältet mellan mottagning och asylprövning. Det har visat sig 
vara svårt för volontärer att inte gå in i asylärenden trots projektled-
ningens mål att inte göra detta eftersom det drar uppmärksamheten 
från barnen. En tredje utmaning har varit arbetet med kontinuitet, 
utbildning och förtydligande av rollbeskrivningar i volontärarbetet. 
Artikeln visar att volontärer fyller en viktig funktion inom asylmot-
tagningen av barn och ungdomar. För att organiserad medmänsklighet 
ska fungera som bäst krävs en kompetens, lyhördhet och erfarenhet 
från organisationen.

SÖKORD: medmänsklighet, engagemang, kontinuitet, kompetens, 
delaktighet, sammanblandning av roller, otydlig projektledning, 
känslomässig stress, utvecklingsarbete
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Inledning
Under senare år har fokus på den ideella sektorn ökat och då med 
fokus även på volontärverksamhet. Bengt Westerberg (2006) menar 
att “frivilligt socialt arbete kommer att få en allt viktigare roll för 
många människors välfärd”. Även regeringen tycker att ideella sektorn 
spelar en viktig roll och beslutade den 6 september 2007 att starta en 
dialog om hur relationerna mellan staten och den ideella sektorn ska 
kunna utvecklas. Nyamko Sabuni, folkrörelseminister, sa i ett press-
meddelande den 6 september: “Den ideella sektorn är viktig i ett 
demokratiskt samhälle inte minst när det gäller människors egen makt 
att påverka såväl sin vardag som samhället i stort. Dialogen ska under-
lätta att en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer 
växer fram” (Ideella sektorn 2007). Peter Örn blev regeringens repre-
sentant i dialogprocessen. Han hade tidigare bland annat arbetat som 
generalsekreterare för Röda Korset. Under samtalet med den ideella 
sektorn har ett 80-tal organisationer bjudits in och dialogen omfattade 
olika frågeställningar, till exempel hur ideella aktörer kan utvecklas 
som utförare av service och tjänster och samtidigt fortsätta fungera 
som röstbärare och opinionsbildare. 

I projekten Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS), som vänder 
sig till asylsökande barn och barn vars föräldrar har fått uppehålls-
tillstånd i Sverige, har ett stort frivilligt engagemang vuxit fram sedan 
starten 2004. De frivilliga finns nu med i verksamheten kring både 
barnen och familjerna som bland annat medmänniskor, hjälpare och 
förebilder. 

BIV/BIS är ett pedagogiskt program för barn och ungdomar som 
vill lära sig mer om sig själva och om asyl/integration. Fokus läggs 
på barnets egna känslor och behov att uttrycka dessa. Syftet är att 
barnen ska stärkas i sin identitet oavsett var de kommer att växa upp. 
I programmet får barnen och ungdomarna använda sig av flera olika 
uttryckssätt som till exempel bild, musik rollspel och pedagogiska 
lekar utifrån olika teman. Exempel på teman är känslor, asylprocessen, 
integrationsprocessen och kommunikation. Grupperna är åldersin-
delade och träffas under två timmar en gång i veckan. Programmet 
omfattar 14 tillfällen. Föräldragrupper erbjuds parallellt. 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till varför projekten BIV/
BIS önskade använda volontärer i sin verksamhet. Individuell männis-
kohjälp (IM) är den frivilligorganisation, i vilken jag själv också är 
verksam, som arbetar med projekten. Med volontära insatser menar 
jag obetalda frivilliga insatser inom ramen för en förening eller 
organisation.1 

1  Ett stort tack till följande personer för att ni tog er tid att lyssna 
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Syftet med artikeln är att beskriva volontärarbetet i två systerprojekt 
som vänder sig till flyktingar BIV/BIS samt att analysera problem och 
utmaningar i samarbeten mellan avlönat och volontärt socialt arbete 
utifrån projekten. I artikeln analyseras olika typer av arbetsmaterial 
inom BIV/BIS samt ansökningshandlingar till Allmänna Arvsfonden 
och Europeiska flyktingfonden som jag som projektledare skrivit sedan 
2004. Under sommaren 2008 har jag återvänt, jämfört och analy-
serat materialet med utgångspunkt från de perspektiv som beskrivs 
nedan i avsnitten “Material och metod” samt “Forskningsbakgrund”. 
Mitt arbetssätt är hermeneutiskt inspirerat. I forskningsbakgrunden 
behandlas tidigare forskning om volontärverksamhet. I analysdelen 
presenteras min analys av problem och utmaningar i samarbetet mellan 
avlönat och volontärt socialt arbete i BIV och BIS. I den avslutande 
diskussionen kommer jag att föra ett resonemang om mina analyser 
och slutsatser. 

Bakgrund 
Redan när initiativtagarna Helene Rahm (biståndsorganisationen 
IM) och Ann Lidgren (Svenska kyrkan) planerade projekten hade de 
tankar om att engagera volontärer i arbetet kring asylsökande barn. 
Projektledningens organisationer Svenska kyrkan och IM hade stor 
kunskap och erfarenhet av att arbeta med volontärer och såg det som 
en tillgång att ha med frivilliga i arbetet kring de asylsökande. Dock 
förverkligades inte dessa tankar förrän projektledningen identifierade 
behov som man trodde skulle kunna mötas på ett bra sätt med volon-
tärer. Behoven visade sig när föräldrarna lämnade sina barn och själva 
stannade kvar i huset där verksamheten pågick. Dessutom tog föräld-
rarna med sig syskon till de barn som deltog i aktiviteterna. Rahm 
och Lidgren var redan från start överens om att inte ta med frivilliga 
i barngrupperna utan önskade en specifik kompetens (t.ex. socionom 
eller psykolog) vilket inte kunde krävas av en frivillig. Att inte ta med 
volontärer i barngrupperna berodde även på att personalens arbete 
efter en specifik metod krävde kontinuitet vilket projektledningen inte 
trodde sig kunna garantera om man hade valt att även där arbeta med 
frivilliga. 

Mellan den 15 november 2005 och 30 september 2006 arbetade 
Migrationsverket med att handlägga ärenden enligt en tillfällig utlän-

på mina tankar: Ann Lidgren, Kjell Jonsso, Zakera Mitha, Pernilla 
Persson, Shanta Christell och Anette Brenner. Utan er medverkan 
hade jag aldrig kunnat skriva denna artikel. Tolkningarna och 
analyserna är mina liksom återstående missuppfattningar och 
felaktigheter.
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ningslag (SFS 2005: 762). Den tillfälliga lagen avsåg att ge vissa 
grupper av tidigare asylsökande, med lagakraftvunna beslut, en ny och 
generösare prövning. Omkring 10000 fler personer än beräknat kom 
att omfattas av den tillfälliga lagen (Migrationsverket 2007). En effekt 
av lagen var att många som väntat länge på besked nu fick stanna, 
och det var många som även ansökte om att få ta hit sina familjer. 
Många av dessa anhöriga kom från krigsdrabbade länder och hade 
svåra uppbrott bakom sig och/eller hade inte träffat sin pappa eller 
mamma på många år då 

IM, Svenska kyrkan och Migrationsverket ansökte om medel från 
Europeiska Flyktingfonden för att starta en verksamhet motsvarande 
BIV som kom att kallas Barn i Start med barn vars föräldrar erhållit 
uppehållstillstånd i Sverige som målgrupp. BIV hade redan parallella 
föräldragrupper som drevs av frivilliga där samtalen styrdes mycket 
utifrån vad som kom upp i familjegruppen. Samtalen i familjgruppen 
rörde sig ofta kring uppehållstillståndet. Det fanns en önskade om 
att utveckla familjegruppsverksamheten från projektledningens sida. 
De ville lyfta fram föräldraskapet utifrån ett barnperspektiv tydligare 
i föräldragruppen. Projektledarnas tanke var att en av gruppledarna 
skulle hålla i föräldragruppen tillsammans med volontärer och tolk för 
att styra upp samtalen och föra in barnperspektivet. Dessutom skulle 
samma teman införas med konstnärliga uttrycksformer som dans, bild 
och rollspel som fanns i barngrupperna, givetvis anpassade för vuxna. 

I både BIV/ BIS ville projektledningen ha syskongrupper som skulle 
ledas av volontärer där syftet framför allt var att ge barnen glädje och 
skingra deras tankar om det de varit med om innan de kom till Sverige. 
En av orsakerna till att projektledningen ville ha med gruppledarna i 
föräldraarbetet var att projektledningen hade haft svårt att genomföra 
idéer om inte volontärerna var helt införstådda med dem, vilket de 
inte var när det gällde föräldraarbetet. Dessutom ville projektled-
ningen ha en kontinuitet som inte kunde garanteras på samma sätt om 
projekten endast som tidigare använde sig framför allt av volontärer i 
föräldragrupperna.

Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande text är att analysera problem och utmaningar 
i samarbeten mellan avlönat och volontärt socialt arbete i projekten 
BIV/BIS. Syftet konkretiseras med tre frågeställningar: 

1. Hur löser man problem där volontärens egen drivkraft att vara 
volontär inte alltid förenas med målsättningarna för den organi-
sation man företräder? 
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2. Hur mycket får volontärerna påverka innehållet i det de gör och 
kan volontärerna påverka en organisations mål?

3. Hur kan en projektledning påverka och styra frivilliga jämfört med 
anställd personal?

Material och metod
Jag kommer i texten att föra ett resonemang om hur systerprojekten 
BIV/BIS samarbetar med volontärer. Där kommer jag att kortfattat 
beskriva hur projektorganisationen fungerar och vad volontärerna gör. 
Jag kommer att lyfta upp både det positiva och det mer problematiska 
och de utmaningar som kan finnas i att arbeta med volontärer. Redan 
denna beskrivning är en analys eftersom den redovisar mitt perspektiv 
på volontärverksamheten i projekten.

Artikeln utgår från olika typer av material. En del är det skriftliga 
material som skickats till projektledarna några dagar före handled-
ningstillfällena som underlag för handledning. Handledningens art 
är ärendehandledning där det främsta syftet är att handleda i saker 
som händer i barngrupperna och familjegrupperna. Projektledarna 
har handledning varannan vecka med gruppledarna som är anställda. 
Gruppledarna i sin tur samtalar efter familjegrupperna med de 
frivilliga om hur gruppen fungerar och för gemensamma anteckningar. 
Artikeln baseras också på minnesanteckningar från de arbetsträffar 
projektledarna har med gruppledarna varannan vecka. På arbetsträf-
farna diskuteras allt praktiskt och organisatoriskt utifrån projektet. 
Gruppledarna skriver även rapporter om bl.a. utbildningshelger som 
också utgör material till texten. 

En tredje materialkategori i texten är Zsofia Nestlers kvalitativa 
och kvantitativa utvärdering av BIV våren 2008 (Nestler 2008). 
Massmedietexter från press, radio och TV om projekten är ytterligare 
en typ av material. Slutligen utgår jag från egna observationer utifrån 
samtal med volontärerna och i olika aktiviteter där jag som projekt-
ledare medverkat.

Jag har analyserat de olika typer av arbetsmaterial som jag har 
nämnt ovan samt ansökningshandlingarna till Allmänna Arvsfonden 
och Europeiska flyktingfonden som jag som projektledare skrivit sedan 
2004. Under sommaren 2008 har jag återvänt, jämfört och analyserat 
materialet med utgångspunkt från de perspektiv som beskrivs nedan 
i forskningsbakgrunden. Mitt arbetssätt är hermeneutiskt inspirerat, 
det vill säga att jag gång på gång har återvänt till mitt material och 
gjort analyser och tolkningar. Jag har diskuterat innehållet med grupp-
ledarna, den andre projektledaren från Svenska Kyrkan samt min 
chef på IM. Jag har strävat efter att vara så anonym som möjligt och 
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försökt att inte lämna ut varken deltagarna i projekten, volontärerna 
eller mina medarbetare. 

Forskningsbakgrund 
Jeppsson Grassman och Svedberg (1995) skiljer mellan sociala ideella 
insatser i form av egen organisering och självhjälp (till exempel 
Anonyma alkoholister) och informella insatser för andra (exempelvis 
humanitära organisationer som Röda Korset). Informella insatser 
anses enligt Alwall (1999: 14) vara mer än dubbelt så omfattande som 
inom den offentliga sektorn räknat i antal arbetstimmar. Här handlar 
det alltså inte om frivilligt arbete i strikt mening men ändå om sociala 
insatser av stor betydelse för samhället, till exempel barn hjälper sina 
gamla föräldrar med olika hjälpinsatser. Drygt hälften av den svenska 
befolkningen gör regelbundet volontära hjälpinsatser inom någon 
frivilligorganisation, främst inom idrottsrörelsen. Ålder och kön är 
faktorer som har betydelse när det gäller att förklara betydelsen av 
volontärtjänster skriver Jeppsson Grassman (2001: 28). Hon menar 
att kvinnor gör större insatser än män oavsett ålder. När det gäller 
socioekonomiska förhållanden (personlig inkomst, facklig tillhörighet, 
utbildning) finns det ett tydligt samband mellan högre inkomster och 
engagemang i informella hjälparbeten. Utbildning har också visat sig 
ha större betydelse i grupper med högre utbildning i större utsträckning 
än övriga grupper (Jeppsson Grassman 2001).

När Socialdepartementets rapport Frivilligt socialt arbete kom ut 
1993 blev den en forskningsmässig vändpunkt. Lundell (2004) menar 
att det var då forskarna synliggjorde frivillig socialt arbete. Tidigare 
hade frivilligt socialt arbete som gjordes utanför välfärdsstatens 
offentliga institutioner knappast alls uppmärksammats. Det fanns 
vid den här tiden en stor misstänksamhet mot frivilligt socialt arbete 
som associerades till välgörenhet – förekomsten av frivilligt socialt 
arbete sågs som ett misslyckande för välfärdstaten. I Frivilligt socialt 
arbete (1993) pekar forskarna på att frivillighetssektorn bidrog till 
välfärdstaten och dess utveckling. Det handlade om forskningen som 
fokuserade på de faktiska insatserna (social omsorg och socialt arbete) 
som frivilliga organisationer bidrog med istället för deras betydelser 
för demokratin och medborgarskap. I rapporten utgår analysen från 
sektorer. Det gjorde att det blev möjligt och särskilt intressant att 
diskutera relationen mellan staten och den frivilliga sektorn, sett ur ett 
större perspektiv. Lundström (2004) menar att det öppnades möjlig-
heter för en diskussion om det borde finnas någon önskvärd balans eller 
mix mellan olika sektorer, t.ex. stat, kommun eller frivillighetssektorn.
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I rapporten Socialstyrelsen och den sociala ideella sektorn (2005) 
beskrivs en ny utveckling utifrån frivillighetsorganisationer i Sverige 
efter EU-inträdet. Man kan nu se att Sveriges frivillighetsorganisa-
tioner ökat sin närvaro i Europa och att utländska organisationers 
intresse att bedriva verksamhet i Sverige ökar. Lundström (2004) 
menar att medlemskap i frivillighetsorganisationer i sig verkar ha fått 
en ny innebörd som svarar mot en växande individualism. Vi blir till 
exempel medlemmar i Friskis och Svettis för att vi vill konsumera en 
viss tjänst, inte för att vi delar ett gemensamt sundhetsideal som vi vill 
verka för i kollektiva former. Han menar även att man kan prata om 
fragmentariserade medlemskap i den meningen att människan är med 
i många organisationer men endast ger den enskilda organisationen 
en begränsad del av sin fritid eller sina resurser, till exempel betala 
medlemsavgift till Amnesty, arbeta några volontärtimmar i månaden 
till Bris eller sälja lotter till barnens fotbollsklubb varje lördag. Det blir 
mera ovanligt att organisationerna äger sina medlemmars hela fritid 
för en längre tid. 

Alwall (1999: 17) menar att det offentliga välfärdsystemet har visat 
sig vara bristfälligt – och insikterna om detta blir ett viktigt motiv för 
att engagera sig i frivilligt arbete. Även Jeppsson Grassman (1997) har 
tidigare beskrivit hur attityden till frivilligt socialt arbete i början av 
1990-talet förändrades i positiv riktning. Enligt Jeppsson Grassman 
kom denna förändring till stånd som en följd av en framtvingad 
utveckling beroende på att det offentliga samhället inte förmådde 
tillgodose människors behov av vård, omsorg och trygget. Jeppsson 
Grassman anser att den här utvecklingen var en önskad utveckling 
eftersom man ansåg att den frivilliga sektorn stod för andra värde-
ringar som hon kallade ett mjukare samhälle: “Genom frivilliga 
insatser skulle vi både få ett mjukare samhälle och kunna avlasta den 
offentliga sektorn. Det handlade om frivilligt arbete med nya förteck-
ningar – om frivilligt socialt arbete: medborgaren som medmänniska” 
(Jeppsson Grassman 1997: 12).

På organisationsnivå kanske kan man säga att den frivilliga sociala 
arbetskärnan, eller i vart fall de organisationer som i första hand 
identifieras som socialt inriktade, utgörs av dem som har rötterna i 
industrialismen som till exempel Stockholms stadsmission, Rädda 
barnen och Röda korset. Det är organisationer som har omfattande 
idéinriktade program och som i första hand engagerar människor 
för att hjälpa andra. Det är dessa organisationer som enligt Castells 
(1997) kommer att få det besvärligt. Vilka kommer då att överleva? I 
vilken utsträckning utvecklas nya typer av relationer och vad betyder 
dessa för organisationerna? I det sammanhanget blir finansieringsfor-
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merna betydelsefulla. Det pågår en förändring av formen för de statliga 
och kommunala anslagen (från allmänna bidrag till att man betalar 
frivilligorganisationerna för de utförda tjänsterna och att frivilligor-
ganisationerna blir mer beroende av marknaden). Enligt rapporten 
Socialstyrelsen och den sociala ideella sektorn (2005) syns en tydlig 
förändring inom äldre organisationer som arbetar inifrån sin egen 
organisation med att förändra sina strukturer och principer för hur 
man leder och organiserar verksamheten. 

Det finns en trend i den svenska ideella sektorn att vissa delar av 
organisationens verksamhet, till exempel insamlingsarbete, lednings-
funktioner och lobbyarbete, måste bli mer professionella. Med det 
menas för det mesta att det man gör måste effektiviseras eller bli bättre. 
Det tycks inte sällan även finnas en för givet-tagen inställning att det i 
så fall bör vara avlönade tjänstemän som utför arbetet. Det finns goda 
skäl att anta att de insatser som utförs av människor på oavlönad tid i 
viktiga kvalitativa dimensioner skiljer sig från traditionellt lönearbete 
(Wijkström 2002). Detta beläggs även i Socialstyrelsen och den sociala 
ideella sektorn (2005) där det poängteras att det allt oftare krävs en 
särskild kompetens för att utföra frivilliga uppdrag. Det finns en allt 
tydligare inriktning mot professionalisering av den ideella sektorn. 
Flera frivilligorganisationer kommer sannolikt att anställa personer 
med specialkompetens inom den ideella sektorn.  

Lundström (2004) skriver att man kan dela in den sociala frivil-
ligheten i organisationer som inriktar sig på hjälp till andra respektive 
i självhjälpsorienterade organisationer. En annan typ av indelning är 
den som skiljer på organisationerna med begreppet röst eller service. 
Röstorganisationer riktar sig huvudsakligen utåt, med politik för 
förändrade villkor för sina medlemmar eller den grupp man företräder. 
Serviceorganisationer ägnar sig huvudsakligen åt att producera service 
för den grupp man företräder eller för medlemmarna i organisationen 
(Lundström 2004: 41).

