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Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka HVB-hem personalens uppfattningar om 

åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Dessutom syftar studien på att 

undersöka hur personalen upplever och hanterar den eventuella åldersosäkerheten hos 

ensamkommande som är placerade på HVB-hem för barn. Studien är baserad på åtta 

kvalitativa intervjuer med personal från olika kommuner i Sverige. Intervjuerna har 

analyserats med hjälp av olika verktyg från grounded theory metoden och resultatet har 

analyserats med teoretiska utgångspunkter i Maslows behovteori och Goffmans rollteori. 

Det visade sig att personalen har huvudsakligen negativa uppfattningar och upplevelser 

om åldersbedömning på ensamkommande. Dessutom ansågs barns behov som viktigare än 

deras ålder. Att arbeta med att tillgodose barns behov är utgångspunkten i deras roll som 

HVB-hem personal. En bra och förtroendefull relation upplevdes kunna skadas av att lyfta 

misstankarna om ålder till Migrationsverket eller till ungdomen. Det kunde dock ses risker 

med åldersskillnader och att barn och ungdomar i olämplig ålder, för ung eller för 

gammal, placeras på HVB-hemmet. Utnyttjande, kränkning, mobbning och sexuellt 

ofredande nämndes av flera. Det ansågs finnas fördelar med det också. Äldre ungdomar 

som stödpersoner, storasyskon och förebilder eller deras möjlighet att få stöd från personal 

dygnet runt och gå i skolan, vilket i sin tur kunde anses bidra till en bättre integration.  
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1. Inledning 

I många delar av världen befinner sig människor på flykt. FN visar i en rapport att under 

året 2015 var så många som 65,3 miljoner människor i världen tvångsmässigt omflyttade, 

varav dessa 21,3 miljoner flyktingar. 51 procent av dessa flyktingar var barn under 18 år. 

98 400 ensamkommande eller separerade barn sökte asyl i 78 olika länder under det året, 

vilket utgjorde den högsta siffran som FN har samlat in sedan 2006 (UN Refugee agency, 

2016). Antalet ensamkommande flyktingbarn som tar sig till Sverige ökade också drastiskt 

mellan 2013 och 2015, från 3852 till 35 369 barn. Sedan införandet av utökade 

gränskontroller i november 2015 har antalet dock sjunkit rejält eftersom 

identitetskontroller utgör ett hinder för att bli insläppt i landet (Regeringskansliet, 2015). 

Under år 2016 har därför enbart 2095 barn sökt asyl i Sverige (Migrationsverket, 2017 a). 

Majoriteten av dessa barn kommer från länder som Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och 

Eritrea (Migrationsverket, 2017 b) och flyr bland annat från konflikter, krig, 

diskriminering och andra hot.  

 

Ensamkommande flyktingbarn är separerade från båda föräldrar och har ingen annan 

vårdnadshavare med sig när de söker asyl, vilket sätter dem i en utsatt och sårbar situation. 

Det är en utmaning för stater och andra aktörer att tillgodose flyktingbarnens behov och 

rättigheter och att utarbeta riktlinjer och lagar för barnens skydd, vårdnad och rätt 

behandling (Committee on the Rights of the Child, 2005). För att följa till FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och svenska lagar kring 

omhändertagandet av barn, har i Sverige och många andra länder i Europa asylsökande 

barn fler rättigheter än vuxna asylsökande. Bland annat får barnen rätt till hälso- och 

sjukvården, till skolgång och en god man som stödjer dem i asylprocessen, medan vuxna 

däremot endast har rätt till akut vård (Socialstyrelsen, 2016a). Detta grundar sig i att barn 

har ett större skyddsbehov än vuxna  

 

I Sverige och i många andra länder är ett barn en person som är under 18 år, vilket är i 

enlighet med barnkonventionen (UNICEF, 2008). För att stater och andra aktörer ska 

kunna tillgodose barnets rättigheter och behov är det av vikt att kunna urskilja vilka av 

flyktingarna som söker asyl som är barn och vilka som inte är det. Den kronologiska 

åldersgränsen vid 18 år blir därför en avgörande faktor för att kunna säkerställa att alla 

barn får sina rättigheter tillgodosedda samt få det stödet och den hjälpen de är i behov av. I 

många länder är den kronologiska åldern, födelsedatum och år dock inte av samma 

betydelse som i Sverige och tillgång till dokument såsom födelsebevis kan vara bristfällig. 

