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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). 



48

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-
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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).
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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.
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