Lundström (2004) menar att om man delar in organisationer efter 
dessa två variabler får man följande figur. Den kan enligt honom 
ligga till grund för diskussioner av olika typer av aktiviteter i socialt 
inriktade frivilligorganisationer.
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                  Självhjälp                                Hjälp till andra
 

Röst 1. Utåtriktade aktiviteter 
för den egna gruppen

2. Utåtinriktade aktivi-
teter för den grupp man 
företräder

Service 3. Interna aktiviteter för 
den egna gruppen

4 Interna aktiviteter för 
att hjälpa den grupp man 
företräder.

Figur 1. Aktivitetsformer i olika typer av organisationer (Lundström 
2004: 41)

Ruta 1 handlar om utåtriktade aktiviteter för den egna målgruppen 
(t.ex. arbetslösa demonstrerar). Ruta 2 utgörs av aktiviteter till stöd 
för andra (t.ex. politiska aktioner för utsatta barn). Ruta 3 är interna 
aktiviteter för de egna intressena (t.ex. stödsamtal i självhjälpsgrupper). 
Ruta 4 är aktiviteter för den grupp man företräder (t.ex. professionella 
i frivillig-organisationen bedriver terapi för utsatta barn).

Det är streckade linjer mellan rutorna för att markera att de mest 
intressanta aktiviteterna kanske är de som inkluderar element från 
olika rutorna. Denna indelning i aktivitetsformer menar Lundström 
kan vara till hjälp när man diskuterar organisationers verksamhet. 
Frågor Lundström ställer är (2004: 42) vilka förskjutningar som äger 
rum inom organisationen och vilka aktivitetsformer som sker inom 
ett fält. Förskjutningar nedåt i figuren antyder ett ökat intresse för de 
enskilda utsatta individerna och minskat intresse för generella insatser 
som socialpolitik. Det kan ske i form av ökade professionella insatser 
(ruta 4) eller i form av självhjälpsgrupper (ruta 3) Förskjutningar åt 
höger i figuren tyder på en ändring till förmån för verksamheter som 
inte avser stöd eller hjälp till de egna medlemmarna. Det kan handla om 
en ökning av filantropiska insatser (som syftar till att hjälpa människor 
utan egenintresse) och utåtriktade aktiviteter för utsatta grupper, till 
exempel barn som far illa. Lundström (2004) för ett resonemang kring 
vad som ligger till grund för vilka typer av aktiviteter i socialt inriktade 
frivilligorganisationer. Han menar att förskjutningar uppåt i figuren 
antyder ett ökat intresse för mer generella insatser som socialpolitik.

I Socialstyrelsen och den sociala ideella sektorn (2005) poäng-
teras att företrädare för kommuner har en mycket positiv bild av den 
ideella sektorn. De har insett att de inte på egen hand kan lösa grund-
läggande mänskliga problem och välfärdsproblem utan behöver hjälp 
från bl.a. den ideella sektorn. De ideella organisationerna anses arbeta 
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självständigt och utan ekonomisk ersättning. Jeppsson Grassman 
(1997), som har intervjuat volontärer, finner att drivkraften att bli 
volontär kan skilja sig markant mellan olika individer. Hon finner 
olika teman för drivkraften att bli volontär. Ett tema är volontärar-
betet som ersättning för något, ett annat att få ge “av sitt överflöd”, 
ett tredje har att göra med graden av ömsesidighet i förhållandet till 
dem man gör insatser för, ett fjärde det själupplevda och ett femte om 
principer och övertygelse som kan vara drivkrafter i volontärt arbete. 
Jeppsson Grassman menar att människans livssituation, det yttre eller 
inre förhållandet som gemensamt gör om människan önskar utföra ett 
volontärt arbete (1997). Hon skriver att möjligtvis kan man tala om 
direkta och indirekta yttre drivkrafter. De indirekta drivkrafterna har 
att göra med förhållanden i människors livssituation som rent allmänt 
befrämjar frivilligt arbete – ett slags jordmån eller resurser för vilka 
vissa grupper är mer exponerade än andra. Den inre drivkraftens 
specifika sammanhang och händelser skapar behov för aktivitet. 
Volontärarbete verkar i sig skapa nya tillfällen till frivillighetsarbete. 
Kontakten med en organisation kan utgöra yttre drivkrafter för fortsatt 
volontärt arbete.

Engel (2006) skriver om volontärernas förhållningssätt och menar 
att de kan bli värdefulla komplement till det professionella sociala 
arbetet genom att tillhandahålla socialt och materiellt stöd. I andra 
studier kännetecknas volontärarbetets insatser av förståelse, mänsk-
lighet, respekt och tillit, där själva volontärinsatserna genomsyras av 
intresse för målgruppen och nyfikenhet på och respekt för mottagarna 
(Engel 2006). För att man ska kunna tala om motiv menar Jeppsson 
Grassman (1997) att den frivilliga insatsen måste ses som en avsiktlig 
handling från individens sida som utgår från inre idéer, värderingar 
och behov som syftar mot ett mål. Som volontär är det ofta svårt att 
retrospektivt känna till och begrunda sina motiv till att man utför 
volontärt socialt arbete. Normerna kring hur man får tala om sina 
motiv påverkar sannolikt det sätt på vilket man formulerar sina inre 
motiv. Motiven kan vara flera och ha olika grunder. 

Jeppsson Grassman (2001) har även undersökt de positiva effekterna 
av hjälpinsatser utanför det egna hushållet och kunde då se att mycket 
ofta eller ganska ofta upplevde de allra flesta hjälpgivare glädje, stimulans 
eller tillfredsställelse i sin roll som hjälpgivare (2001: 47). Analysen 
visar att man mycket väl kan ha upplevelser av bundenhet eller stress 
och samtidigt känna glädje och tillfredsställelse i hjälpbehovet (Jeppsson 
Grassman 2001: 56). Det negativa när det gäller anhöriginsatser är 
framför allt känslomässig stress, upplevelser av frihetsrestriktioner samt 
konsekvenser för arbete och ekonomi (Jeppsson Grassman 2001: 47). 
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Analys
I analysen utgår jag från frågeställningarna knutna till syftet:

1. Hur mycket får volontärerna påverka innehållet i det de gör? Kan 
volontärerna påverka en organisations mål?

2. Hur löser man problem där volontärens egen drivkraft att vara 
volontär inte alltid förenas med målsättningarna för den organi-
sation man företräder? 

3. Hur kan en projektledning påverka och styra frivilliga jämfört med 
anställd personal?

I det följande analyseras volontärverksamheten i systerprojekten BIV/
BIS utifrån utmaningar som kan identifieras kring volontärverksam-
hetens organisation, volontärrollen, rekryteringen och utbildningen av 
volontärer till projekten samt volontärens uppgifter. Min ambition är 
att ha ett analytiskt utifrånperspektiv i mina resonemang, men jag är 
fullt medveten om att jag färgas av min involvering i projekten på flera 
sätt: Som projektledare och initiativtagare, som professionell samt som 
representant för den organisation jag arbetar för, IM. Jag har strävat 
efter att skapa analytisk distans och mångsidighet genom upprepade 
läsningar och tolkningar av det material som ligger till grund för 
artikeln i relation till de perspektiv på frivilligt socialt arbete som 
skisseras i forskningsbakgrunden.

Att låta behovet styra…
När tankar om att göra något för asylsökande barn väcktes 2004 inom 
IM och Svenska kyrkan fanns till en början inga planer på volontärt 
arbete. Det var först när föräldrar kom med sina barn och syskon 
till de barn som skulle delta verksamheten som det blev aktuellt att 
fundera på om BIV skulle kunna göra något även för dessa grupper. 
Det fanns flera skäl att involvera volontärer i verksamheten – föräld-
rarnas stora behov av att prata med varandra, att de uttryckte att de 
aldrig träffade några svenska personer förutom myndighetsföreträdare 
samt syskonens stora behov av lek. 

Att projektledningen genast funderade på volontärer tror jag 
beror på den stora positiva erfarenheten som vi båda hade av volon-
tärarbete. Att fundera utifrån volontärskap tror jag underlättas om 
man har erfarenheter av att arbeta med volontärer sedan tidigare 
och/eller arbetar i en ideell organisation där volontärer finns sedan 
länge. Behoven som blev tydliga för projektledningen var inte endast 
barngruppsverksamheten utan även att föräldrar och syskon behövde 
bli synliga och få möjligheter till mötesplatser och lekmöjligheter. 
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Barnen och föräldrarna behövde mötesplatser, medmänsklighet och 
lekmöjligheter i större omfattning än vad anställda kunde ge. Med 
detta vill jag visa att behovet har styrt önskan att ha volontärer i 
projekten. 

I planeringen och i uppbyggnadsskedet av projekten och volon-
tärverksamheten handlade det främst om service genom att hjälpa 
grupperna man företräder. Målet var framförallt att bedriva 
barngrupper (se ruta 4 i figur 2 nedan). Volontärverksamheten är 
något som vuxit ju längre tiden har gått. Det har berott på att behovet 
av kringaktiviteter hela tiden har vuxit, och där har det varit viktigt 
med samarbete med volontärerna. Både projektledningen och de 
anställda gruppledarna har sett att volontärerna tillför något mer och 
annat än vad projekten kunnat erbjuda utan volontärer. Rent praktiskt 
hade det varit omöjligt att genomföra alla grupper utan volontärers 
medverkan, för det krävs personer som kan se, aktivera och samtala 
med målgruppen .

I spänningsfältet mellan asylprövning och mottagning
Ett av projektledningens mål har varit att varken volontärer eller 
anställd personal ska gå in i asylärendena eftersom det drar uppmärk-
samheten från barnen och det finns flera skäl till detta. Huvudtanken i 
alla möten är att barnens tankar, önskningar och rädslor inte får samma 
utrymme och inte kommer till uttryck på samma sätt som de vuxnas 
asylprocess. Att inte låta volontärer gå in i de vuxnas asylärende är 
något projektledningen inte helt har lyckats med. Volontärrollen är 
svår, och att inte kunna ge den hjälp föräldrarna efterfrågar det vill 
säga hjälp med asylärendet är inte lätt, varken för volontärer eller för 
de människor som söker asyl. Här har projektledningen brustit. Zsofia 
Nestler skriver i sin utvärdering (Nestler 2008) att trots att man trodde 
sig ha full insyn i verksamheten verkade ramarna för principen av icke 
inblandning i asylprocessen inte alltid ha varit lätta att hålla, vilket 
även nämndes som en svårighet i arbetet. Från början var intresset 
från projektledarna främst att volontärerna skulle svara för en organi-
serad medmänsklighet. Med organiserad medmänsklighet avser jag 
det engagemang glädje och respekt samt den mångfald av olikheter 
som ålder, kön, åsikter som jag upplever att flyktingarna möter när de 
träffar volontärer. 

Nedan gör jag en analys av volontärverksamheten i projekten utifrån 
begreppen röst, service, självhjälp och hjälp till andra (Lundström 
2004, se närmare ovan i forskningsbakgrunden). Min bedömning är 
att från början var barngruppens aktivitet den enda service som var 
aktiviteter för att hjälpa den grupp man företräder (se figur 2 ruta 4 
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nedan). Förflyttning till Interna aktiviteter (se figur 2 ruta 3 nedan) 
under service ökades relativt snabbt när BIV/BIS började samarbeta 
med volontärerna. Aktiviteterna bestod i syskongrupper familjeläger, 
dagläger etc. Där medverkar framför allt volontärerna, och räknar man 
frivilliga så har den största ökningen i antal personer skett där. Vad 
som sedan skedde var att verksamheten både när det gällde personal 
och volontärer på BIV/BIS förflyttade sig i riktning uppåt under röst i 
Lundströms modell till utåtriktade aktiviteter för den egna gruppen (se 
figur 2 ruta 1 nedan) i form av aktiviteter tillsammans; barn, föräldrar, 
volontärer och anställda. Där bestämmer deltagarna i grupperna själva 
tillsammans med volontärer och gruppledare vilka aktiviteter de vill 
göra samt till utåtriktade aktiviteter för den grupp man företräder 
under röst (se figur 2 ruta 2 nedan), i form av BIV-galan. Där försöker 
man uppmärksamma flyktingbarns situation och samtidigt skapa 
något positivt och roligt för dem genom bland annat workshops. 
Även genom föreläsningar, tidningsartiklar, radio och TV ökade de 
utåtriktade aktiviteterna om projekten och flyktingbarns situation (se 
figur 2 nedan). 

När det gäller projektledningen så har det skett en förskjutning till 
framför allt ruta 2. Då tänker jag på spridningen av projekten till nya 
orter, föreläsningar, tidningsartiklar, radio och TV, där vi som repre-
sentanter för flyktingar och utifrån vår projektledarroll försökt att 
belysa den bild som vi ser att deltagarna i projekten har och få andra 
att agera för denna grupp genom att själva starta upp motsvarande 
grupper. 

Det jag inte kan styrka så tydligt utifrån mitt material är den 
röst som jag tror att volontärerna står för i ruta 2. Ett exempel är 
att projektledaren fick ett överraskande mail om att IM:s Växjögrupp 
skänkt pengar till ett sommarläger för projekten. Initiativet kom från 
en volontär som hade haft kontakt med IM:s Växjögrupp och påtalat 
behovet för den här gruppen att få åka på läger. Med detta så tror 
jag att volontärerna gör saker utanför projekten som stödjer flykting-
barnen och föräldrarna. Volontärerna utifrån sitt engagemang och 
intresse ger och gör så att flyktingbarnen får ett ansikte och uppmärk-
sammar deras situation för andra grupper i samhället. 

Jag har försökt utifrån min tolkning att fylla i de olika rutorna 
med aktiviteter som både sker av volontärer och anställda. När BIV 
startades så är min uppfattning att BIV befann sig helt i ruta 4. Men 
i och med att flyktingarna har uttryckt ett ökat stöd och man har i 
samarbete med volontärer försökt att tillfredställa detta behov. BIV 
har nu “lyckats” att förflytta sig i olika riktningar både åt sidan och 
uppåt och ibland befinner projekten sig i flera rutor på en gång t ex 
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så kan gruppledarna ha en barngrupp (aktiviteter för den gupp man 
företräder, ruta 4) och parallellt så föreläser gruppledarna om BIV 
och flyktingbarns situation (utåtriktade aktivister för den grupp de 
företräder, ruta 2). Jag tror att volontärer och anställda kan arbeta 
på olika fronter samtidigt, det vill säga hjälpa flyktingbarnen, deras 
syskon och föräldrar här och nu och samtidigt göra deras röst hörd så 
att situationen på sikt kan förbättras för dem.

                  Självhjälp                                Hjälp till andra

Röst 1. Utåtriktade aktiviteter 
för den egna gruppen
- aktivitets gånger 
tillsammans barn och 
föräldrarna, anställda och 
volontär.

2. Utåtinriktade aktivi-
teter för den grupp man 
företräder
- BIV-galan
- Föreläsningar om 
BIV och flyktingbarns 
situation.

Service 3. Interna aktiviteter för 
den egna gruppen
- syskongruppen
- familjegruppen
- aktivitetsgruppen
- familjeläger
- dagläger

4 Interna aktiviteter för 
att hjälpa den grupp man 
företräder.
- utbildning av volontärer
- BIV/BIS grupperna

Figur 2. Frivillighetens och de anställdas organisering i systerprojekten 
BIV/BIS (efter Lundström 2004: 4)

Som framgår berikas projekten genom det volontärarbete som sker i 
de olika kringaktiviteterna i barngruppsverksamheten. IM och Svenska 
kyrkan har genom projekten en flexibilitet att göra snabba förändringar 
och en kort beslutsordning vilket innebär att beslut kan fattas snabbt. 
Lundströms teoretiska modell belyser hur projekten har utvecklats 
från att ha hela sin koncentration på barngruppsledarna med endast 
anställd personal till att nu dels arbeta mot både föräldrar, dels försöka 
belysa flyktingbarns situation genom att visa upp att barngruppsverk-
samheten i projekten behövs för alla flyktingbarn i hela världen. Den 
positiva utvecklingen beror bland annat på möjligheter att lyssna in 
vad målgruppen behöver, en stor flexibilitet genom att samarbete med 
volontärer, möjligheter att förändra, utveckla efter olika målgrupper 
samt att volontärer och anställda uttrycker att behoven finns. Viktigt 
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är även samarbetet med samarbetsparterna Migrationsverket, Malmö 
och Helsingborgs kommun som gör det möjligt att utveckla projekten 
utifrån samarbetsparternas syn på vilka behov av hjälp barnen och 
ungdomarna har. Dessutom är det möjligt att fånga upp och snabbt 
reagera på vad som händer inom dessa organisationer. En annan viktig 
del är att arbetet med volontärer är något som både IM och Svenska 
kyrkan har stor kompetens och erfarenhet av. 

Medmänskligt engagemang
Att vara hjälpgivande volontär är i sig inte något enkel uppgift, och för 
volontärerna inom projekten är rollen som volontär inte helt tydlig för 
målgruppen som vi arbetar för. Nestler (2008) menar att flera föräldrar 
inte kände till att de frivilliga arbetade oavlönat. De uppfattades som 
engagerade och professionella. Nu i efterhand kan jag se att projekt-
ledningen och den anställda personalen saknat genomtänkta rutiner 
för hur de frivilliga skulle presenteras för deltagarna. Överhuvudtaget 
så har projektledningen och gruppledarna inte fört någon diskussion 
om hur presentation av volontärer för flyktingar ska se ut. Nestler tar 
även upp att volontärer ansåg att volontärrollen blev svår att hantera 
när personer som är anställda blandades med personer som är volon-
tärer i BIVs olika verksamheter utan att tala om detta för de asylsö-
kande. En del volontärer uttrycker sig så här: 

det är väl det som har varit lite problematiskt eftersom de tror att vi jobbar… 
alltså de har inte riktigt förstått våra roller än, fast vi har sagt det första 
gången att det här är vad vi gör och vi gör det frivilligt så… har de ändå fått 
bilden av att vi jobbar med det här och velat ha väldigt mycket hjälp av oss 
(Nestler 2008 54).

Volontärerna ansåg att problemet låg i att de måste definiera sin egen 
volontärroll. Att föräldrarna inte riktigt hade förstått att vissa arbetade 
oavlönat, ökade föräldrarnas krav på hjälp. Den återkopplingen volon-
tärerna fick genom att efter mötena prata med gruppledarna ansågs 
vara fullt tillräcklig; däremot önskade man större närvaro av projekt-
ledarna, åtminstone i början. Även i barngrupperna efterlystes mer 
stöd och styrning (Nestler 2008).