UNICEF (2013) visar i en rapport att enbart 38 procent av barnen som föds i Öst- och 

Sydafrika är registrerade vid fem års ålder. Globalt har cirka 230 miljoner barn inte blivit 

registrerade, 59 procent av dessa bor i Asien. Även om vissa barn blir registrerade kan 

okunskap, dålig infrastruktur och för höga kostnader leda till att föräldrarna inte har ett 

födelsebevis för sina barn. Därför kan det uppstå problem när barn, som kommer till 

Europa och Sverige, ansöker om asyl och blir tillfrågade om sin ålder. Enligt Crawley 

(2007) vet en del ensamkommande barn inte när de är födda eftersom de kommer från 

länder där just födelsebevis inte är viktiga, eller inte finns tillgängliga. En del kan uppge 

att deras föräldrar har sagt att de är en viss ålder och andra kan ha med sig dokument som 
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ska kunna styrka deras identitet och ålder, men dessa dokument riskerar att inte bli 

accepterade av Migrationsverket eftersom det finns risk att de är förfalskade och inte 

uppnår kraven för accepterade dokument.  

 

Att många ensamkommande barn inte kan bevisa eller styrka sin egentliga ålder, kan 

försvåra arbetet med mottagandet, fördelningen och även tillgodoseendet av barnets 

behov. Därför har olika metoder av åldersbedömning forskats fram och i dag används 

olika metoder i olika länder (EASO, 2014). I Sverige ligger bevisbördan för identitet och 

ålder på det asylsökande ensamkommande barnet och inte på handläggarna på 

Migrationsverket. På grund av att många ensamkommande inte har med sig födelsebevis 

eller identitetshandlingar, kan en åldersbedömning göras för att kunna styrka om den 

asylsökande är ett barn och därmed under 18 år (MIG 2014:1). Metoderna för 

åldersbedömning har dock starkt kritiserats för att inte vara rättssäker eftersom 

bedömningen alltid medför en felmarginal. Vid användning av vissa metoder såsom 

tandröntgen har forskare visat att felmarginalen kan vara upp till 4 år. Osäkerheten kring 

åldersbedömningar kan göra det svårt för handläggare att ta ett säkert beslut om den 

asylsökande är ett barn eller inte.   

 

I internationella dokument och även många nationella riktlinjer föreskrivs att vid en 

osäkerhet av barnets ålder, ska barnet få tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt) och en 

åldersbedömning ska inte enbart ta hänsyn till det fysiska utseendet utan också till den 

psykologiska mognaden (UNHCR, 1997). Socialstyrelsen (2016b) argumenterar också för 

att det finns skäl för att acceptera asylsökandes utsaga om åldern. En myndighetsutövning 

kan i sig upplevas styras av misstänksamhet och kontroll för att säkerställa att personens 

uppgifter är sannolika. Att även vara misstänksam mot åldern kan förstöra en tilltro till 

myndigheten vilket i längden kan påverka förhållandet mellan medborgare och myndighet, 

vilket i ett fungerande demokratiskt samhälle bör vara förtroendefullt. 

 

Det kan dock finnas risker med att flyktingar som hävdar sig vara minderåriga ges 

tvivelsmålets fördel. Vuxna personer som kan finnas bland dessa hamnar på HVB-hem 

med barn, vilket sätter barnen i en utsatt och sårbar situation. Det har förekommit 

övergrepp och våldtäkter på HVB-hem i Sverige, där förövarnas angivna ålder under 18 år 

blev accepterade vid första registreringen hos Migrationsverket, men en senare 

åldersbedömning och polisutredning har visat att vissa var över 18 år. Men det kan även 

finnas risk för att barn blir bedömda som vuxna och därmed flyttar in på boenden för 

vuxna. För att kunna undvika att barn hamnar i dessa utsatta lägen, finns det olika metoder 

för åldersbedömning som ska säkerställa att handläggare på Migrationsverket, 

socialarbetare eller läkare kan fatta ett sannolikt beslut om den asylsökande är under eller 

över 18 år (Socialstyrelsen, 2016b). 

 

Under våren 2016, när kommunerna fick ta emot rekordmånga ensamkommande 

flyktingbarn, beskrevs i svenska media just denna problematik kring åldersbedömningar 

och tvivelsmålets fördel. Kommunerna larmade om att det finns vuxna bland barnen som 

placeras på HVB-hemmen. Eftersom att det fanns en osäkerhet bland Migrationsverkets 

personal om hur en åldersbedömning ska göras vid första mötet med myndigheten, 

upplevde olika kommuner att det ställde till problem när de hade vuxna på boendena 
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avsedda för barn. Det nämndes även att skolorna har svårt att hantera situationen med att 

vuxna går i skolan och många såg risker för de faktiska barnen, bland annat övergrepp och 

våldtäktsförsök där de misstänkta vuxna förgriper sig på barn. Kommunerna saknar 

verktyg och ett fungerande regelverk för hur de ska hantera situationen (Thoren, 

Lennartsson & Huitfeldt, 2016, 8 juni). Vissa kommuner, som Sollefteå Kommun, har 

tagit eget initiativ att lösa problematiken, genom att göra egna åldersbedömningar och 

flyttar de som bedömts över 18 till boenden för vuxna. Bedömningen är då ofta subjektiv 

och åldern bedöms utifrån utseende och beteende. Juridiska ombud till ungdomar vars 

ålder blev uppskriven av boendepersonal, ansåg att metoden inte är rättssäkert och lät 

bedömningar prövas i förvaltningsrätten (Lunneborg, 2016, 22 mars). Detta resulterade i 

ett domstols beslut som säger att kommuner inte får åldersbestämma ensamkommande på 

egen hand (By, 2016, 9 juni).  

 

Det har diskuterats i svenska och internationella media kring åldersbedömning och 

åldersosäkerheten hos ensamkommande barn. Trots dessa diskussioner finns det 

fortfarande lite vetenskaplig forskning kring detta ämne. Den forskning och litteratur som 

finns fokuserar mest på olika metoder av åldersbedömning och belysa problematiken för 

de ansvariga som ska ta det slutgiltiga beslutet kring asylsökandes ålder, vilka i Sverige är 

de anställda på Migrationsverket asylprövningsenhet. Men hur upplever och hanterar 

personalen som arbetar med ensamkommande barn på HVB-hem diskussioner kring 

åldersbedömningar och åldersosäkerheten bland de barn som de tar hand om varje dag, 

dygnet runt? Personalen på HVB-hem är ansvariga för att förse ensamkommande 

flyktingbarnen med omvårdnad, stöd och fostran. Eide och Hjern (2013) beskriver ett 

dilemma som personalen kan befinner sig i. Samtidigt som de ska utgå ifrån barnets bästa 

och barnets rättigheter behöver de tänka på aktuella invandrings- och asylregler. Att arbeta 

med både barn som får stanna och barn som kommer att skickas tillbaka till sina 

hemländer eller ett tredjeland, kan vara utmanande och påfrestande. De måste även 

hantera barnets osäkerhet kring asylprocessen samt den känsliga frågan kring 

åldersbedömningar. Denna studie kommer därför att fokusera på och belysa hur 

upplevelser och erfarenheter ser ut bland personalen på HVB-hem i Sverige. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka HVB-hem personalens uppfattningar om 

åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Dessutom syftar studien till att 

undersöka hur personalen upplever och hanterar den eventuella åldersosäkerheten hos 

ensamkommande som är placerade på HVB-hem för barn.  

 

Frågeställningar som denna studie kommer att besvara är följande: 

• Hur handskas personalen på HVB-hem med frågor kring åldersbedömning samt 

eventuella misstankar om ensamkommande barns ålder? 

 

• Hur påverkas personalens sätt att arbeta av åldersosäkerheten hos 

ensamkommande flyktingbarn? 

 

• Vilka risker eller fördelar kan personalen se när ungdomar i olämplig ålder 

placeras på HVB-hem för ensamkommande barn?  