Även volontärens egen definition av att vara volontär är svår. Det 
är inte lätt att uttrycka att du är här som medmänniska och bara vill 
hjälpa; att du dessutom gör det gratis har många flyktingar svårt att 
förstå. Som frivillig kan man känna sig ganska osäker på sin roll: “Det 
är ju ett dilemma i allt frivilligarbete, tycker jag, att man får definiera 
sin egen roll i alldeles för hög grad (Nestler 2008: 52).
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Komponenter jag tror påverkar volontärerna inom projekten är att 
man upplever känslomässig stress, att man som volontär binder upp 
sig tidsmässigt för volontärskapet samt att volontären inte får någon 
ekonomisk ersättning förutom reseersättning. Framför allt den känslo-
mässiga stressen av att inte kunna hjälpa flyktingarna helt och hållet 
tolkar jag som det svåraste för volontären och den största negativa 
konsekvensen av att arbeta med projekten. De frågor som oftast 
kommer upp när volontärerna pratar om BIV/BIS är just att känna 
sig otillräcklig när föräldrarna eller barnen pratar om sin asylansökan 
och att volontärerna inte kan hjälpa till. När barnen och/eller vuxna 
berättar svåra saker finns oftast en önskan att hjälpa hos de frivilliga. 
Att endast fungera som en medmänniska och lyssnare är mycket svårt, 
något som både gruppledarna och projektledarna ofta får höra.

I Nestlers utvärdering (2008) medger volontärerna att gränsdrag-
ningen ofta blev svår när det gäller projektens policy för asylpro-
cessen (grundprincipen om icke inblandning i asylprocessen för både 
anställda och volontärer). Man ville i alla fall lyssna på det föräldrarna 
hade att berätta när de sökte hjälp och att det var svårt att endast vara 
den lyssnande personen. Genom att den frivilliga önskar göra mer än 
vad volontärrollen medgav uppkom problem som projektledningen nu 
försöker lösa genom att vara bättre på att kontinuerligt utbilda volon-
tärer och att regelbundet handleda dem. 

Att projektledningen önskar kontinuitet från volontären är helt klart 
en frihetsrestriktion för volontären, och eftersom det är många unga 
människor som är volontärer inom projekten så har de oftast inte någon 
bra ekonomi. Trots detta stannar volontärerna länge inom projekten. 
Eftersom det finns tidsbegränsade uppdrag som är olika långa (sommar-
läger, BIV-galan, syskongrupper etcetera) är min analys att det är enklare 
för volontären att binda upp sig för det han/hon vet omfattningen av. Det 
innebär att volontären kan vara aktiv under sommaren och ta uppehåll 
under hösten för att sedan komma tillbaka till en grupp på våren.

Jag har tidigare beskrivit de positiva effekterna av att arbeta 
volontärt, och jag tror att känslan av glädje, stimulans och att känna 
sig behövd är en viktig orsak till att projekten varken har svårt att få 
nya volontärer eller att behålla de gamla. Många volontärer uttrycker 
en stor glädje till gruppledarna över att arbeta med flyktingar. De 
uttrycker även att de får igen mycket från flyktingarna, allt från nya 
kunskaper om länder, seder och vanor till tacksamhet och glädje från 
flyktingarna själva.

Att personalen inom projekten samarbetar med volontärer innebär 
mycket positivt men kan även vara svårt. Som jag nämnt ovan är målen 
och riktlinjer för projekten som organisation inte alltid i överensstäm-



209

melse med volontärernas önskan att arbeta. Även i förändringsarbetet 
behöver det inte vara detsamma. Ett exempel har varit i föräldragrup-
perna där projektledningen önskade införa teman på föräldragruppen 
vilket man inte lyckades med förrän en omorganisation gjordes i 
samband med att medel beviljades från Europeiska flyktingfonden i 
maj 2007. I utvärderingen påpekas: ”Det skymtade även fram något 
av frivilligorganisationernas tidigare beskrivna dilemma: kravet på 
professionalism kontra frivilliga krafter” (Nestler 2008: 40).

De frivilliga i hennes utvärdering uttryckte att de inte hade 
tillräcklig kompetens för att arbeta med projektets teman i familje-
gruppen. Projekten kunde gå två vägar. Den ena vägen var den som 
valdes, det vill säga att ta med en anställd i föräldragrupperna som 
arbetar tillsammans med volontärer i grupperna. Den andra möjliga 
vägen hade varit att utbilda volontärerna mera så att de känt en 
trygghet att arbeta med temana i projekten. Valet att välja en anställd 
hade flera aspekter vilka belyser dilemmat att samarbeta med volon-
tärer. En av aspekterna var att projektledningen ville vara säker på 
kontinuiteten i familjegrupperna som kunde vara svår att upprätthälla 
om endast volontärer arbetade i föräldragrupperna. En annan viktig 
aspekt var också att projektledarna inte hade samma insyn i projekten 
som man fick genom att ha en anställd. Med de anställda finns regel-
bunden handledning och arbetsledning som gör att projektledningen 
får information om vad som sker på ett helt annat sätt än när famil-
jegruppen drivs av frivilliga. Som det var organiserat tidigare så hade 
gruppledarna handledning med de frivilliga. Ovanstående hade själv-
klart varit möjlig även med volontärer men även här kunde det vara 
svårt med kontinuiteten. Den tredje aspekten gäller rekrytering av 
frivilliga till familjegrupperna. Jag instämmer med Bengt Westerberg i 
att det är “viktigt att aldrig glömma villkoren för frivilligt arbete. Det 
går inte att beställa fram arbetsinsatser på samma sätt som när man 
organiserar anställda” (Westerberg 2006: 13). Projektledningen kunde 
aldrig vara säker på att hitta tillräckligt många frivilliga för arbetet 
med familjegrupper varje termin. Detta är något som även gäller de 
andra grupperna, men de är inte lika sårbara eftersom föräldrarna 
har ansvaret för sina barn. Med anställd personal i familjgrupperna 
fanns alltid möjlighet att förändra temana eller ta bort temana så att 
syskonen kunde vara med i föräldragruppen om det skulle behövas. 

Vad är viktigt att tänka på när volontärer används i projekt där 
det finns både anställda och volontärer? Utifrån ovanstående så är 
det viktigt att utbilda, stödja och göra volontärerna delaktiga i den 
beslutsprocess som finns så att man kan överbrygga de saker som jag 
skrivit om tidigare. 
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Mötesplatsen
När de första BIV-grupperna avslutade sin verksamhet vintern 2004 
ville alla barnen fortsätta. I familjegruppen och syskongruppen fördes 
diskussioner mellan volontärer och deltagarna om barnen inte kunde 
få fortsätta att komma till BIV även efter att barngrupperna slutat. 
Eftersom de flesta föräldrarna önskade en fortsättning när kursen för 
barnen var slut, startades en kaféverksamhet med hjälp av frivilliga 
för att möta behovet av fortsatt kontakt. Det tog tid innan idén om 
ett kafé förverkligades i Malmö. Redan från början bestämdes det att 
gruppledarna inte skulle hålla i denna verksamhet utan det skulle de 
frivilliga göra. Frivilliga var med från start och planerade att kaféet 
skulle vara gratis och erbjuda en enkel fika en dag i veckan. Trots 
en stark önskan från flyktingarna att få en egen mötesplats dök inte 
många upp i början. Ibland kom inte några flyktingar överhuvudtaget. 
Efter knappt en termin började många volontärer misströsta, önskemål 
framkom om att lägga ner verksamheten och en del volontärer slutade. 
Varken gruppledarna eller projektledarna ville ge upp utan önskade 
försöka lite längre.

Det hela vände en bit in på den andra terminen när flyktingarna 
började komma. Nya frivilliga engagerades, och det blev en uppdelning 
där vissa frivilliga var med de vuxna och vissa frivilliga var med 
barnen. I dagsläget är BIV-kaféet en mycket populär verksamhet med 
många frivilliga och flyktingar, både asylsökande och personer med 
uppehållstillstånd. Det finns flera orsaker till den positiva vändningen. 
En orsak är att det fanns en av de frivilliga kvar i kaféet och att denna 
person var mycket aktiv i att ringa och uppmuntra familjerna att 
komma till kaféet. En annan orsak är att projektledningen och grupp-
ledarna inte gav upp utan trodde på att det behövdes en mötesplats 
efter avslutade grupper för barn och föräldrar. Projektledarna hade 
erfarenhet av liknade verksamheter som behövde tid innan det blev 
en känd och uppskattad verksamhet. En liten ny inriktning har skett 
från hösten 2008, nu med en starkare betoning på integration efter 
bland annat önskemål från deltagare, volontärer och praktikanter 
i kaféet om att kunna locka flyktingar från andra länder än Irak till 
kaféet, och även locka fler svenskar så flyktingarna kan praktisera sina 
svenskkunskaper.  

Organisationen måste vara flexibel och förändringsbenägen för 
att tillfredsställa volontärernas önskemål. Volontärer slutar och nya 
volontärer kommer med nya idéer utifrån att de ser verksamheten med 
“nya” ögon. Jag tror att det är viktigt att projektledningen lyssnar 
in och är öppen för förändringar i de olika verksamheterna i så stor 
utsträckning som möjligt, givetvis med de begränsningar som finns 
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i ramarna för projekten. Framför allt är detta viktigt om det råder 
enighet bland volontärer, medverkande, praktikanter och gruppledare 
om förändringsbehov.

Asylmottagningen - utmaningar i volontärernas arbete 
Ett sätt för volontärer att arbeta med asylmottagning har varit de 
grupper för barn och ungdomar som står i kö för BIV-grupper. Dessa 
grupper kallas för underhållningsgrupper. Barn och ungdomar i åldern 
7-18 år som väntar på besked om de får stanna i Sverige erbjuds genom 
dessa grupper något under tiden de väntar på att få börja i BIV/BIS 
grupper. Från och med 2007 erbjuds barn och ungdomar att göra olika 
aktiviteter en gång i veckan tillsammans med volontärer. Aktiviteterna 
planeras själva av volontärerna med inspiration och handledning av 
gruppledarna. I Malmö har underhållningsgrupper varit i gång under 
flera terminer, men i Helsingborg har de ännu inte kommit i gång. Ett 
skäl till detta är att det finns fler asylsökande i Malmö än i Helsingborg. 
Ett annat är att BIV-verksamheten är relativt nystartad i Helsingborg, 
medan BIV i Malmö är känt av de flesta som på något sätt arbetar 
med flyktingar. Underhållningsgrupperna är öppna, det vill säga man 
tar in nya deltagare när gamla deltagare slutar på grund av flytt, avslag 
på asylansökan eller någon annan anledning. Det innebär att grupp-
storleken varierar under terminerna. Deltagare träffas en gång i veckan 
tillsammans med volontärerna.

Utmaningar för volontärerna när de arbetar med asylsökande barn 
och ungdomar är att de aldrig vet hur länge de kommer att kunna 
stanna i gruppen. Andra utmaningar är att alla som kommer i kontakt 
med asylsökande flyktingar bör känna till underhållningsgruppens 
existens. Ytterligare en utmaning är den stora åldersspridningen på 
barnen vilket även det försvårar arbetet.

Att göra leken möjlig - syskongrupperna
Syskongrupper som volontärer skulle ansvara och planera för kom i 
gång mer eller mindre parallellt med föräldragrupper efter önskemål 
från föräldrarna om att få prata ifred utan att ha sina barn lyssnande 
runt omkring dem. Det var viktigt även för projekten som arbetade 
utifrån ett barnperspektiv som ville att barnen skulle få vara barn och 
försöka släppa sina bekymmer när de deltog i projekten. Gruppledarna 
handledde och inspirerade volontärerna i deras arbete med föräldrarna 
och syskonen. Planeringen för syskongruppen stod de frivilliga för med 
inspiration från gruppledarna. 

Tanken i syskongruppen var att inte alltid ha med tolk. Det berodde 
på kostnaderna och på att det var en bra språkträning om barnen fick 



212

använda det de kunde i samtal med volontärerna. Aktiviteterna var 
gjorda för att det inte skulle krävas ett gemensamt språk. Givetvis 
uppstod det vid några tillfällen kommunikationsproblem om inget av 
barnen kunde prata engelska eller något annat språk som volontärerna 
förstod.

Detta problem har ännu inte löst sig på ett bra och permanent sätt. 
Ibland har någon av de frivilliga kunnat arabiska (vilket majoriteten 
av barnen och ungdomarna i projekten pratar). De frivilliga försöker 
ha lekar och övningar som inte är så svåra att förklara utan går relativt 
bra att genomföra med kroppsspråk och tecken. Det är problematiskt 
när syftena med barngrupperna i sig skapar problem genom att de står 
i konflikt med varandra. Blir det roligt om man inte förstår? Ska tolk 
användas trots att det medför att svenskkunskaperna tränas mindre? 

Att ta barnens perspektiv - föräldragrupperna
Flyktingarna möter engagerade volontärer i olika åldrar och av 
olika kön med olika värderingar på livet. Dock dominerar kvinnor 
i åldern 20-30 år. Utifrån materialet framgår att det är viktigt för 
flyktingarna att volontärerna finns med, lyssnar och berättar om sin 
syn på tillvaron för att flyktingarna ska känna sig sedda och lyssnade 
på. Föräldragruppens betydelse sammanfattas på följande sätt i 
utvärderingen: 

när jag kom hit har de pratat med mig, de försökte ge mig framtidshopp och 
jag mådde verkligen väldigt dåligt, jag var väldigt ledsen… alla som jobbade 
med oss hjälpte oss så att vi lugnade ner oss och de pratade alltid igenom de 
sakerna som har hänt och vi blev väldigt väl mottagna (Nestler 2008: 29).

I föräldragruppen försökte personalen få volontärerna att föra in 
liknande teman som barngrupperna hade för att skapa större förståelse 
för vad som sades i barngruppen och på det sättet stötta sina barn 
bättre. Det möttes med stor skepsis av volontärerna som inte var 
intresserade av detta. Det gjorde att projektledarna och gruppledarna 
släppte önskan om tema även i föräldragruppen för ett tag. I utvärde-
ringen uttrycker sig volontärerna på detta sätt om förslaget att ta med 
teman: 

i BIV gruppen … har de ju teman naturligtvis men jag vet inte alls om det 
skulle fungera inom föräldragruppen… Och det är knappast någonting som 
jag skulle känna mig kompetent att hålla på med heller kanske, men i alla 
fall så att man hade lite grann utstakat vad man skulle kunna göra (Nestler 
2008:51). 
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Min slutsats är att det är lätt att misslyckas trots att projektledningen 
upplever sig som lyhörd och verkligen vill förstå hur volontärerna 
tänker om saker inom projekten. När volontärerna är mot föränd-
ringar som vi som personalen önskar införa måste de anställda dels 
bli mera lyhörda och involvera volontärerna tidigt i sina tankar om 
förändring, dels låta dem vara med i förändringsarbetet om och när 
det är möjligt. Något annat som är viktigt är att volontärerna inte 
anser sig tillräckligt kompetenta för sina uppgifter. Det gör att jag tror 
att det är viktigt att projekt har organisationer bakom sig som har 
erfarenhet av volontärer och möjlighet till fortbildning som är special-
sydda för olika volontärbehov.

Glädjens plats
Projekten har haft familjeläger i IM:s kursgård i Vrigstad i Småland 
sedan sommaren 2005. Familjelägret som varar i fyra dagar erbjuds 
till barn och föräldrar som deltagit i projekten. Tanken är att barn 
och föräldrar ska göra något roligt tillsammans och komma utanför 
Malmö eller Helsingborg. På dagarna gör volontärer, föräldrar och 
barn olika aktiviteter samt ägnar sig åt social samvaro. I familjelägret 
deltar alltid flera tolkar, men det kan ibland upplevas svårt att få allt 
tolkat eftersom det är så många personer. Vi vill även här att delta-
garna ska försöka använda den svenska de har lärt sig. Antalet har 
legat omkring 50 personer inklusive personal och frivilliga. Allt är 
kostnadsfritt för flyktingarna och volontärerna. Målet är att föräld-
rarna ska ta ansvar för sina egna barn, och många av aktiviteterna 
sker med barn och föräldrar tillsammans. Exempel på aktiviteter är att 
grilla, spela brännboll och göra utflykter. I utflykterna delas grupperna 
in familjevis. Föräldrarna brukar säga att det är första gången de 
gör något tillsammans med hela familjen sedan de kom till Sverige. 
Volontärer och gruppledare upplever familjerna mera glada efter ett 
par dagar på lägret. Gruppledarna har noterat att föräldraskapet och 
sammanhållningen i familjen har stärkts efter lägren. Föräldrarna är 
gladare, pratar mer med sina barn och verkar stoltare över dem.  

Projekten erbjuder även dagläger för de barn som inte kunnat få 
plats på eller av någon annan anledning inte kunnat vara med på famil-
jelägret. Ett annat viktigt skäl att anordna dagläger är flyktingbarnen 
inte har något att göra under skoluppehållet på sommaren. Oftast har 
inte föräldrarna så bra ekonomi att de har råd att åka någonstans eller 
låta sina barn delta i någon aktivitet som kostar pengar. Detta har 
gjort att det alltid har varit stora grupper av barn och många frivilliga 
i verksamheten som hålls under tre veckor i Malmö och numera även i 
Helsingborg. Konceptet har ändrats flera gånger, delvis beroende på de 
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utvärderingar som volontärerna fått göra efter att ha varit volontärer 
på daglägret. Från början delades inte barnen upp i åldersgrupper, 
något som dock har förändrats. Gruppledarna planerar alltid för 
daglägret och de olika aktiviteterna tillsammans med de frivilliga. 

Min analys är att samarbetet mellan volontärer och personal 
fungerar bra. Personalen är mycket lyhörd för vad volontärerna vill 
göra och deras reflektioner efter daglägren. Utmaningar i framtiden 
är vad ska vi göra om inte alla barn får plats på daglägret? Uppstår 
det orättvisa att vissa familjer får åka på läger och vissa barn får gå på 
dagläger? 

De utsattas röst
BIV-galan är inne på sitt tredje år och blir fullbokad redan efter några 
timmar. Idén med galan var att skapa något positivt och roligt för 
barn som är nyanlända till Malmö samt att uppmärksamma att de 
finns och att de är många. Galan bjuder på underhållning från scenen 
samt spännande och kreativa workshops för barnen där de får möta 
musiker, skådespelare, clowner och andra artister. Musikerna ställer 
upp utan ekonomisk ersättning vilket är en förutsättning för att kunna 
genomföra galan. BIV-galan skulle vara svår att genomföra utan volon-
tärer som fyller en viktig roll i planerandet, kontakter med musiker, 
administrationen av alla workshops, fikan, bärandet etc. Här kan jag 
se att kringaktiviteterna runt projekten blir sårbara eftersom mycket 
av kringaktiviteterna sker med en mycket liten budget. Ekonomin styr 
dessutom valmöjligheterna av artister eftersom de inte kan erbjudas 
gage. Dessutom är volontärmedverkan en förutsättning för att kunna 
genomföra galan. Mervärdet är att flyktingbarns situation uppmärk-
sammas samt att artisterna och volontärerna får göra en insats för att 
sprida glädje till flyktingbarnen. Mervärdet är större än svårigheterna 
eftersom BIV-galan genomförts år efter år.

Rekrytering och utbildning av organiserad medmänsklighet
Rekryteringen av volontärer tar tid. Gruppledarna har varit mycket 
aktiva i rekryteringen av volontärer genom att sätt upp lappar om 
möjlighet att vara volontär i projekten. Det har skett på universitetet i 
Lund, högskolan i Malmö, i Helsingborg, på bibliotek, på projektens 
hemsida etc. Gruppledarna i Helsingborg lägger ner mer tid på rekry-
teringen av volontärer. Jag tror att förklaringarna ligger i att projekten 
är mer kända i Malmö och att Malmö är en större stad. Jag tror även 
att projekten har haft hjälp av att IM har ett lokalkontor i Malmö. 
Trots detta tar det tid att rekrytera nya volontärer, och det är ett arbete 
som aldrig tar slut. Här tror jag dock att frivilligsamarbetet med 
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IM i Malmö och Svenska kyrkan skulle kunna utvecklas mer så att 
projekten inte skulle behöva lägga så mycket tid på rekrytering.

Det är svårt att kunna tolka rätt i volontärernas eventuella upple-
velser av känsla av brist på kunskap eller kompetens. Anställda 
uttrycker ibland att volontärer inte vill göra de saker som projekt-
ledningen bestämt utan volontärernas medverkan. Anställda kan få 
intryck att volontärer är besvärliga och inte går att kontrollera. Min 
slutsats utifrån det analyserade materialet är att projektledningen och 
de anställda hade kunnat genomföra och förändra mycket mer om de 
varit mer lyhörda och tillgodosett volontärernas önskningar. I utvärde-
ringen står: 

De två volontärerna har arbetat i var sin grupp och kunde bidra med synpunkter 
ur olika perspektiv “Föräldragrupperna ansågs vara välfungerande, och att 
strukturera upp verksamheten med olika teman var man försiktig med och 
ansåg dels att det inte skulle fungera, dels att man som frivillig inte riktigt 
hade kompetens för detta (Nestler 2008: 51). 

Personalen inom projekten har blivit bättre på att dels erbjuda konti-
nuerligt stöd till volontärerna, dels erbjuda dem kompetenshöjningar i 
form av utbildningar av olika slag. 

Materialet pekar på att volontärerna genomsyras av förståelse, 
medmänsklighet, respekt och tillit. Att flyktingarna upplever att de 
mår bra och får hjälp i projekten beror delvis på volontärernas varma 
medmänsklighet. Det framkommer också att volontärerna känner att 
frånvaron av kunskap om och för flyktingar ibland blir till känslan 
av ett aningslöst arbete utan förutsättningar att egentligen hjälpa 
människor vidare. Jag syftar då på att projekten har som mål att 
inte gå in i asylprocessen vilket gör att önskan att hjälpa är stark när 
flyktingen berättar om sin historia. Detta skapar en konflikt eftersom 
volontären inte ska gå i asylärendet. För volontärerna inom projekten 
understryks att deras volontärarbete blir en garanti för människo-
värdet och igenkännandet som volontärerna ger flyktingfamiljerna.

Varje termin har gruppledarna ett uppstartsmöte och projektled-
ningen en utbildningsdag för nya volontärer. Gruppledarna har sedan 
regelbunden handledning med volontärerna efter överenskommelser 
med dem. Det senaste året har även ett samarbete med IM:s utbild-
ningsansvariga gjort det möjligt att varje termin arrangera en utbild-
ningshelg förlagd till IM:s kursgård i Vrigstad. Volontärerna har fått 
fördjupade kunskaper i flyktingkunskap på olika sätt såsom kris och 
trauma, FN:s barnkonvention och asylrätt. Utbildningen har varit 
gratis och organiserats av gruppledarna i samarbete med utbildnings-
ansvariga på IM. I Zsofia Nestlers utvärdering framkom att de frivilliga 
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ville ha mer synliga projektledare vilket projektledningen strävar efter. 
För volontärerna var handledningen eller ”eftersnacket” med grupple-
darna viktigt eftersom tryggheten fanns att även jobbiga saker kunde 
tas upp. Ibland kunde man även delta i några utbildningar. 

I min analys framkommer att de grupper där de frivilliga deltagit i 
planering och beslut (daglägret, underhållningsgruppen) har fungerat 
bäst. Utvärderingen resulterat i att projekten strävar efter att förändra 
och förbättra samarbetet med volontärerna, bl.a. genom att utöka tiden 
gruppledarna arbetar med volontärer, dels för fortbildning dels tid i 
att uppmärksamma, se och uppmuntra volontärerna. En utmaning för 
framtiden är att anordna en volontärutbildning som gör volontärerna 
mer säkra i sin roll som frivillig samt ger dem kunskaper och redskap 
att hantera olika situationer om flyktingsituationen.

Avslutande diskussion 
Volontärskap fyller en viktig funktion i arbetet för barn och ungdomar 
som är asylsökande och de som har föräldrar som nyligen har fått 
uppehållstillstånd i Sverige. Volontärinsatser tillför förståelse, mänsk-
lighet, respekt och tillit och genomsyras av intresse för målgruppen 
och nyfikenhet på och respekt för mottagarna (Engel 2006). Detta är 
mycket viktiga ingredienser när det gäller mottagandet av flyktingar i 
syskonprojekten BIV/BIS. Projekten är en kurs – och gruppverksamhet 
som riktar sig dels till barn och ungdomar vars föräldrar är asylsö-
kande, dels till barn och ungdomar vars föräldrar har fått uppehållstill-
stånd i Sverige. I artikeln har jag gjort analyser som utgår från volon-
tärskapet i de projekten. Mitt arbetssätt är hermeneutiskt inspirerat. 
Analysen utgår från följande frågor

1. Hur mycket får volontärerna påverka innehållet i det de gör? Kan 
volontärerna påverka en organisations mål?

2. Hur löser man problem där volontärens egen drivkraft att vara 
volontär inte alltid förenas med målsättningarna för den organi-
sation man företräder? 

3. Hur kan en projektledning påverka och styra frivilliga jämfört med 
anställd personal?

I planeringen av projektet fanns en tydlig målsättning i att arbeta efter 
en speciell metod som projektledningen utarbetat för asylsökande 
barn och ungdomar. De kringaktiviteter som sedan växte fram hade 
utgångspunkt i barnperspektivet på så sätt att allt arbete som skedde 
inom ramen för projektet skulle främja de asylsökande barnen och 
deras föräldrar respektive de flyktingbarn och ungdomar som hade 
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fått uppehållstillstånd. Detta innebar att volontärerna inte kunde 
påverka projektens mål. Däremot kunde volontärerna påverka det 
som skedde inom ramarna för projektet, det vill säga innehållet, vilket 
också skedde genom att de själva med stöd av gruppledarna planerade 
innehållet för de olika frivillighetsgrupperna.

Detta har lett till att organisationen och innehållet för projektet har 
förändrats efter att behoven i projektet har förändrats sedan starten 
2004. Lundström (2004) menar att man kan dela in frivillighetsor-
ganisationer utifrån begreppen röst och service. Röstorganisationer 
riktar sig framför allt utåt mot allmänheten med en vilja att förändra 
villkoren för dem man företräder. Serviceorganisationer ägnar sig 
huvudsakligen åt att producera service till dem man företräder.

Utifrån denna modell kan man se att projekten förändrats från 
att framför allt bedriva interna aktiviteter för barnen och ungdo-
marna i grupperna till att även ha utåtriktade aktiviteter, både för de 
barn/syskon/föräldrar som finns i projekten och för den grupp man 
företräder. Exempel på utåtriktade aktiviteter är en artistgala och 
föreläsningar om flyktingbarnens situation. Analysen pekar på att 
denna förändring inte varit en medveten strategi inom projekten utan 
något som vuxit fram under projektens gång. Denna utveckling har 
dels påverkats av andra verksamheter som syskongruppen och under-
hållsgruppen, dels påverkats av de berättelser volontärer, gruppledaren 
och projektledare fått höra av flyktingbarnen och deras föräldrar. 
Det har lett till att projekten numera även försöker uppmärksamma 
flyktingbarns situation och bli deras röst.

Att arbeta med volontärer innebär också att man måste vara 
flexibel och förändringsbenägen om man vill tillfredsställa volontä-
rernas önskemål om förändring av organisationen. Volontärer byts ut 
och nya kommer med nya idéer. Det är viktigt att projektledningen 
tar till vara volontärernas önskemål och idéer, givetvis utifrån de 
förutsättningar som är möjliga inom projektens organisatoriska och 
ekonomiska ramar, framför allt om det råder enighet bland volon-
tärer, medverkande, praktikanter och gruppledare. Ett exempel är 
utvecklingen av kaféverksamheten inom projekten med en enighet om 
att försöka förändra målgruppen till att bli mer blandad, både mer 
svenska familjer och blandade nationaliteter. 

Bengt Westerberg (2006) menar att frivilligt arbete är välfärdsför-
stärkande och att ideella organisationer som arbetar med frivillighet 
(t.ex. Röda korset) också kan ha ambitioner att bedriva frivilligt arbete 
professionellt. Med det menar han att volontärer får utbildning och att 
verksamheten drivs med en kontinuitet och att frivilliga är försäkrade 
etc. Projektens målsättning har varit att bedriva frivilligt arbete med 
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kontinuitet och på ett professionellt sätt, något som underlättats av 
erfarenheten och kompetensen av volontärt arbete inom de drivande 
organisationerna, IM och Svenska kyrkan. Ett exempel är att volontä-
rerna erbjudits utbildningar.

Projektet har inte nått ända fram utan har flera utmaningar kvar. 
En är att erbjuda utbildning som stärker volontärrollen, en annan att 
projektledningen måste bli tydligare i informationen och göra volontä-
rerna mera delaktiga när de önskar förändra något. 

En tredje utmaning är att ta till vara och hantera volontärernas 
olika drivkrafter att utföra ett socialt arbete. Volontärers drivkraft att 
engagera sig kan ha flera orsaker. En är enligt Alwall (1999) en önskan 
att komma till rätta med bristerna i det offentliga välfärdssystemet. 
Även Jeppsson Grassman (1997) har liknande tankar. Volontärer kan 
uppleva att asylsystemet inte fungerar och vill arbeta med flyktingar 
just på grund av att de ser brister i asylsystemet. Trots en tydlig policy 
från projektledningen om icke inblandning i asylprocessen har det 
uppstått intressekonflikter. Vissa volontärer har i strid med denna 
policy i varierande utsträckning engagerat sig i gruppdeltagarnas asylä-
renden. En av orsakerna kan vara drivkraften i deras volontärskap att 
förbättra asylprocessen i Sverige. 

Analysen visar att projekten inte hade varit möjliga i nuvarande 
form utan volontärer. De har tillfört medmänsklighet, nyfikenhet glädje 
och stimulans inte bara till målgruppen utan även till de anställda.
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Kapitel 9

ÖVERVAKNING AV FÖRVARSTAGNAS 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – EN METOD

Krister Hellström och Karl Nilsson

Artikeln behandlar frågan hur en extern organisation metodiskt och 
systematiskt kan arbeta för att bidra till att säkerställa att rättighe-
terna för förvarstagna tillgodoses, samt vad det finns för risker med en 
sådan ordning. Varje år frihetsberövas tusentals utländska medborgare 
i Sverige i enlighet med den svenska utlänningslagens bestämmelser om 
förvar. Grunden för att tas i förvar kan vara att en person ska av- eller 
utvisas, att ärendet behöver utredas vidare eller att identiteten är oklar. 
Frihetsberövandet är en mycket stor inskränkning i den enskildes liv 
och flera viktiga rättigheter aktualiseras, däribland rätten till hälsa och 
rätten till human behandling. 

Migrationsverket har sedan år 1997 ansvaret för förvaren i Sverige. 
På förvaren ska det finnas möjlighet till aktiviteter, utomhusvis-
telse och att ta emot besök. Trots denna ambition är en förvarstagen 
frihetsberövad och i avsaknad av möjlighet att själv agera och fatta 
beslut rörande sin situation. Det är myndigheten som ansvarar för att 
tillgodose den förvarstagnes behov och garantera de rättigheter som 
tillkommer henne eller honom. 

Enligt Röda Korsets erfarenheter behövs det en mer systematisk 
övervakning av de mänskliga rättigheterna i svenska förvar. En modell 
och en metod har utarbetats där respekten för den enskilde individens 
behov är utgångspunkten. En särskild fristående övervakningsgrupp 
bestående av frivilliga medarbetare rapporterar och övervakar efterlev-
naden av hur mänskliga rättigheter tillgodoses på svenska förvar, samt 
kommer med rekommendationer. 
 
SÖKORD: förvar, administrativt frihetsberövande, förvarstagnas 
rättigheter, Svenska Röda Korset



222

INLEDNING
Svenska Röda Korset har sedan lång tid regelbunden närvaro, 
genom grupper av frivilliga, vid Migrationsverkets förvarsenheter. 
Huvudinriktningen på besöksverksamheten är medmänskligt stöd, 
men den omfattar även uppgiften att lyfta och påpeka brister i behand-
lingen av förvarstagna. Även andra organisationer och samfund finns 
på plats på förvarsenheterna runt i om i landet. På vissa platser samar-
betar organisationerna och samfunden i besöksverksamheten på åter 
andra bedrivs verksamheterna parallellt. 

Den globala rödakors- och rödahalvmånerörelsen har under lång 
tid arbetat för att förbättra förhållandena för människor som frihets-
berövats. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har ett mandat 
att bedriva denna verksamhet enligt Genèvekonventionerna från 
år 1949 och dessas tilläggsprotokoll från år 1977. Mandatet består 
bland annat av en rätt att besöka krigsfångar i internationella väpnade 
konflikter och, under vissa förutsättningar, i interna väpnade konflikter 
samt i stater där interna oroligheter råder. ICRC besöker också frihets-
berövade migranter på många platser där de är frihetsberövade. Ett 
flertal nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar besöker 
också grupper av frihetsberövade i sina respektive länder, däribland 
förvarstagna asylsökande, flyktingar och andra migranter. 

Svenska Röda Korset beslutade år 2006 att inleda ett projektarbete 
med syfte att främja förvarstagnas mänskliga rättigheter. Verksamheten 
består i att, genom besök och rapportering, övervaka situationen på 
Migrationsverkets förvar. Övervakningen innefattar hela den förvar-
tagnes situation och de rättigheter som är kopplade till förvarsta-
gandet. Verksamheten startade i form av ett projekt och finansierades 
av Europeiska flyktingfonden, Migrationsverket och Svenska Röda 
Korset. Projekttiden avslutades i oktober år 2008 och i skrivande stund 
undersöks olika sätt att permanenta verksamheten i organisationen. 

SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER 
Ett övergripande syfte med detta kapitel är att belysa frågan huruvi-
daövervakning av en extern aktör kan bidra till att förhindra inhuman 
behandling vid låsta institutioner.1 För att svara på den frågan presen-

1 Tack till: först och främst de frivilliga som ingår i övervaknings-
gruppen vid förvaren, som genom sitt enastående engagemang 
gjort det hela möjligt. Övriga frivilliga från organisationer och 
samfund som engagerar sig i förvarstagnas situation. Alla i projektet 
inblandade tjänstemän vid Migrationsverket, speciellt ska nämnas 
Mikael Ribbenvik och Aram Barawe, Alla i projektet inblandade 
tjänstemän vid Röda Korset, speciellt ska nämnas Ewa Hagberg 
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teras nationell och internationell rätt samt existerande övervaknings-
organ. Kapitlet beskriver också arbetet med att ta fram en metod för 
att övervaka och stärka förvarstagnas mänskliga rättigheter. Det är vår 
förhoppning att också sprida kunskap om på vilka premisser asylsö-
kande kan frihetsberövas, och vilka rättigheter som denna grupp kan 
kräva enligt nationell och internationell rätt. Vi vill också uppmärk-
samma några överväganden som måste göras av en organisation med 
ambitionen att övervaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs. 
Särskilt beskrivs den balansgång mellan integritet och samarbete 
som är nödvändig för att övervakningen ska bli framgångsrik. Vår 
förhoppning är att artikeln kommer att ge ökad kunskap om hur 
påverkansarbete i syfte att främja de mänskliga rättigheterna kan 
bedrivas gentemot staten. Sammanfattningsvis är avsikten att besvara 
följande frågor: 

Vilka faktiska omständigheter och regler omger förvarstagande i •	
Sverige? 

Vilken metod använder Röda Korset för att övervaka förvarstagnas •	
rättigheter och vilka överväganden har gjorts vid val av modell? 

Vilka nationella och internationella organ existerar för att tillvarata •	
förvartagnas mänskliga rättigheter och varför har oberoende 
övervakning kommit att anses som en bra metod att förhindra 
inhuman behandling? Vilken roll kan en organisation som Svenska 
Röda Korset spela på detta område? 

METOD 
Artikeln utgår från de praktiska erfarenheter som gjorts i projektet, 
och är beskrivande till sin karaktär. Vi har avgränsat innehållet på 
grundval dels av de begränsningar kring informationsutlämnade som 
följer av modellen, dels av överväganden kring vilka frågeställningar 
som kan ha ett allmängiltigt intresse.

Som en inledande del av arbetet i projektet var det nödvändigt 
att kartlägga regelverket kring förvarstagande. En studie har gjorts 
av internationella konventioner och rekommendationer samt svensk 
utlänningslagstiftning. Resultatet av detta arbete har bland annat 
bestått i en sammanställning av förvarstagnas mänskliga rättigheter. 
Under projektet har diskussioner med rödakorsföreningar i andra 
länder förts liksom med andra organisationer med engagemang för 
förvarstagnas rättigheter.

och Dick Clomén. Europeiska Flyktingfonden har delvis finansierat 
projektet.
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Internationell rätt
Som grundregel tillämpas internationella rättskällor inte direkt av 
svenska myndigheter och domstolar. Däremot har Sverige liksom varje 
stat en skyldighet att respektera och skydda de mänskliga rättigheterna 
genom att föra in de internationella överenskommelserna i sin natio-
nella lagstiftning. I Sverige förs sådan överenskommelser in genom att 
riksdagen antar lagar som står i överensstämmelse med det internatio-
nella avtalet. Det kan också påpekas att internationella överenskom-
melser på denna grund ska vara vägledande vid tolkning av svensk 
rätt, då Sverige har en folkrättslig förpliktelse att följa de konventioner 
som ratificerats. Undantag från grundregeln att internationella konven-
tioner inte är direkt tillämpliga i Sverige gäller för Europakonventionen 
(i enlighet med Lagen (SFS 1994:1219) om den europeiska konven-
tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna) och delar av EG-rätten.2 Dessa rättskällor ska ha 
företräde framför svensk lag, och tillämpas direkt av domstolar och 
myndigheter. Avgöranden av Europadomstolen och EG-domstolen är 
därmed också av direkt betydelse för den svenska rätten.

Staters förpliktelser enligt internationell rätt har två sidor. För 
det första har statliga organ en skyldighet att avstå från att kränka den 
enskildes mänskliga rättigheter – en negativ förpliktelse. Exempelvis 
får personer som arbetar för eller representerar staten inte utsätta 
någon för omänsklig behandling, eller godtyckligt frihetsberöva någon. 
För det andra har staten en förpliktelse att se till att individens rättig-
heter inte blir kränkta av andra individer – en positiv förpliktelse. Det 
kan ske genom att man lagstiftar mot vissa handlingar, upprätthålla 
en fungerande rättsapparat med exempelvis domstolar och polismyn-
dighet, eller på annat sätt skydda individer från övergrepp.

Några av de internationella dokument som existerar är formu-
lerade som rekommendationer för frihetsberövade generellt, och inte 
uttryckligen till asylsökanden i förvar. Även om det finns vissa skill-
nader i förutsättningarna för olika grupper av frihetsberövade, så bör 
de rekommendationer som ges angående behandling av andra inlåsta 
personer också vara vägledande för behandlingen av förvarstagna 
asylsökande.  