  

 

3. Bakgrund 

3.1 Ensamkommande flyktingbarn - deras rättigheter i Sverige 

Det är allt vanligare att barn är på flykt ensamma och separerade från sina föräldrar och 

familjer. Ascher (2009) beskriver gruppen som heterogen som har gemensamma 

erfarenheter av att ha lämnat hemmiljön, föräldrar och sociala nätverk. Många har även 

erfarenheter av övergrepp, våld och krig. Orsaker till flykten kan se olika ut. De kan 

tillhöra förföljda minoritetsgrupper, varit delaktig i politiken, hamnat i familje- eller 

hederskonflikter eller försöka undvika att bli utsatt för tvångsäktenskap eller sexuell 

exploatering. Att komma ensam till Sverige sätter barnen i en utsatt och sårbar situation. 

Enligt UNICEF (2008) är alla flyktingbarn lika berättigade till alla barnkonventionens 

rättigheter som alla andra barn inom statens jurisdiktion, oavsett medborgarskap eller 

uppehållstillstånd.  

 

De ensamkommande barn som kommer till Sverige och söker asyl omfattas av lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA). De är personer som är under 

18 år och separerade från båda föräldrar. De har inte heller någon annan vuxen person i 

Sverige som kan träda in i föräldrarnas ställe och blir vårdnadshavare. Varje 

ensamkommande barn har rätt till en god man enligt lagen (2005:429) om god man för 

ensamkommande barn. I juridisk mening innebär det att gode mannen blir barnets 

vårdnadshavare och ska agera för barnets bästa. Syftet med godmanskap är att skapa och 

stärka skyddet för ensamkommande barn under deras första tid i Sverige. Varje barn ska 

dessutom få ett offentligt biträde som ska vara ett ombud för barnet i utlänningsärenden 

och hanterar de juridiska frågor kring barnets asylansökan. Enligt lagen (2008:344) om 

hälso- och sjukvård åt asylsökande har ett ensamkommande barn rätt till samma hälso- 

och sjukvård som varje annan medborgare som är bosatt i landstinget. I detta ingår bland 

annat hälsoundersökningar och tandvård. Enligt Migrationsverket (2013) har 

ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige rätt att gå i skolan som vilket 
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annat barn också. De har däremot inte skolplikt. Om det asylsökande barnet fyller 18 år, 

har hen rätt att avsluta sin utbildning. Kommunen ansvarar för att möjliggöra för barnen 

att gå i skolan. Senast en månad efter placeringen i kommunen bör barnet ha fått börja 

skolan.  

 

Migrationsverket är den myndigheten som ensamkommande barn först kommer i kontakt 

med när de söker uppehållstillstånd i Sverige. Där tas emot och prövas ansökningar om 

uppehållstillstånd. Migrationsverket kan vid behov göra åldersbedömningar, efterforska 

barnets föräldrar eller vårdnadshavare och handlägger frågor om ekonomiskt bistånd till 

barnen. Barnets ålder prövas och kan eventuell ändras av asylprövningsenheter på 

Migrationsverket. Prövningen av ansökningen om uppehållstillstånd av ett 

ensamkommande barn ska alltid beakta barnets bästa i enlighet med FN:s barnkonvention 

och svenska utlänningslagstiftningen, bland annat i Utlänningslagen 1 kap. 10§ 

(2005:716). Ett barnperspektiv ska genomsyra prövningen, vilket innebär att det ska utgås 

ifrån det enskilda barnets perspektiv och barnets bästa. Det ska tas hänsyn till barnets egna 

behov och inte behoven som barn har som grupp. Att bevisa ett barns skyddsbehov, ställs 

inte lika höga krav på som när det gäller vuxna. Detta kan påverka barnets möjligheter att 

få uppehållstillstånd på ett positivt sätt. Ett barn behöver heller inte lägga fram en lika 

detaljerad sammanhållen berättelse och tidsangivelser som en vuxen. Hänsyn tas här till 

barnets ålder och mognad (Fälldin & Strand, 2010).  

 

Vid avslag på asylansökan, hålls ett samtal på Migrationsverket om återvändandet till 

hemlandet. Ett ensamkommande barn kan enbart återvända hem om det finns ett bra och 

väl lämpligt mottagande i hemlandet, helst av föräldrarna eller andra släktingar. Finns det 

inte några släktingar, utreds andra lämpliga möjligheter för barnet att återvända till. Fram 

tills hemresan har barnet fortsatt rätt att gå i skola samt till hälso- och sjukvården 

(Migrationsverket, 2015).  