2 EU:s förordningar är direkt tillämpliga. I dagsläget har flera direktiv 
och förordningar utfärdats som berör förvarstagna, bland annat 
ett direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i 
medlemsstaterna (Rådets direktiv 2003/86/EG, 22 sep 2003). 
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Nationell rätt
Svenska lagar och förordningar ska följas av svenska domstolar och 
myndigheter (såvida de inte bryter mot Europakonventionen, se ovan). 
Vid tolkning av lagar och föreskrifter är förarbeten, domstolspraxis 
och juridisk litteratur av betydelse. Det finns också interna styrdo-
kument för myndigheter. Migrationsverket har tagit fram en handbok 
för handläggning av ärenden, och har också formulerat ett dokument 
med gemensamma riktlinjer, standarder, och rutiner för verksamheten 
på förvaren.3 Även om sådana dokument inte har samma rättsliga 
auktoritet som lagar, så utgör de ett viktigt komplement. Som exempel 
på relevanta lagar för förvarstagnas mänskliga rättigheter kan nämnas 
Regeringsformen, Utlänningslagen och Utlänningsförordningen.

Migrationsverket, Polisen, Migrationsdomstolarna, Migrations-
överdomstolen och regeringen har under vissa förutsättningar 
möjlighet att besluta om att en utlänning ska tas i förvar, det vill säga 
frihetsberövas. Förvarstagande är ett stort ingrepp i den enskildes 
liv. Därför ska andra alternativ väljas så långt det är möjligt. Det 
kan innebära att utlänningen ställs under uppsikt, vilket vanligtvis 
innebär att utlänningen är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos 
polismyndigheten på orten eller att lämna ifrån sig sitt pass eller annan 
legitimationshandling. Det finns tre kategorier av ärenden som enligt 
Utlänningslagen motiverar att en vuxen asylsökande tas i förvar enligt 
10 kap § 1 Utlänningslagen. Om det inte längre finns skäl för beslutet 
ska det omedelbart upphävas enligt 10 kap § 9 Utlänningslagen.

Oklar identitet
Om den asylsökande inte kan göra sannolikt att den identitet som 
uppges är riktig, eller inte uppger någon identitet, är detta en grund 
för förvarstagande om Migrationsmyndigheterna på grund av detta 
inte kan bedöma asylärendet. Ett av de främsta sätten att styrka sin 
identitet är givetvis att uppvisa pass eller annan identitetshandling. En 
sökande kan göra sin identitet sannolik på andra sätt än att lämna in 
pass eller identitetshandlingar, exempelvis genom att ge en trovärdig 
berättelse om vem han/hon är. Beslut om förvarstagande på grund 
av oklar identidet gäller i två veckor, och kan förlängas enligt nytt 
beslut om det finns synnerliga skäl. Beslutet kan förlängas flera gånger 

(Utlänningslagen 10:1, 10:4, 10:10). 

3 “Utlänningshandboken” respektive “Gemensamma riktlinjer, 
standarder och rutiner” DNR: MAL 111 2006-346, nedan kallad 
Migrationsverkets riktlinjer.
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Utredningsskäl
Om det är nödvändigt för att en ansökan om uppehållstillstånd ska 
kunna utredas får den asylsökande också tas i förvar. Ett sådant 
exempel är om utredningsförhör inte har kunnat hållas under de sex 
timmar som utlänningen får hållas kvar för utredning när han/hon 
anländer till Sverige. Maxtiden för förvarstagande på denna grund är 
48 timmar, och kan inte förlängas (Utlänningslagen 10:1, 10:6).

Verkställighetsförvar
Om en asylsökande har fått ett av- eller utvisningsbeslut, eller om det 
bedöms sannolikt att han eller hon kommer att få ett av- eller utvis-
ningsbeslut kan beslut om förvarstagande fattas. Det krävs dock att det 
finns anledning att anta att den asylsökande annars kommer att hålla 
sig undan verkställigheten eller begå något brott, för att en person ska 
kunna förvarstas på denna grund. Beslut om förvar då det är sannolikt 
att det ska fattas ett av- eller utvisningsbeslut gäller i två veckor och 
kan förlängas enligt nytt beslut om det finns synnerliga skäl. Beslut 
om förvar då det finns ett beslut om av- eller utvisning gäller i två 
månader, och kan förlängas enligt nytt beslut om det finns synnerliga 
skäl (Utlänningslagen 10:1, 10:4, 10:10). Beslutet kan förlängas flera 
gånger i båda fallen.

Det finns alltså ingen generell gräns för hur länge man får hållas 
förvarstagen (förutom vid utredningsskäl). Det får istället avgöras 
från fall till fall när det inte längre är lagligt att hålla någon i förvar. 
Regeringsrätten ansåg i en dom att det inte fanns lagliga skäl att förlänga 
förvarstiden för en man som suttit i förvar på verkställighetsgrunder 
i drygt två år. Mannen var förvarstagen på verkställighetsgrunder 
från 3 oktober 2003 till 16 november 2005, då Migrationsverket 
beslutade att han inte längre skulle hållas i förvar. Hans mål togs upp 
i Regeringsrätten och domstolen ansåg att även om den förvarstagne 
inte själv medverkat till att avvisningsbeslutet skulle kunna verkställas, 
att han tvärtom försvårat utredningen och att den långa förvarstiden i 
stor utsträckning kunnat tillskrivas den förvarstagnes eget handlande, 
kunde en ytterligare förlängning av tiden i förvar inte anses ha stått i 
rimlig proportion till intresset att underlätta verkställighet av avvis-
ningsbeslutet. Kravet på synnerliga skäl i Utlänningslagen 6:4 ansågs 
därmed inte ha varit uppfyllt (Regeringsrätten 2005).

Vid identitetsförvar ska inte enbart det förhållande att identiteten 
är oklar vara grund för att förlänga förvarstiden, det måste också 
finnas någon annan anledning. T.ex. om det är sannolikt att personen 
kommer att avvisas (Proposition 1988/89: 86). 
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Barn
Utgångspunkten i internationella bestämmelser är att barn överhu-
vudtaget inte bör tas i förvar. Barnkonventionen artikel 37 föreskriver 
att frihetsberövande av barn endast får användas som en sista utväg 
och för kortast lämpliga tid. Enligt svensk lag får barn får inte tas i 
förvar längre än 72 timmar. Tiden kan förlängas med ytterligare 72 
timmar om det finns synnerliga skäl för detta. Barn och föräldrar får 
inte skiljas åt på grund av att någon av dem tas i förvar. Om det finns 
laglig grund att förvarsta såväl barn som vårdnadshavare så kan barn 
tas i förvar tillsammans med denna.

Om det är sannolikt att barnet kommer att avvisas med omedelbar 
verkställighet eller då ett beslut om omedelbar verkställighet är fattat 
och risken att barnet håller sig undan och därmed riskerar verkstäl-
ligheten är en av situationerna då det kan finnas grund att förvarsta 
barn. En annan situation är då det är fråga om att verkställa ett 
beslut om utvisning eller avvisning som inte är fattat med omedelbar 
verkställighet. Det krävs i detta fall också att det vid ett tidigare försök 
att verkställa beslutet inte visat sig tillräckligt att barnet ställs under 
uppsikt.

Under perioden januari till september 2008 togs sammanlagt 47 
barn i förvar.

Rättssäkerhet och human behandling
Förhållandena på förvaren ska vara lik förhållandena på ett anlägg-
ningsboende, det vill säga ett boende som Migrationsverket ordnar 
för de asylsökande som inte väljer eget boende under asylprocessen. 
Lokalerna ska uppfylla krav på en hälsosam miljö, speciellt med 
hänsyn till klimatförhållanden. Som huvudregel ska förvarstagna inte 
tvingas att dela rum. Undantag kan göras om det finns fördel med 
att dela rum eller om det av andra skäl, till exempel överbeläggning, 
anses nödvändigt. Dusch och toaletter ska finnas i tillräckligt antal och 
utformas på ett sätt som gör det möjligt att utföra sina behov på ett 
hygieniskt sätt. 

I internationell rätt i exempelvis Internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 10 a, föreskrivs att 
olika kategorier av frihetsberövade ska separeras utifrån den juridiska 
grunden för deras frihetsberövande. Detta betyder till exempel att 
häktade inte ska placeras tillsammans med dömda. FN:s flyktingkom-
missarie rekommenderar att förvarstagna har helt egna lokaler men 
att de in de fall där de placeras i fängelser och liknande separeras 
från fångarna. Likaså är det inte önskvärt att placera kriminella på 
förvaren.
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Vidare så föreskriver internationella rekommendationer att kvinnor 
och män placeras i separata lokaler, exempelvis Standard Minimum 
Rules for Treatment of Prisoners p.8 (a). Om kvinnor och män befinner 
sig i samma institution ska det finnas en egen avdelning för kvinnor 
med endast kvinnlig personal. Om någon hållits i förvar i mer än tre 
dagar ska ett offentligt biträde avseende frihetsberövandet förordnas, 
om det inte kan antas att behov av biträde saknas. Ett sådant exempel 
kan vara om avvisningen eller utvisningen ska verkställas. 

Tillsyn och övervakning av förvar i Sverige 
Övervakning av förvarstagnas rättigheter kan i Sverige bedrivas av flera 
olika aktörer; rättsväsendet, andra statliga organ såsom Justitieombudsman 
och Justitiekanslern, eller interna inspektioner och utredningar är några 
exempel. Rättsväsendet har att kontrollera lagligheten i ett förvars-
beslut. Migrationsverkets beslut om förvar kan utan tidsbegränsning 
överklagas till Migrationsdomstolen. Det finns ingen självklar rätt till 
muntlig förhandling men om den förvarstagne begär det så bör begäran 
beviljas om det inte finns synnerliga skäl som talar emot det. Beslutet i 
Migrationsdomstolen kan överklagas till Migrationsöverdomstolen som 
beviljar prövningstillstånd om det är av vikt för rättstillämpningen eller 
om det annars finns synnerliga skäl för detta. 

Om Migrationsverket fattar beslut som rör behandlingen av 
en förvarstagen, det kan röra sig om beslut att avskilja någon eller 
beslut om placering i häkte eller arrest, så kan dessa överklagas till 
Migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen har upprättat en plan för 
intern klagomålshantering. En instans att vända sig till är också, den 
av Migrationsverket anställde, sökandeombudsmannen. 

En del av den generella tillsynen av Migrationsverkets förvarsen-
heter utförs idag av Migrationsverket självt. Justitiekanslern (JK) har 
som uppgift att utöva tillsyn över myndigheter och dessas tjänstemän. 
Enskilda kan göra en anmälan till JK som bestämmer om detta ska leda 
till några åtgärder. Anmälan kan också göras till Justitieombudmannen 
(JO) om man anser sig blivit felaktigt behandlad av en myndighet. 
Såväl JK som JO är reaktiva institutioner, det vill säga de reagerar om 
något framkommer som bedöms som felaktig behandling. De kan dock 
inte ompröva beslut som andra myndigheter har fattat. 

Mer om tillsyn och övervakning

The Special Rapporteur is convinced that there needs to be a radical 
transformation of assumptions in international society about the nature of 
deprivation of liberty. The basic paradigm, taken for granted over at least 
a century, is that prisons, police stations and the like are closed and secret 
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places, with activities inside hidden from public view. […] What is needed 
is to replace the paradigm of opacity by one of open access to all places of 
deprivation of liberty (Rodley 2001, §35). 

Transparency and public control of the administration form part of any 
system based on the principles of democracy and rule of law. This is especially 
true in the case of monitoring the power of the State to deprive people of 
their liberty. Monitoring at the national level the treatment and conditions 
of detention of persons deprived of their liberty through unannounced and 
regular visits is one of the most effective means to prevent torture and ill-
treatment. Such monitoring should not be limited to national independent 
institutions, but non-governmental organisations [NGOs] should also be able 
to have access to places where persons are deprived of their liberty. 

Ovanstående citat finns att läsa i handboken Monitoring places of 
detention: a practical guide for NGO:s. 

Idén om tillgänglighet till, öppenhet om och offentlig kontroll av 
låsta institutioner är något som präglar det internationella arbetet 
för att förhindra inhuman behandling av människor vid låsta insti-
tutioner. Inom det europeiska systemet med arbete för de mänskliga 
rättigheterna har det skapats en kommitté för förhindrande av tortyr 
och annan inhuman och nedvärderande behandling eller bestraffning 
(Committee on the Prevention of Torture, CPT). CPT arbetar genom 
att göra besök i länder, inte endast europeiska, som accepterat detta 
förfarande. Under dessa besök, som genomförs av en grupp experter, 
undersöks förhållandena vid alla möjliga slags låsta institutioner. Det 
kan vara fråga om fängelser, psykiatriska avdelningar, ungdomshem 
och förvar. CPT har en dialog med staten ifråga och skriver också 
en rapport. Fler och fler länder väljer att offentligt publicera det som 
framkommer i rapporten.

Tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr och inhuman 
behandling (Optional Protocol to Convention Against Torture, 
OPCAT) har tillkommit med syftet att skapa såväl inhemska som ett 
internationellt organ som genom regelbundna besök på låsta institu-
tioner ska förhindra tortyr och inhuman behandling. Enligt tilläggs-
protokollet är det viktigt att de organ som skapas är oberoende från 
staten och arbetar proaktivt för att förhindra dålig behandling. Det 
internationella organet har börjat sitt arbete och besökte under våren 
2008 Sverige som ett av de första länderna i världen.

Det pågår en diskussion om huruvida de svenska existerande 
organen för tillsyn och övervakning uppfyller de krav som ställs enligt 
tilläggsprotokollet. Är det tillräckligt resursstarka och har de tillräcklig 
grad av förebyggande funktion i sitt sätt att arbeta? 
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Hur övervaka?
Då det gäller förvarstagna så är det viktigt att påpeka att de ofta 
befinner sig i en mycket utsatt situation. De är frihetsberövade och 
hyser ofta stor oro inför framtiden; de befinner sig i ett annat land än 
sitt hemland vilket bland annat kan innebära svårigheter att kommu-
nicera; inte sällan bär de med sig en traumatisk historia med flykt från 
hemlandet och påfrestande asylprocess i Sverige. Den förvarstagne är 
ofta helt beroende av myndigheten och dess personal när det gäller att 
få sina rättigheter tillgodosedda. Samhället i övrigt har sällan insyn 
i hur deras situation är. Om man ansluter sig till det grundläggande 
antagande att oberoende övervakning av låsta institutioner där frihets-
berövade människor hålls inlåsta så minskar risken för att de behandlas 
illa – Hur ska då en sådan övervakning ske och hur kompletterar den 
de funktioner som redan existerar? Erfarenheterna från Svenska Röda 
Korsets närvaro på förvaren genom frivilliggrupper visade ett behov 
av en mer systematisk övervakning av mänskliga rättigheterna. Därför 
påbörjades arbetet med att systematisera och renodla övervakandet 
för att effektivare bidra till att förvartagnas mänskliga rättigheter 
tillgodoses.

Röda Korset i Sverige har formulerat en modell för hur organi-
sationen bäst kan agera för att stärka efterlevnaden av förvartagnas 
mänskliga rättigheter. Med beaktande av existerande övervakningsme-
kanismer och de principer som vägleder dessa har Röda Korset identi-
fierat sin roll och det arbetssätt som anses lämpligast. Rödakorsrörelsens 
grundprinciper liksom övriga riktlinjer och policydokument har måst 
beaktas när metoden arbetats fram. Därutöver tillkommer frågor om 
förhållningssätt gentemot staten och andra aktörer inom förvarsverk-
samheten. Arbetet bedrivs med den enskildes behov i centrum, vilket 
innebär att hänsyn till förvarstagna, det vill säga enskilda individer i 
den grupp vars mänskliga rättigheter arbetet avser främja och stärka, 
måste genomsyra arbetsmetoden. Slutstatsen är att det finns ett behov 
av ytterligare övervakning som komplement till befintliga mekanismer. 
Röda Korset kommer således att genom besök och rapportering 
övervaka situationen på Migrationsverkets förvar. Övervakningen ska 
innefatta hela den förvartagnes situation och de rättigheter som är 
kopplade till förvarstagandet.

Vad som inte nog kan framhållas är respekten för individen i en 
verksamhet som denna. Individens bästa har stått i fokus i alla led 
såsom då regler utformats kring den information som den förvarstagne 
delger övervakningsgruppen i enskilt samtal. Hur förhåller man sig i 
fråga om information som kan försätta den förvarstagne i en svårare 
situation? Hur bemöts önskan hos den enskilde att tala om sitt enskilda 



231

ärende då övervakningen i princip går ut på att se mönster och se om 
rättigheterna blivit tillgodosedda? Med andra ord rättigheterna kan 
vara uppfyllda och behandlingen god på förvaret och den enskilde kan 
ändå känna sig djupt kränkt av att behöva befinna sig på förvaret. Hur 
hanteras den frågan?

Hur övervaka effektivt?
En särskild övervakningsgrupp, bestående av frivilliga medarbetare, 
har rekryterats för att genomföra besök i enlighet med rutinerna 
som också arbetades fram under projektåren. Detta är en mycket 
väsentlig del av projektidéen, då övervakningsgruppen separerats från 
de befintliga grupper som redan besöker Migrationsverkets samtliga 
förvar. Dessa grupper ägnar en stor del av sin tid på förvaren till att 
ge medmänskligt stöd till de förvarstagna. Det finns visst utrymme 
för grupperna att påpeka vad som de ser som missförhållanden till 
ledningen för förvaret., men det sker generellt inte på ett enhetligt 
och systematiserat sätt. Skulle man då inte kunnat ge de befintliga 
grupperna verktyg för att bedriva övervakningsarbetet? Det vill säga 
förse de befintliga grupperna med en sammanställning av mänskliga 
rättigheter och riktlinjer för påverkansarbete. Det hade givetvis varit 
en framkomlig väg att gå men Röda Korset valde att under projekt-
tiden prova modellen med en fristående övervakningsgrupp. En viktigt 
komponent för att få en sammanhållen strategi för Röda Korsets 
verksamhet på förvaren är att harmonisera arbetet som utförs av de 
befintliga grupperna med övervakningsgruppens. Efter snart två års 
projekt tid är detta inte fullt klart.

Besöken bygger huvudsakligen på samtal med förvarstagna och 
personal vid Migrationsverkets förvarsenheter. Svenska Röda korsets 
synpunkter angående efterlevnaden av förvartagnas mänskliga rättig-
heter delges Migrationsverket, dels muntligen i anslutning till besöket, 
dels i en årlig skriftlig rapport. Ett fullständigt besök med efterföljande 
uppföljningsbesök genomförs årligen vid varje förvarsenhet, och dessa 
besök bokas i förväg och i samråd med Migrationsverket. Ytterligare 
besök kan göras oannonserat om det anses föreligga ett sådant behov.

En fråga som förtjänar en del utrymme är den om hur ofta besöken 
bör ske. Kontinuitet är en viktig komponent i att övervaka frihetsbe-
rövades mänskliga rättigheter. Ett enstaka besök är inte tillräckligt för 
att garantera att en viss standard på förvaren upprätthålls. Situationen 
på förvaret beror på flera föränderliga faktorer; antalet förvarstagna, 
personalsammansättning, kvalitet på tjänster som köps in till förvaret 
såsom mat vård och lokaler. Ett förannonserat besök riskerar också 
att ge en ögonblicksbild som inte är representativt för den faktiska 
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situationen. Att endast genomföra ett enstaka besök skulle i sämsta 
fall kunna innebära att den som övervakar sätter en slags godkän-
nandestämpel av förvaret på falska grunder, och därmed försvårar för 
andra att genomdriva förbättringar. Men det finns också svårigheter 
med att ha besök ofta. Det kan vara praktisk, logistiskt svårt att få till 
stånd besök där både förvarets ledning, sjukvårdspersonal, och övrig 
personal ska finnas tillgängliga under en hel dag, liksom det kan vara 
svårt att samla kompetenta personer att på frivillig basis genomföra 
ett stort antal besök per år. Framförallt bör återigen framhållas risken 
att en alltför tät kontakt mellan den som övervakar och personalen på 
förvaret bidrar till att skapa en sådan personlig relation att gransk-
ningen av förvaret hämmas.

Förhandsinformation ska samlas in före besöken vilket ska 
underlätta själva besöken, då det blir enklare att se vilka väsentlig-
heter samtalen bör fokusera på. Det sparar också tid från en redan 
intensiv agenda om några frågor är klarlagda inför besöket. Inför 
besöket kommer Röda Korset att ta del av relevanta uppgifter i form 
av statistik, incidenter, tidigare rapporter och protokoll, samt vad om 
framkommit vid andra besök från frivilligorganisationer på förvaret.

Besöket inleds med ett möte med ledningen för förvaret, där Röda 
Korset förklarar sitt mandat och följer upp tidigare besök. Därefter 
sker en översyn av alla utrymmen på förvaret, tillsammans med 
ledningen. Kortfattad information till, och samtal med samtliga förvar-
stagna i grupp genomförs före de enskilda samtalen med förvarstagna 
och personal vid förvaret, inklusive sjukvårdspersonal. Gruppsamtalet 
ska ses som ett komplement till de enskilda samtalen, då det är möjligt 
att förvarstagna känner sig mer bekväma att framföra åsikter i grupp 
än enskilt. Avslutningsvis hålls ett möte med ledningen för förvaret då 
Röda Korset muntligen lämnar synpunkter och rekommendationer 
utifrån besöket. Efter besöket upprättas ett internt protokoll. 

För att kvalitetssäkra besöken har, som nämnts, verktyg skapats: 
dels en sammanställning av förvarstagnas rättigheter enligt inter-
nationell och nationell rätt, dels en handbok för besöken, vilken 
innehåller en lista med frågeställningar som utgör utgångspunkten för 
samtalen, samt rutiner för besöket i övrigt. Frågeställningarna, liksom 
övervakningen i övrigt kommer att utgå från sammanställningen av 
förvartagnas mänskliga rättigheter. Frågorna är i huvudsak formu-
lerade så att de på ett enkelt sätt ska kunna fungera som indikatorer på 
situationen för de mänskliga rättigheterna.

Rapportering sker, som nämnts, på två sätt; dels genom muntlig 
återkoppling till ledningen på förvaret i samband med besöket, dels 
genom en årlig rapport ställd till Migrationsverkets generaldirektör. 
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Den årliga rapporten ska innehålla en sammanfattning av vad som 
framkommit vid besöken, identifiera eventuella avvikelser från rätts-
regler vid förvaren, och ge rekommendationer om åtgärder. Genom att 
rapportera till två nivåer inom Migrationsverket ges bättre möjligheter 
att uppmärksamma problem direkt till den avdelning som är ansvarig 
för en viss fråga. En omedelbar återkoppling möjliggör direkta åtgärder 
av ledningen på förvaret, medan det ges mer tid för att analysera vilka 
avvikelser från rättsregler som föreligger och formulera den skriftliga 
rapporten. Det är viktigt att rapporterna är konsekventa, sakliga, och 
väl underbyggda i sin utformning, så att innehållet inte ska uppfattas 
som partiskt eller att uppgifter har undanhållits. 

Kompetens i övervakningsgruppen
De internationella övervakningsmekanismer som finns har identifierat 
vissa kärnkompetenser som behövs för uppdraget. De kunskaper och 
erfarenheter som ansetts relevanta i sammanhanget berör framfö-
rallt medicin, juridik/mänskliga rättigheter, och erfarenhet av besök 
vid låsta institutioner. I den modell som projektet utmynnat i föreslås 
därför att vid varje fullständigt bör 3-4 personer delta och samtliga 
ovan nämnda kompetenser finnas representerade. Den grupp av 
frivilliga som ska utföra besöken arbetar som en enhet och består av 
ungefär 10 personer. Strukturen med en nationell grupp innebär att 
bedömningen av situationen på förvaren blir densamma oavsett vilket 
förvar som besöks. Det är också möjligt för gruppmedlemmarna att 
utveckla sin kompetens genom att se hur olika förvar arbetar. Brister 
vid förvarsenheterna kan lättare upptäckas av den som har en bredare 
kontext om förvarsinstitutioner. 

En enhetlig grupp kan bedöma samtliga förvar på likartat sätt. Det 
finns en möjlighet att kompetensutveckling sker riktat till just övervak-
ningsgruppen. Gruppen får dessutom möjlighet att göra jämförelser 
mellan olika förvar, och därmed ökar Röda Korsets trovärdighet i 
dialogen med Migrationsverket. En övervakningsgrupp kan också 
genom grannlaga rekryteringsprocess garantera att gruppen får en viss 
bestämd kompetens. Slutligen så ville Röda Korset undvika att skapa 
en kontinuerlig relation mellan Migrationsverket och övervaknings-
gruppen. Detta händer, och det är väsentligt att det gör så, mellan 
de frivilliga besöksgrupperna och förvarens personal. Detta i sin tur 
riskerar att hämma granskningen och synen på förvaret som sådant.

Självständighet och samverkan
En viktig del i arbetet har varit att identifiera och informera de aktörer 
som berörs av projektet. Förankringsarbetet hos Migrationsverket är 
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naturligtvis särskilt avgörande. Eftersom företrädare för staten alltjämt 
har det yttersta ansvaret för att de mänskliga rättigheterna förverk-
ligas genom att nationella lagar, förordningar och direktiv stiftas 
och efterlevs, är utgångspunkten att det finns ett gemensamt intresse 
i att förvarstagna får sina rättigheter tillgodosedda. Som ansvarig 
myndighet kan det även finnas andra direkta fördelar med att en 
oberoende granskare finns på plats. Det kan vara en ekonomisk vinst 
för staten att en utomstående organisation, istället för staten själv, står 
för övervakningen. I den modell som projektet har föreslagit ges också 
ledning och personal på förvaret möjlighet att ge sin syn på verksam-
heten på förvarsenheterna. Röda Korset skulle därmed kunna nyttjas 
som en ytterligare kanal för att föra fram förslag till förändringar till 
verksledningen. Det ska heller inte underskattas att välkomnandet av 
en utomstående övervakare med högt anseende kan ge good will till 
ansvarig myndighet, genom att visa på dess ambition att förbättra sin 
verksamhet. Ett argument mot övervakning av förvar kan då formu-
leras som att staten därmed lyckas legitimera ett institut som kanske 
överhuvudtaget inte är önskvärt. För Röda Korset framstår det, oavsett 
om så är fallet, som angeläget att stödja och förbättra villkoren för 
förvarstagna. Något generellt förbud mot förvar finns inte i interna-
tionell lagstiftning, och det finns inte heller några tendenser som tyder 
på att förvarsinstitutet kommer att avskaffas i Sverige. Behovet av stöd 
får därmed anses kvarstå under en längre tid. För att framstå som en 
oberoende aktör, bör kontakten med Migrationsverkets personal under 
besöket vara av professionell karaktär. Att umgås alltför lättsamt med 
personalen inför de förvarstagna, kan skada vårt förtroendekapital 
gentemot de förvarstagna. 

En farhåga för Röda Korset som funnits är att rapporteringen inte 
skulle ta upp alla brister, i syfte att inte vara för obekväm för myndig-
heten, och därmed förlora tillträde till förvarsenheterna. Särskilt kan 
med tanke på att rapporten ställs till Migrationsverket och inte till 
allmänheten, kan en tredje part förlora tilltron till hur mycket relevant 
kritik som egentligen framförs. Att formalisera förhållandet mellan 
Röda korset och Migrationsverket framstår därmed som grundläg-
gande för verksamheten. 

Det ska understrykas att Migrationsverket under projekttiden 
uppträtt på ett mycket positivt sätt och ofta betonat att man ser 
övervakningen som liggande i linje med den öppenhet man eftersträvar 
samt den ambition man uttalar att förhållandena för förvartagna ska 
vara så goda som möjligt.
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Fortsättningvis
Efter projekttidens avslut så kommer modellen och metoden att utvär-
deras. Det kommer eventuellt att göras mindre förändringar i sättet 
att arbeta men grundidéen med en frivillig övervakningsgrupp som 
gör regelbundna besök på förvarsenheterna kvarstår. Röda Korset 
kommer att fortsätta arbeta för en bra dialog med Migrationsverket 
och kommer också att genom en överenskommelse söka formalisera 
modellen och metoden som ger tillträde till förvaren. 

Röda Korset kommer också att söka kontakt med andra myndig-
heter som är inblandade i arbetet med förvarstagna. Det gäller till 
exempel polismyndigheterna. Därutöver deltar Svenska Röda Korset 
i utveckling av den internationella rödakorsrörelsens utveckling av 
riktlinjer för nationella föreningar som önskar att engagera sig för 
frihetsberövade i respektive land.

Det framgår av det som framförts ovan att den organisation som vill 
förbättra förhållandena för frihetsberövade behöver göra en grannlaga 
genomlysning av syftet med övervakningen och vilka konsekvenser 
valet av metod kan innebära. En sammanställning av befintliga inter-
nationella och nationella rättsregler inom området är en god grund i 
utvecklandet av en modell. En god dialog med myndigheten har också 
visat sig vara ovärderlig och att man i den dialogen identifierar det 
som är gemensamma intressen. Övervakning av förvarstagnas rättig-
heter kommer att fortsätta så länge den svenska staten ser sig nödgad 
att ta människor i förvar.
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Kapitel 10

ETT RÄTTSSÄKERT OCH VÄRDIGT 
MOTTAGANDE FÖR BARN OCH VUXNA – 

SUMMERING OCH RESULTAT

Björn Fryklund och Anna Lundberg

Att människor som kommer till Sverige för att söka asyl ska få ett 
värdigt och rättssäkert mottagande, oberoende om de har tillräckligt 
starka skäl för att få uppehållstillstånd eller inte, är en grundbult för 
ett demokratiskt rättssamhälle. Vad innebär då en värdig och rätts-
säker asylprocess? Hur införlivas barns och kvinnors specifika rättig-
heter i asylmottagningen och introduktionen? Vad finns det för 
metoder, modeller och professionellt organiserade frivilligverksamheter 
att använda för att mottagandet skall bli så rättssäkert och värdigt 
som möjligt? Vilka skillnader finns det mellan hur asylprövningen 
och mottagandet är tänkt att vara och vad det faktiskt är eller hur det 
uppfattas? Detta var de frågor vi reste i introduktionen till denna skrift 
och som författarna sökt besvara i de olika kapitlen. Här summerar 
vi de centrala resultaten i fyra olika teman; asylsökande barn, asylsö-
kande kvinnor, vuxna asylsökande med särskilda behov eller erfaren-
heter samt organiserad medmänsklighet. Till varje tema ställer vi några 
grundläggande frågor varav den sista alltid ska kunna besvaras med 
förslag på konkreta åtgärder. Vår ambition har varit att söka förena 
en kritisk analys med konstruktiva förslag på åtgärder. Om vi lyckats 
överlåter vi till läsaren att avgöra. 

  
TEMA I – ASYLSÖKANDE BARN 
Kapitlen av Monica Jacobson och Lars Olsson (kap. 2), Anna 
Lundberg (kap. 3) och Lisa Dahlquist (kap. 6) handlar alla om asylsö-
kande barn och/eller barns egna asylskäl fastän med lite olika ingångar 
och ansatser. En kritisk diskussion förs om vad barns bästa innebär.

De två frågor som författarna söker besvara är följande: 
1. Hur tillvaratas barns rättigheter i asylprocessen idag?
2. Vilka förslag/åtgärder behöver vidtas för att barns rättigheter ska 

respekteras, skyddas och tillgodoses?
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Kapitel 2, Hur brister i förståelsen av barns rättigheter hindrar 
en rättssäker prövning av barns asylskäl
I kapitel två presenteras en analys av 71 barns asylärenden. 
Författarna Jacobson och Olsson visar att det i asylutredningar ofta 
framkommer att barn utsatts för kränkningar som kan innebära att de 
har skyddsskäl och därmed en rätt enligt lag att få uppehållstillstånd 
i Sverige. Barns skyddsskäl bortses emellertid ifrån i asylutredningen 
och prövningen. Istället för skyddsskäl är det barns humanitära skäl 
som står i fokus när barn utreds. Den formulering i den nya utlän-
ningslagen som tydliggjorde att barn inte behöver ha uppnått samma 
svåra grad av omständigheter som vuxna för att få uppehållstillstånd 
i Sverige, tycks, liksom befarades av lagrådet, ha motverkat sitt eget 
syfte att skapa bättre förutsättningar för principen om barnets bästa 
att få ett genomslag i den svenska asylprocessen. Istället för att barnets 
bästa fick ett tydligare, och mer långtgående innehåll, kom principens 
innebörd att snävas in till att omfatta prövning av ‘synnerliggen 
ömmande omständigheter’ gällande barn. 

Det har gjorts många försök från statsmaktens sida att förbättra för 
barn i asylprocessen, genom krav på utbildningssatsningar, tydligare 
lagstiftning och krav i regleringsbrev. Det finns också välutvecklade 
kommentarer till internationella överenskommelser som ger vägledning 
kring hur barns egna asylskäl kan komma fram i ljuset i asylutredningar. 
Till exempel har FN:s barnrättskommitté uttalat att man i riskbedöm-
ningen av barns asylärenden bör ta i beaktande de allvarliga konsekven-
serna när barn av otillräcklig tillgång till mat och hälsovård. Trots dessa 
klargöranden och försök är det fortfarande ett faktum att barns egna 
asylskäl kommer i skymundan i asylprocessen. Exempel på sådana skäl 
som framkommer men inte beaktas är risk för kränkning av rätten till 
utbildning, risk för våld i hemmet, risk för trakasserier i skolan, risk för 
att bli barnsoldat, risk för kidnappning samt risk för könsstympning. 

Utöver det problematiska i att barns egna asylskäl inte prövas så 
finns också problemet med bristande landinformation som används för 
att göra en bedömning av den generella situationen för barn i hemlandet. 
Sammantaget gör detta att förutsättningarna är små för att barn ska få 
sina barnspecifika skäl för asyl beaktade i handläggningen. 

Förslag/åtgärder: 
En större förståelse av vad barns rättigheter innebär är nödvändig 
om principen om barnets bästa ska få ett genomslag och barns egna 
asylskäl ska kunna tillmätas en betydelse. Kompetensutveckling är ett 
steg på vägen men det behövs även ett paradigmskifte när det kommer 
till synen på barn som söker asyl i Sverige. 
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Kapitel 3, Barns rätt att komma till tals i asylprocessen – om 
likheter och diskrepanser mellan policy och praktik
I detta kapitel ges några förklarande reflektioner kring de tillkorta-
kommanden som Jacobson och Olsson belyser i kapitel två, med 
fokus på barns rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem. Texten, 
som tar upp situationen för barn som söker asyl tillsammans med sina 
föräldrar, belyser flera diskrepanser mellan policy och praktik när 
skyldigheten att höra barn i asylprocessen omsätts i praktisk handling 
på Migrationsverket. För det första hörs barn inte i den utsträckning 
som kan förväntas utifrån riktlinjer i policydokument. För det andra 
berörs sällan barnets asylskäl i intervjun med barnet. För det tredje 
tillmäts barnets berättelse liten betydelse i asylprövningen. 

Det är en rad motsättningar eller spänningar mellan olika intressen 
i svensk flyktingpolitik, på olika nivåer, som kan förklara att barns 
rätt att komma till tals i beslut som rör dem inte får det genomslag 
som de har rätt till. Detta trots en hög ambitionsnivå hos tjänstemän 
att beakta enskilda barns behov och rättigheter. Utmaningarna i det 
dagliga arbetet medför att handläggare på Migrationsverket helst inte 
hör barn alls, och – om de hör barn – undviker frågor om asylskäl, 
samt överför ansvaret för bristfälligheter på andra aktörer runt barnen. 
Lundberg visar också i texten på risken för att handläggare avskärmar 
sig från ett av sina viktigaste uppdrag – att utreda asylärenden på ett 
korrekt sätt så att asylrätten värnas. 

Förslag/åtgärder: 
Istället för att som nu genom rutinbeskrivningar och tekniska manualer 
försöka lösa problemet med att barnets bästa inte får ett reellt genomslag, 
bör Migrationsverkets handläggare ges möjlighet att i dialogform 
resonera kring de svåra avvägningar som barnets bästa aktualiserar. 
Vidare behövs det, enligt Lundberg, ett närmare samarbete mellan olika 
professioner som är verksamma omkring asylsökande barn: Läkare, 
psykologer eller skolpersonal kunde exempelvis, efter det de lämnat 
ett intyg som stödjer barnets asylskäl, i en muntlig överläggning med 
Migrationsverkets handläggare och det berörda barnet, klargöra intygets 
innebörd. Då skulle handläggare på Migrationsverket få ett bättre stöd 
i att fatta korrekta beslut och barn skulle i större utsträckning få sina 
rättigheter och behov tillgodosedda. 

Kapitel 4, Barnets bästa och nyanlända barn – dialoginriktade 
seminarier som metod och redskap
I kapitlet presenteras en modell för hur dialoginriktade seminerier kan 
användas för att konkretisera principen om barnets bästa i mötet med 
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barn som befinner sig i asylprocessen och för barn som har påbörjat 
introduktionen i den svenska förskolan/skolan. Hur barnperspektivet 
kan stärkas i introduktionen och på vilket sätt en ökad samverkan 
mellan olika aktörer som möter barnen kan bidra till detta är ett 
genomgående tema i texten, som författats av Lisa Dahlquist. Genom 
en ökad samverkan mellan olika yrkesgrupper kan barnets bästa bättre 
tillgodoses då riskerna minskar för att barnet ska hamna mellan olika 
stolar. Ökade kunskaper om varandras verksamheter gör det också 
lättare att hänvisa barnet och familjen vidare i de fall det föreligger 
behov. I kapitlet tydliggörs också kopplingen mellan rättigheterna i 
barnkonventionen och det faktiska arbetet med barnen. Konventionens 
rättigheter har fått en reell innebörd på dialogseminarierna bland 
annat genom att deltagarna delat med sig av sina egna erfarenheter 
från möten med barn och deras familjer. 

Förslag/åtgärder: 
I kapitlet framkommer att en ökad kunskap om barns rättigheter och 
behov samt en ökad samverkan mellan olika yrkesgrupper är betydel-
sefullt för att stärka barnperspektivet i introduktionen av nyanlända. 
Dialogseminarier kan vara ett sätt för yrkesverksamma att träffas och 
utbyta erfarenheter och samtidigt få med sig ny kunskap tillbaka till 
den egna verksamheten. 