 

3.2 HVB-hem för ensamkommande barn 

Anvisningskommuner har ansvaret att hitta den bäst möjliga placeringen för ett 

ensamkommande barn. Placeringen kan variera mellan eget boende hos en anhörig, 

släkting eller bekant, familjehem eller gruppboende. Barn som är äldre än 14 år placeras 

vanligtvis på ett gruppboende, ett HVB-hem för ensamkommande barn (Fälldin & Strand, 

2010). Ett HVB-hem är en verksamhet inom socialtjänsten där ensamkommande barn kan 

placeras som är i behov av omvårdnad, stöd och fostran (Inspektion för vård och omsorg, 

2015).  

 

Personal på HVB-hem ges olika befattningsnamn runt om i Sverige. I några kommuner 

heter de specialpedagoger, ungdomshandledare eller integrationsassistent. Personalen 

finns tillgänglig för barnen dygnet runt, med ofta en sovande jour. Varje barn har en eller 

två kontaktpersoner bland personalen som är extra ansvarig för att hjälpa och stötta barnet 

med att utveckla dagliga rutiner, lära känna det svenska samhället och säkerställa att 

barnets behov är tillgodosedda. Checklistor används som hjälpmedel för att barnet och 

personalen kan arbeta gemensamt mot olika mål, såsom utvecklingen i det svenska 

språket, grundläggande färdigheter i hushållsarbete, välutformade dagliga rutiner samt 
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förmågan att följa regler på hemmet och i samhället. Detta görs för att förbereda barnet att 

så småningom klara sig själv i det svenska samhället och gå vidare till ett boende med 

mindre stöd eller ett eget boende. Arbetet med barn på HVB-hem sker i kontinuerlig 

kontakt med socialtjänsten som är ansvarig för barnets placering och välmående på 

hemmet. Genom olika dokument, som kan heter vårdplan och genomförandeplan, sätts 

mål för bland annat barnets välmående, skolgång, självständighet och integrationen i det 

svenska samhället. Målen ändras och förnyas i samspel med barnets utveckling och 

framsteg. Dokumenten används av HVB-hem personalen som arbetsredskap (Wimelius, 

Eriksson, Isaksson & Ghazinour, 2017).  

 

3.3 Olika metoder för åldersbedömning 

I dagens läge finns det olika metoder för åldersbedömning av ensamkommande 

flyktingbarn. Inga av de nuvarande metoderna kan bestämma en exakt ålder och medför 

vanligtvis en felmarginal eller osäkerhet. Det europeiska stödkontoret för asylfrågor 

(European Asylum Support Office, EASO, 2014) har gjort en sammanställning av de olika 

metoder som används i Europa nuförtiden, samt dessa metoders för- och nackdelar. Det 

finns icke-medicinska, medicinska och holistiska metoder. De icke-medicinska metoderna 

görs vanligtvis vid första kontakten med landets motsvarighet till Migrationsverket. De 

kan omfatta barnets medförda dokumentation som kan styrka den angivna åldern. 

Problematiken är att många ensamkommande barn inte har någon dokumentation eller id-

handlingar med sig eller de dokument barnen eventuellt har med sig inte accepteras på 

grund av förfalskningsrisken.  

 

Ytterligare en icke-medicinsk metod är visuell bedömning som kan vara baserad på det 

fysiska utseendet eller uppträdandet. Fördelen är att en första bedömning kan göras om 

barnet är minderårig och kan hänvisas direkt till relevanta myndigheter för att kunna få 

stöd. Nackdelarna är att bedömningen är subjektiv och resultaten riskerar att bli 

godtyckliga och inkonsekventa. Dessutom tar denna metod inte hänsyn till den psykiska 

eller emotionella mognaden. En intervju som icke-medicinsk metod kan däremot ta 

hänsyn till barnets bakgrund och biografi, som kan ligga till grund till barnets mognad och 

fysiska utseendet. En nackdel är att det saknas protokoll, tillvägagångssätt och checklistor 

om hur en sådan intervju kan genomföras (EASO, 2014).  