TEMA II - ASYLSÖKANDE KVINNOR
Detta tema handlar om de särskilda villkor som asylsökande kvinnor 
möter i det svenska asylmottagandet. Följande två grundläggande 
frågor söker författarna besvara:
1. Hur ska kvinnor specifikt få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert 

och värdigt sätt? 
2. Vilka förslag/åtgärder behöver enligt författarna vidtas för att 

kvinnors rättigheter ska respekteras, skyddas och tillgodoses?  

Kapitel 5, Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors 
skyddsbehov – ett fungerande verktyg?
I kapitlet presenteras en undersökning av Migrationsverkets riktlinjer 
för utredning och bedömning av kvinnors asylskäl. Författarna 
Zamacona Aguirre och Hökfelt visar på såväl strukturella som indivi-
duella hinder för att kvinnor ska få sina asylskäl prövade på ett rätts-
säkert sätt. I riktlinjerna för utredning av asylsökande kvinnor står 
det till exempel explicit att en kvinna som söker asyl ska tillfrågas om 
hon vill ha en kvinnlig eller manlig tolk, handläggare och offentligt 
biträde. Emellertid ställs inte denna fråga regelmässigt vilket medför 
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att kvinnor får sämre förutsättningar att berätta om övergrepp de varit 
utsatta för i hemlandet. Ett annat hinder för kvinnor att berätta om 
sina asylskäl är när de intervjuas tillsammans med övriga familjemed-
lemmar. Detta förekommer ofta när de träffar offentliga biträden, och 
det skapar svårigheter att berätta om asylgrundande upplevelser. 

Ett annat resultat i undersökningen är att kvinnor utreds med en 
kompletterande ansats, det vill säga i ljuset av mannens berättelse – 
efter det att mannen intervjuats. Detta kan betraktas som ett uttryck 
för antagandet att mannen är den familjemedlem som har asylskäl, 
medan kvinnan, liksom barnen, är hans “bihang”. Kvinnor behandlas 
som “icke-politiska” eller som “fruar”. Även de asylsökande kvinnor 
som har intervjuats i undersökningen berättar om sådana förutfattade 
meningar, vilka inte bara handläggare på Migrationsverket utan också 
de offentliga biträdena ger uttryck för.

I undersökningen framkommer också att handläggare på 
Migrationsverket liksom offentliga biträden, utöver antaganden om 
kvinnor och barn i familj som bihang, har förutfattade meningar 
om kvinnor från vissa länder samt lågutbildade kvinnor. Slutligen 
visar undersökningen att Migrationsverkets tjänstemän har dåliga 
kunskaper om riktlinjerna. 

Förslag/åtgärder: 
Det finns ett behov av mer kvalitativ forskning kring vad förutfattade 
meningar om asylsökande kan ha för inverkan på den enskildes rätt 
att få sin asylansökan prövad på ett rättssäkert sätt. Landinformation 
bör ha ett tydligare könsperspektiv för att kvinnors asylskäl ska kunna 
tydliggöras i asylprocessen.

TEMA III - VUXNA ASYLSÖKANDE MED SÄRSKILDA BEHOV
Skriftens tredje tema handlar om asylsökande med särskilda behov 
eller erfarenheter. Det kan vara personer med olika former av sårbarhet 
eller utsatthet som krigstrauma, våld, kränkningar och psykisk stress. 
Dessa människors situation i Sverige, samt asylprövning, står i centrum 
för diskussionen. Följande fyra grundläggande frågor söker författarna 
besvara:
1. Hur ska begreppet skyddsbehövande i övrigt tolkas?
2. Vilka förslag/åtgärder bör enligt författaren vidtas för att skydds-

behövande i övrigt få det skydd som de enligt internationell rätt är 
berättigade till?

3. Hur kan upplevd ohälsa under asylprocessen förstås och förklaras?
4. Vilka förslag/åtgärder bör enligt författaren vidtas för att vuxna 

asylsökande inte ska fara illa/utsättas för stress under asyltiden?
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Kapitel 6, ‘Skyddsbehövande i övrigt’ – ett svårtolkat begrepp
I kapitlet diskuterar Rebecca Stern tendenser i utvecklingen av svensk 
migrationspraxis, med fokus på begreppet ‘skyddsbehövande i övrigt’. 
Av särskild vikt i sammanhanget är den hierarki mellan olika skydds-
grunder som kommer till uttryck i utlänningslagen. Först prövas den 
enskildes asylskäl gentemot flyktingbestämmelsen vilken grundar sig 
på FN:s flyktingkonvention. Den anger att individer som har skäl att 
vara rädd för förföljelse i sitt hemland på grund av sin ras, sin nationa-
litet, sin religiösa eller politiska uppfattning, sitt kön eller sin sexuella 
läggning, eller att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp, har rätt att 
få uppehållstillstånd i Sverige. Även personer som inte är konventions-
flyktingar kan få asyl i Sverige. I lagen kallas dessa personer skydds-
behövande. Skyddsbehövande är den som har lämnat sitt hemland och 
har starka skäl att vara rädd för till exempel dödsstraff eller tortyr, 
eller behöver skydd på grund av bland annat en yttre eller inre väpnad 
konflikt. Den person som flyr från så kallade ‘svåra motsättningar’, 
kan få uppehållstillstånd under förutsättning att kriteriet ‘välgrundad 
fruktan’ är uppfyllt. 

Distinktionen mellan svåra motsättningar och väpnad konflikt kan, 
som en följd av den ovan nämnda hierarkin, få stora konsekvenser för 
enskilda individer som söker asyl i Sverige. I de fall migrationsöver-
domstolen definierar en situation som väpnad konflikt är utsikterna 
större för personer som flytt en sådan situation att få uppehållstill-
stånd i Sverige, än om domstolen menar att det är fråga om så kallade 
svåra motsättningar i hemlandet. 

Stern visar att sedan en ny svensk utlänningslag trädde i kraft den 
31 mars år 2006 så har definitionen av begreppet väpnad konflikt 
snävats in. Detta genom en tolkning som Migrationsöverdomstolen 
gjort av bland annat situationen i Irak. Det anmärkningsvärda i 
domstolens bedömning, är att man använde sig av en snäv tolkning 
av det strikt folkrättsliga begreppet ‘väpnad konflikt’ och därmed 
minskade handlingsutrymmet vid tolkning av vad som krävs för att en 
situation ska uppfylla kriterierna för en inre väpnad konflikt. Vidare 
gjorde domstolen en bedömning som stod i skarp kontrast till det 
allmänna rättsmedvetandet i Sverige vid tidpunkten för domen. 

Det är djupt problematiskt om rättsvårdande myndigheter, satta att 
värna asylrätten, inte tillräckligt sätter sig in i hur internationella regler 
rörande begrepp som skyddsbehövande i övrigt ska tolkas. I förläng-
ningen innebär detta att kvaliteten på såväl domar som asylbeslut blir 
lidande samt att enskilda individer riskerar få felaktiga beslut. Detta 
kan få förödande konsekvenser för såväl enskilda som systemets 
trovärdighet. 
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Förslag/åtgärder: 
Det behövs bättre kunskap om internationell rätt i migrations-
överdomstolen. 

Kapitel 7, Upplevd ohälsa hos vuxna asylsökande
Solvig Ekblad presenterar i sitt kapitel en studie omfattande 108 vuxna 
arabisktalande asylsökande. Studien syftar till att kartlägga samband 
mellan stress före och under asylprocessen och upplevd ohälsa under 
asyltiden. Analysen av undersökningsresultaten visar att så många som 
90 procent av de personer som ingick i undersökningen hade upplevt 
krig på nära håll och att över 75 procent hade upplevt avsaknad av 
mat och vatten. I studien undersöks vilka faktorer som minskar risken 
för upplevd ohälsa. Isolering och tidsspillan upplevs vara de starkast 
signifikanta riskfaktorerna för upplevd ohälsa. Författaren har funnit 
att om isoleringen för människor i asylprocessen bryts och deras tid i 
väntan fylls med ett meningsfullt innehåll så kan risken för upplevd 
ohälsa halveras. Andra hälsofrämjande strategier för att motverka 
ohälsa bland asylsökande är enligt studien att de nyanlända ges 
möjlighet att vara en del av ett sammanhang, att personal/volontärer 
i mottagningen som möter asylsökande får handledning, hälso- och 
sjukvårdsinformation till de nyanlända, kontinuerliga hälsounder-
sökningar och hälsosamtal samt tillgång till vård efter behov oavsett 
juridisk status. 

Förslag/åtgärder: 
Av hälsoskäl bör tiden för asylprocessen minimeras. Studien visar 
också att det behövs forskning om nyanländas behov för att kunna 
utveckla hälsofrämjande strategier i asylmottagandet.

TEMA IV - ORGANISERAD MEDMÄNSKLIGHET 
Skriftens fjärde tema handlar om frivilligorganisationers deltagande 
och engagemang inom asylmottagning genom deras närvaro av volon-
tärer. Följande fyra frågor söker författarna besvara:
1. Kan organiserad medmänsklighet i form av volontärverksamhet 

användas i arbetet med asylsökande barn och barn som fått 
uppehållstillstånd i Sverige?

2. Vilka dilemman och utmaningar aktualiseras när frivilligt socialt 
arbete kombineras med avlönat arbete?

3. Hur ska mänskliga rättigheter tillgodoses för asylsökande som 
frihetsberövats, de förvarstagna?

4. Vilka förslag/åtgärder ska enligt författarna vidtas för att de  
förvarstagnas rättigheter ska respekteras?
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Kapitel 8, Organiserad medmänsklighet
I kapitlet skildrar Helen Rahm hur organiserad medmänsklighet i form 
av volontärverksamhet kan användas i arbetet med barn i asylprocessen 
och nyanlända barn som fått uppehållstillstånd. Författaren diskuterar 
frivilligt socialt arbete som tillgång samt de dilemman och utmaningar 
som aktualiseras när avlönat och volontärt arbete kombineras i 
verksamheter som syftar till att skapa ett värdigt mottagande i Sverige. 
En första stor utmaning uppstår i spänningsfältet mellan mottagning 
och asylprövning. Det visade sig, i de projekt som texten tar utgångs-
punkt i, vara svårt för volontärer att inte gå in i asylärenden trots den 
avlönade projektledningens instruktioner att de inte skulle göra det 
eftersom det antogs dra uppmärksamheten från barnen. En andra 
utmaning består i att skapa kontinuitet i verksamheten, genomföra 
relevanta utbildningssatsningar för frivilliga och skapa tydliga rollbe-
skrivningar för volontärer, samtidigt som frivilliga ska känna sig 
delaktiga och lyssnade till av projektledningen. En tredje utmaning är 
att låta behovet hos målgruppen styra volontärernas insatser, något 
som varit syftet i de projekt som författaren arbetar inom. 

Att utgå från målgruppens behov och samtidigt kanalisera volon-
tärers engagemang i verksamheter som ska bidra till ett värdigt motta-
gande för asylsökande och andra nyanlända är inte alltid en enkel 
ekvation. Sammantaget visar Rahm att frivilliga, trots utmaningar när 
det kommer till att involvera dem i professionella verksamheter, har 
mycket att bidra med inom asylmottagningen av barn och ungdomar. 
De tillför förståelse, medmänskligt stöd, respekt och tillit samt har ett 
genuint intresse för målgruppen och är nyfikna på och respekterar 
mottagarna. För att organiserad medmänsklighet ska fungera krävs en 
lyhördhet och erfarenhet från projektledningens sida för att barns och 
ungdomars behov bäst ska tillgodoses. Tydliga mål och kontinuitet 
måste kombineras med en flexibilitet när det gäller såväl volontärernas 
engagemang och idéer som målgruppens behov. 

Förslag/åtgärder: 
Frivilligsektorn, med sin långa erfarenhet av att organisera frivilligt 
socialt arbete på ett professionellt sätt, är sannolikt den aktör som är 
bäst lämpad att hantera de utmaningar som blir aktuella då volontär-
arbete kombineras med avlönat arbete inom asylmottagningen. 

Kapitel 9, Övervakning av förvarstagnas mänskliga rättigheter 
– en metod 
I kapitlet diskuteras frågan om hur en extern, självständig organisation 
som Röda korset kan arbeta för att förvarstagnas rättigheter ska tillgo-
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doses. Författarna Hellström och Nilsson vill även sprida kunskap om 
på vilka premisser asylsökande kan frihetsberövas och vilka rättig-
heter denna grupp kan kräva enligt nationell och internationell rätt. 
Människor som är förvarstagna är av flera anledningar i en mycket 
utsatt situation. De befinner sig inte bara i ett nytt land och kan ha 
svårigheter att kommunicera, de kan också bära med sig traumatiska 
minnen från flykten eller hemlandet. Vidare befinner sig förvarstagna 
i en beroendeställning till Migrationsverket, vilken är den myndighet 
som driver förvar, och dess personal, för att få sina rättigheter tillgo-
dosedda. Den globala Röda kors- och röda halvmånerörelsen har 
under lång tid arbetat för att förbättra förhållandena för människor 
som frihetsberövats. Organisationen menar att en oberoende närvaro 
i och övervakning av låsta institutioner i sig kan minska risken att 
människor behandlas illa. 

Svenska Röda Korsets uppfattning är att det behövs en mer syste-
matisk övervakning av de mänskliga rättigheterna på Migrationsverkets 
förvar. En modell och en metod har utarbetats där respekten för den 
enskilda individens behov är utgångspunkten. En särskild fristående 
övervakningsgrupp bestående av frivilliga medarbetare har rekry-
terats för att genomföra besök på de svenska förvaren. Volontärernas 
huvudsakliga uppdrag är att kontinuerligt och på ett systematiskt sätt 
övervaka och rapportera om hur mänskliga rättigheter tillgodoses på 
svenska förvar. Det som framkommer genom samtal med förvarstagna 
och personal delges Migrationsverket. I en årlig rapport kommer 
också att redogöras för vad som framkommit vid besöken, eventuella 
avvikelser från rättsregler samt rekommendationer om åtgärder. 

Det är viktigt att tillvarata det gemensamma intresset hos staten och 
dess företrädare för att respektera, skydda och tillgodose förvarstagnas 
rättigheter. Det kan också vara en ekonomisk vinst för staten att en 
oberoende organisation står för övervakningen. Det inslag av good will 
som det kan innebära för en myndighet som Migrationsverket att en 
organisation som Röda Korset övervakar ska heller inte underskattas. 
Ett argument mot en oberoende övervakning skulle däremot kunna 
vara att en eventuellt icke-önskvärd verksamhet legitimeras. 

Förslag/åtgärder: 
Förvarstagnas mänskliga rättigheter behöver stödjas och förbättras. 
Om detta ska kunna fungera med hjälp av en extern självständig aktör 
som Röda Korset, så måste rollen med Migrationsverket formaliseras. 
På så sätt kan alla eventuella brister som framkommer föras fram på 
ett sakligt sätt. 



246

AVSLUTNINGSORD
I detta nummer av Current Themes in IMER Research har tolv 
författare med anknytning till icke-statliga organisationer berättat om 
det mottagande asylsökande och andra nyanlända får när de kommer 
till Sverige. Skriften ger inte någon heltäckande bild, vare sig av Sveriges 
asylmottagningssystem, eller av det som möter alla människor som är 
nyanlända i Sverige. Men med några ögonblicksbilder vill vi sprida 
kunskap och bidra till konstruktiva diskussioner om innebörden av ett 
rättssäkert och värdigt mottagande av nyanlända. 

Frivilligsektorn har en viktig roll att spela i detta sammanhang, 
inte minst som granskare av svensk migrationspolitik ur ett rättighets-
perspektiv. Detta har vi sett exempel på i flera av antologins kapitel. 
Därutöver fyller frivilligorganisationer funktionen att erbjuda ett 
frivilligt medmänskligt stöd för människor i sårbara och utsatta situa-
tioner vilket kan vara en hälsobringande faktor för enskilda individer. 
Icke-statliga organisationer kan dessutom skapa, eller utgöra, en arena 
för samtal mellan andra aktörer på området, och även bidra med 
kompetenshöjande aktiviteter. 

Utöver att bidra till en dialog om asylmottagande så finns det 
andra skäl till att vi ger ut detta nummer. Dels har vi velat samla resul-
taten av en rad kartläggningar som gjorts på området asylmottagning 
och introduktion av nyanlända sedan den nya utlänningslagen trädde 
ikraft i mars 2006. Därigenom tonar också en bild fram som återger 
tillståndet för nyanlända och asylsökande i dagens Sverige. Skriften 
blir i sin helhet en slags utvärdering av en helt ny instans- och process-
ordning som var tänkt att leda till just större rättssäkerhet. Dels har 
vi velat berätta om några modeller och metoder som prövats inom 
ramen för projekt som erhållit stöd från Europeiska flyktingfonden. 
Dessa modeller eller metoder menar vi kan användas av aktörer som 
vill bidra till ett värdigt och rättssäkert mottagande av människor som 
söker asyl eller nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Efter en rad förändringar av juridisk, politisk och organisatorisk 
karaktär på asylmottagningsområdet under 2000-talet finns det nu, 
enligt vår mening, behov av en bred diskussion om hur samhället är 
rustat för att möta människor som befinner i utsatta och sårbara situa-
tioner. Som konstaterades i inledningen prövas graden av solidaritet i 
Sverige på allvar när människor från andra länder mottas i samhället. 
I synnerhet kan detta sägas gälla när det kommer till hur barn som har 
flytt från krig (be)möts. Hur rättssäkert och värdigt mottagandet är av 
människor som söker en fristad eller av andra skäl vill leva i Sverige blir 
en sorts temperaturmätare i samtalet om vilket samhälle vi vill leva i.
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Summary

ASYLUM SEEKERS IN SWEDEN – A JUST AND 
DIGNIFIED RECEPTION FOR CHILDREN AND 

ADULTS?

Björn Fryklund and Anna Lundberg

That people who come to Sweden to seek asylum have a dignified and 
procedurally due process – hitherto referred to as “just” – reception, 
regardless of whether they have sufficiently strong grounds for 
obtaining a residence permit or not, is the cornerstone of a democratic 
community governed by law. What, then, does a dignified and just 
asylum process imply? How are the specific rights of children and 
women incorporated into the asylum reception and introduction? What 
kinds of methods, models and professionally organised activities are 
available so that the reception is as just and dignified as possible? What 
are the differences between how the asylum procedure and reception 
is envisaged and what it actually is or how it is understood? These 
were the questions raised in the introduction, and the ones the authors 
have tried to address in the different chapters. Here we summarise 
the central results by dividing them into four themes: asylum-seeking 
children, asylum-seeking women, asylum-seeking adults with special 
needs or experiences and organised humanity. We pose a number of 
basic questions in relation to each theme and respond with proposals 
for concrete measures. Our ambition has been to seek to combine a 
critical analysis with constructive proposals for practical action. We 
leave it to the reader to decide whether we have been successful. 

 
THEME 1 – ASYLUM-SEEKING CHILDREN
The chapters by Monica Jacobson and Lars Olsson (Chapter 2), Anna 
Lundberg (Chapter 3) and Lisa Dahlquist (Chapter 6) deal with asylum-
seeking children and/or children’s own grounds for asylum, albeit with 
slightly different starting points and approaches. A critical discussion 
is undertaken as to what the ‘best interests of the child’ means. 



248

The authors address the two following questions:
1. How are children’s rights safeguarded in the asylum process 

today?
2. Which proposals/measures need to be put in place if children’s 

rights are to be respected, protected and implemented?

Chapter 2, How shortcomings in the understanding of children’s 
rights prevent a due process testing of children’s grounds for 
asylum
An analysis of 71 children’s asylum cases is presented in Chapter 2. 
Monica Jacobson and Lars Olsson show that the asylum reports often 
indicate that children have been exposed to abuse and exploitation, 
which can mean that they have grounds for protection and a legal 
right to a residence permit in Sweden. However, children’s grounds for 
protection are not taken into account in the asylum procedure. Rather 
than grounds for protection, children’s humanitarian grounds are in 
focus when children are investigated and tested. The wording of the 
new Aliens’ Act (2005) that states that children do not need to have 
experienced the same degree of difficulties as adults in order to be 
granted a residence permit, seems, as is feared by the Swedish Council 
on Legislation, to counteract its own objective of ensuring that the 
“Principle of the Best Interests of the Child” is taken into account in 
the Swedish asylum process. Instead of the best interests of the child 
having a more marked and far-reaching content, the Principle was 
tightened to include testing of ‘exceptionally distressing circumstances’ 
with regard to children.

There have been many attempts on the part of the government 
to improve the asylum process for children, by demands for better 
education opportunities, clearer legislation and demands in the 
Appropriation directions. Well-developed commentaries to interna-
tional agreements also provide guidance as to how children’s own 
grounds for asylum can be spotlighted in asylum investigations. For 
example, the UN Committee on the Rights of the Child has stated 
that the serious consequences of a child’s lack of access to food and 
health care should be taken into consideration in the risk appraisal 
of children’s asylum cases. Despite these expositions and attempts a 
child’s own grounds for asylum still take a back seat in the asylum 
process. Examples of grounds for asylum that surface but are not taken 
into consideration include the risk of denial of the right to education, 
the risk of violence in the home, the risk of harassment in school, the 
risk of recruitment as a child soldier, the risk of kidnapping and the 
risk of female circumcision. 
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In addition to the problem of the child’s own grounds for asylum 
not being examined and tested there is also the problem of inade-
quate country-related information, which is used to assess the general 
situation of children in the country of origin. In short, this means that 
the chances of a child having its specific grounds for asylum accounted 
for in the process are small. 

Proposals/measures: 
A greater understanding of what children’s rights mean and imply is 
essential if the Principle of the Best Interests of the Child is to have any 
impact and children’s own grounds for asylum taken seriously. The 
provision of in-service training is one possible way forward, although 
a paradigm shift is also necessary with regard to how children seeking 
asylum in Sweden are viewed and treated.

Chapter 3, The child’s right to be heard in the asylum process  
– similarities and discrepancies 
This chapter contains explanatory reflections on the deficiencies 
highlighted by Jacobson and Olsson in Chapter 2, with a specific focus 
on children’s rights to be involved in decisions that concern them. The 
text, which takes up the situation of children seeking asylum together 
with their parents, highlights several discrepancies between policy and 
practice when the obligation to hear the child in the asylum process 
is practically implemented at the Swedish Migration Board. Firstly, 
children are not heard to the extent outlined in the policy document 
guidelines. Secondly, a child’s grounds for asylum are seldom addressed 
in the interview with the child. Thirdly, children’s stories are not taken 
seriously in the asylum process. 

There are a number of contradictions or tensions between the 
different interests in Swedish refugee policy, at different levels, that can 
explain how the child’s right to be heard in decisions that concern them 
is neglected – despite the aspirations of civil servants to take individual 
children’s needs and rights into account. The challenges involved in 
this work mean that Swedish Migration Board officials would rather 
not listen to the child at all, and – if they do listen to them – avoid 
questions about grounds for asylum and transfer the responsibility 
for deficiencies to other actors involved with their welfare. Anna 
Lundberg also indicates in that there is the risk that supervisors will 
screen themselves from one of their most important tasks, namely, to 
investigate the asylum case in a correct manner so that the right of 
asylum is safeguarded.
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Proposals/measures: 
Instead of the present practice of trying to solve the problem of the 
best interest of the child having very little impact by using routine 
descriptions and technical manuals, Swedish Migration Board super-
visors should be given the opportunity to, in dialogue form, discuss 
the considerations that the best interests of the child bring to the 
fore. According to Lundberg there is also the need for closer colla-
boration between the different professions involved in the cases of 
asylum-seeking children. Doctors, psychologists or school staff could, 
for example, after approving the child’s grounds for asylum, in discus-
sions with the Swedish Migration Board’s supervisors and the child in 
question, clarify the statement’s content. Migration Board supervisors 
would thus be better able to make correct decisions and children would 
be in a better position to have their rights and needs provided for. 

Chapter 4, The best interests of the child and new arrivals – 
dialogue-related seminars as method and tool
A model is presented in this chapter as to how dialogue-related 
seminars can be used to actualise the Principle of the Best Interests 
of the Child in the encounter with children involved in the asylum 
process and for children who have already embarked on the intro-
duction at Swedish pre-school/school level. How the child’s perspective 
can be strengthened in the introduction and how an increased colla-
boration between the different actors who come in contact with the 
child can contribute to this is a recurring theme in Lisa Dahlquist’s 
text. Increased collaboration between the different occupational 
groups would mean that the Best Interests of the Child could be better 
provided for, thus lessening the risk of the child falling between two 
stools. Increased knowledge about each other’s work and activities also 
makes it easier to refer the child and the family to the correct agencies 
in cases of need. The connection between the rights in the Convention 
on the Rights of the Child and the actual work with children is also 
illustrated in the chapter. The Convention’s rights have acquired real 
content in the dialogue seminars, in that participants have shared their 
own experiences of encounters with children and their families. 

Proposals/measures: 
The chapter highlights that increased knowledge about children’s rights 
and needs and an increased collaboration between different occupa-
tional groups is important in order to strengthen the child perspective 
in the introduction of new arrivals. Dialogue-related seminars can be a 
way for different professionals to meet and exchange experiences and 
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at the same time acquire new knowledge that can be applied in their 
own practices.  

THEME II – ASYLUM-SEEKING WOMEN
This section deals with the special conditions encountered by asylum-
seeking women in the Swedish asylum reception. The authors address 
the following basic questions: 
1. How should women specifically have their grounds for asylum 

tested in a just and dignified way?
2. Which proposals/measures do the authors think ought to be put in 

place so that women’s rights are respected, protected and provided 
for? 

Chapter 5, Guidelines for investigating and assessing women’s 
need of protection – a working tool?
A study of the Swedish Migration Board’s guidelines for investigating 
and assessing women’s grounds for asylum is presented in this chapter. 
Maite Zamacona Aguirre and Emelie Hökfelt outline structural and 
individual obstructions to women having their grounds for asylum 
tested in a just way. In the guidelines for the investigation of asylum-
seeking women it explicitly says, for example, that a woman seeking 
asylum should be asked whether she would prefer a female of male 
interpreter, supervisor and official representative. This question is not 
asked on a regular basis, however, which suggests that women are at 
a disadvantage when describing the abuse and injustices they have 
been exposed to in their home country. Another obstacle to women 
talking about their grounds for asylum is when they are interviewed 
together with other family members. This often happens in encounters 
with officials and leads to difficulties in talking about asylum-based 
experiences.

Another result of the study is that women are investigated in the 
context of the man’s narrative – after the man has been interviewed. 
This can be regarded as an expression of the assumption that the man 
is the family member with grounds for asylum, while the woman, like 
the children, is his “appendage”. Women are treated as “non-political” 
or as “wives”. The asylum-seeking women interviewed in the study 
also talk about the preconceived views and ideas of Swedish Migration 
Board supervisors and other officials.  

The study also highlights that Swedish Migration Board super-
visors, like other officials, subscribe to the view of women and children 
in the family as appendages and have preconceived ideas about women 
from certain countries and women with poor education. Finally, the 
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study shows that Swedish Migration Board civil servants are not parti-
cularly knowledgeable about the relevant guidelines.

Proposals/measures: 
There is a need for more qualitative research into how preconceived 
ideas about asylum seekers can affect the individual’s right to have 
their application for asylum tested in a just way. Country-related infor-
mation ought to have a clearer gender perspective so that women’s 
grounds for asylum are recognised in the asylum process. 

THEME III – ASYLUM-SEEKING ADULTS WITH SPECIFIC NEEDS
The third theme deals with asylum-seeking adults with specific needs 
or experiences – people with different kinds or degrees of vulnerability 
or exposure, such as war trauma, violence, abuse and psychological 
stress. These people’s situations in Sweden, and the asylum procedure 
itself, form the core of the discussion. The authors seek to address the 
following four basic questions: 
1. How should the concept ‘need of protection in general’ be 

interpreted? 
2. Which proposals/measures do the authors regard as being necessary 

so that the person in need of protection is given the protection to 
which (s)he is entitled according to international law? 

3. How can ill-health experienced during the alyssum process be 
understood and explained?

4.  Which proposals/measures do the authors regard as necessary 
so that the asylum-seeking adult neither suffers ill-health nor is 
exposed to stress during the asylum procedure? 

Chapter 6, ‘Person otherwise in need of protection’ – a difficult-
to-interpret concept
In this chapter Rebecca Stern discusses the development tendencies of 
Swedish migration case law focusing on the concept ‘person otherwise 
in need of protection’. Of specific importance in this context is the 
hierarchy between the different grounds for protection expressed in 
the Aliens’ Act. Firstly, the individual’s grounds for asylum are tested 
against the refugee provision clause, which is based on the UN Refugee 
Convention. This states that individuals with a well-founded fear 
of persecution in their own countries due to their race, nationality, 
religious or political belief, gender or sexual orientation, or the fact 
that they belong to a certain social group, have the right to a residence 
permit in Sweden. People who are not Convention refugees can also 
seek asylum in Sweden. In the legislation these people are referred to as 



253

‘person otherwise in need of protection’ – someone who has left their 
home country and has strong reason to be afraid of, for example, the 
death penalty or torture, or is in need of protection due to an external 
or internal armed conflict. A person can also on grounds of so-called 
‘other severe conflicts in the country of origin’ be granted a residence 
permit on condition that the criterion ‘well-founded fear’ is met. 

The distinction between ‘other severe conflicts in the country of 
origin’ and ‘armed conflict’ can, as a result of the hierarchy described 
above, have significant consequences for private individuals seeking 
asylum in Sweden. In cases defined by the Migration Court of Appeal 
as armed conflict in the country of origin, as opposed to so-called 
other severe conflicts, those fleeing from such situations have a better 
chance of being granted a residence permit in Sweden. Stern shows 
that since the new Swedish Aliens’ Act came into force on 31 March 
2006, the definition of the concept armed conflict has been tightened 
as a result of the Migration Court of Appeal interpretation of the 
situation in Iraq. The interpretation of international humanitarian law 
as suggested by the Migration Court of Appeal is highly problematic as 
it is strict to a point were the purposes of the international norms are 
no longer met. The consequences of this are discussed in the article. It 
is pointed out that it is fundamentally problematic if administrators of 
justice, designed to safeguard the right of asylum, are not sufficiently 
knowledgeable about how international law should be interpreted, in 
particular regarding norms that are of great importance to the evalu-
ation of asylum claims. In the long-term this means that the quality 
of judgements and asylum decisions will deteriorate and that the risk 
of private individuals suffering as a result of erroneous decisions will 
increase. This can have devastating consequences for the credibility of 
private individuals as well as the system. 

Proposals/measures:  
An improved knowledge of international law is necessary in the 
Migration Court of Appeal.

Chapter 7, Experienced ill-health among adult asylum seekers
In her chapter, Solvig Ekblad presents a study of 108 adult Arab-speaking 
asylum seekers. The study aims to chart the connections between stress 
before and during the asylum process and experienced ill-health during 
the asylum period. The analysis of the results shows that as many as 
90 percent of those included in the study had experienced war at close 
quarters and that more than 75 percent had experienced a lack of 
food and water. The study examines which factors reduce the risk of 
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experienced ill-health. Isolation and time-wasting are experienced as 
being the strongest significant risk factors for experienced ill-health. 
The author found that if the isolation of people in the asylum process 
is broken, and their time of waiting filled with meaningful content, 
the risk of experienced ill-health can be halved. According to the 
study other health promotion strategies to counteract ill-health among 
asylum seekers include: giving new arrivals the opportunity of being 
part of a context, that reception staff/volunteers meeting the asylum 
seekers are supervised, that health and medical information is available 
for new arrivals, that continuous health checks and discussions are 
available, and that regardless of their legal status people have access to 
health care according to their needs. 

Proposals/measures: 
For health reasons the time taken for the asylum process should be 
minimised. The study shows that research is necessary about new 
arrivals’ needs in order to develop health promotion strategies in the 
asylum reception. 

THEME IV – ORGANISED HUMAN WELFARE 
The fourth theme deals with voluntary organisations’ participation 
and engagement in asylum reception through their presence as volun-
teers. The authors address the following four questions: 
1. Can organised humanity, in the form of voluntary activities, be 

used in work with asylum-seeking children and children who have 
been granted a residence permit in Sweden? 

2. Which dilemmas and challenges are brought to the fore when 
voluntary social work is combined with salaried work? 

3. How might the human rights of asylum seekers deprived of their 
liberty – detainees – be best honoured?

4. Which proposals/measures do the authors consider should be put 
in place so that the detainees’ rights are respected?

Chapter 8, Organised humanity
In this chapter Helene Rahm describes how organised humanity in 
the form of voluntary activities can be used in work with children in 
the asylum process and new arrival children who have been granted 
residence permits. The author discusses voluntary social work as an 
asset and the dilemmas and challenges that arise when salaried and 
voluntary work is combined in activities designed to create a dignified 
reception in Sweden. The first challenge arises in the tension between 
reception and asylum testing. In the projects on which the chapter is 
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based, it was shown to be difficult for volunteers to distance themselves 
from asylum cases despite the salaried project leader’s instructions 
that they should not get involved, as this was regarded as diverting 
attention away from the child. The second challenge is to create 
continuity in the work, provide volunteers with the relevant training 
and formulate clearer role descriptions for volunteers – at the same 
time as ensuring that volunteers feel involved and listened to by the 
project management. The third challenge is to allow the needs of the 
target group to determine the volunteers’ efforts – something that was 
important in the projects in which the author was involved. 

Starting out from the target group’s needs and at the same time 
channelling volunteers’ engagement in activities that contribute to a 
dignified reception for asylum seekers and other new arrivals is not 
always an easy equation. In short, Rahm shows that volunteers, despite 
the challenges involved in including them in professional activities, 
have a lot to contribute in the reception of asylum-seeking children 
and youth. They offer understanding, compassionate support, respect 
and trust, have a genuine interest in the target group and are interested 
in and respect the new arrivals. For organised humanity to work, 
sensitivity and experience on the part of the project management are 
necessary so that children’s and young people’s needs are met in the 
best possible way. Clear objectives and continuity should be combined 
with flexibility when it comes to both volunteers’ engagement and 
ideas and the target group’s needs.

Proposals/measures: 
The voluntary sector, with its long experience of organising voluntary 
social work in a professional manner, is perhaps the actor that is best 
suited to deal with the challenges that arise when voluntary work is 
combined with salaried work in the asylum reception context. 

Chapter 9, Supervision of the detainees’ human rights – a 
method
This chapter deals with the question of how an external and 
independent organisation like The Red Cross can ensure that the 
detainees’ human rights are met. The authors, Krister Hellström and 
Karl Nilsson, also want to disseminate knowledge about the grounds 
on which asylum seekers can be deprived of their liberty and which 
rights this group can demand according to national and international 
law. People who are detained are in a very vulnerable position. Not 
only do they find themselves in a new country and perhaps experience 
difficulties with communication, they can also be the bearers of 
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traumatic memories and experiences from flight or the home country. 
In addition, the detainees are dependent on the Migration Board, 
which is the government agency responsible for their custody, and its 
staff in order to have their rights provided for. The International Red 
Cross and Red Crescent Movement have a long history of working 
to improve the circumstances of people deprived of their liberty. The 
organisation claims that an independent presence in and supervision of 
secure institutions can lessen the risk of people being treated badly. 

The Swedish Red Cross view is that a more systematic supervision 
of human rights in Migration Board detention centres is necessary. 
A model and a method have been drafted in which respect for the 
individual’s needs are the main focus. A special independent super-
visory group consisting of volunteer workers has been recruited to 
visit Swedish detention centres. The volunteers’ main task is to conti-
nuously and systematically supervise and report on how human rights 
are provided for in Swedish detention centres. What emerges from 
discussions with detainees and staff is communicated to the Migration 
Board. The results of the visits, any eventual departures from the law 
and recommendations for action will be accounted for in an annual 
report. 

It is important to safeguard the common interest of the state and its 
representatives to respect, protect and implement the detainees’ rights. 
It may also be of economic benefit for the state that an independent 
organisation takes responsibility for supervision. The element of good 
will that Red Cross supervision contributes to an agency like the 
Swedish Migration Board should not be underestimated. However, 
a counter-argument to independent supervision could be that in 
recognising it the state legitimises an eventual non-desirable activity. 

Proposals/measures: 
Detainees’ human rights need to be supported and improved. If this 
is to work with the help of an external independent actor like the Red 
Cross, the role has to be formalised with the Migration Board. This 
would ensure that any eventual deficiencies or infringements could be 
dealt with objectively. 

CONCLUDING SECTION
In this issue, twelve authors associated with non-governmental organi-
sations (NGOs) have discussed the reception that asylum seekers and 
other new arrivals encounter when they come to Sweden. The anthology 
does not give a complete picture of Sweden’s asylum reception system 
or the reception of all new arrivals in Sweden. However, by means of 
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on-the-spot accounts, our intention is to disseminate knowledge and 
contribute to constructive discussions about the content and implica-
tions of a just and dignified reception of new arrivals. 

The voluntary sector has an important role to play in this context, 
not least as examiners of Swedish migration policy from a human 
rights perspective. We have seen examples of this in several chapters. 
Moreover, voluntary organisations fill the function of offering 
voluntary and sympathetic support for people in vulnerable and 
exposed situations, which can be important for individuals. NGOs can 
also create or constitute discussions arenas for actors in the field, as 
well as contribute with additional activities. 

Besides contributing to a dialogue about asylum reception in 
Sweden, this issue of Current Themes in IMER Research is being 
published for a number of different reasons. The first reason is to 
present a correlation of the results of a number of surveys conducted 
in the field of asylum reception and the introduction of new arrivals 
since the new Aliens’ Act came into force in March 2006. Here we also 
present a picture that depicts the circumstances of new arrivals and 
asylum seekers in Sweden today. In its entirety, the anthology is a kind 
of evaluation of a completely new procedure and court order that was 
envisaged to lead to greater justice. The second reason is to present 
and describe a number of models and methods that have been tested 
within the framework of projects supported by the European Refugee 
Fund (ERF). These models or methods mean that we can make use 
of actors who wish to contribute to a dignified and just reception of 
people either seeking asylum or having recently been granted residence 
permits in Sweden. 

After a number of legal, political and organisational changes to 
asylum reception during the 21st century we believe that there is a need 
for a wider discussion of whether society is equipped to receive people 
finding themselves in exposed and vulnerable situations. As noted in 
the introduction, the degree of solidarity in Sweden is seriously put 
to the test when people from other countries are received by society. 
This is particularly the case when it comes to the reception of children 
fleeing from war situations. Exactly how just and dignified the 
reception of people seeking sanctuary or wishing to live in Sweden for 
other reasons becomes a kind of barometer in discussions about the 
kind of society we want to live in. 
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