 

En av de medicinska metoder som kan användas är fysiska undersökningar utförda av 

barnläkare som inkluderar mätningar av längd, hudveckens tjocklek och könsmognaden 

som blir jämförda med tidigare kunskap om barns olika fysiska utvecklingsfaser. 

Barnläkaren kan även göra en anamnes, vilket är en undersökning som sammanställer 

barnets sjukdomshistoria och hens kroppsliga mognad. Fördelen med denna metod är att 

den utförs av en professionell och erfaren barnläkare, att undersökningen inkluderar ett 

samtal med barnet vilket ger barnet en möjlighet att vara delaktig. Nackdelen är att den 

tidigare kunskapen ofta inte är anpassad till alla olika etniciteter, till olika 

socioekonomiska bakgrunder samt variationer i näringsintag under barndomen. Till 

medicinska metoder listas även psykologiska intervjuer och tester, som fokuserar på 

barnets psykologiska mognad. Genom skapandet av tillit kan barnet öppna upp och berätta 

om sitt liv, där händelserna kan vara indikatorer för barnets ålder. Fördelarna är att 
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metoden inte inkräktar fysiskt på barnet och att den tar en hänsyn till den psykiska 

mognaden som de andra medicinska metoderna vanligtvis inte gör. Det som krävs är 

välutbildade och professionella kliniker eller socialarbetare som arbetar med barn. 

Nackdelen med denna metod är att det finns lite vägledning för de professionella samt att 

metoden inte är vetenskaplig för att bedöma en övergripande felmarginal (EASO, 2014).  

 

En annan medicinsk metod, som enligt EASO (2014) används idag i Europa, är en 

tandläkarundersökning utan röntgen där tändernas mognad blir undersökt. 

Undersökningen visar på i vilken åldersgrupp barnet sannolikt befinner sig, 3–16 år eller 

15-23 år. Nackdelen är att felmarginalen är plus/minus två år och att enbart utvecklingen 

av visdomständer kan användas som indikator för att se om barnet är vuxet. 

Visdomständer kan utvecklas när som helst mellan 15 och 23 års ålder. Denna metod 

används i Europa enbart i kombination med andra metoder, såsom röntgen av tänderna. 

Tändernas skelettutveckling blir undersökt med hjälp av röntgenbilder och tidigare 

forskning som beskriver eruption och struktur av tänder under barndomens tillväxt. 

Fördelen med denna metod är att forskning har visat att tandutveckling är lik i olika 

befolkningar och att det är en vetenskaplig metod som har en tydlig felmarginal. Med 

hjälp av utvecklingen av digitala bilder har exponeringen för röntgenstrålning minskat. 

Nackdelarna är att metoden är mest användbar när barn befinner sig i åldern mellan 3 och 

16. När barnen är äldre blir metoden osäker. Thorsen och Hägg (1991) argumenterar att 

undersökningen av visdomständernas utveckling inte är lämplig för en metod som ska 

bedöma den kronologiska åldern eftersom felmarginalen kan vara upp till plus/minus fyra 

år. Det visade sig att en ökande andel av barnen efter 16–17 år uppnått det sista stadiet av 

tandutvecklingen.  

 

Röntgen används även för att undersöka skelettets utveckling i olika områden på barnets 

kropp. En vanlig metod som används för medicinsk åldersbedömning i Europa är att 

röntga handen och handleden. Det är en vetenskaplig och objektiv metod som genomförs 

av kvalificerade läkare. Nackdelarna är att referensstudierna inte har inkluderat barn med 

olika bakgrunder i etnicitet, socioekonomisk status och näringsfaktorer (EASO, 2014). 

Greulich och Pyles atlas inkluderade enbart vita barn från 1930-talet i sin studie, som nu 

används som referens för handled röntgenundersökningar av ensamkommande barn 

(Greulich & Pyle, 1959).  

 

Socialstyrelsen (2016a) anför att det kan uppstå etiska konflikter med medicinska 

åldersbedömningar eftersom forskning har visat att det finns stora felmarginaler med vissa 

metoder, vilket innebär att den kronologiska åldern inte kan anges exakt utan ofta har 

minst plus eller minus två år. EASO (2014) rekommenderar att medlemsstater i EU 

använder sig av holistiska metoder vilket innebär att fler än en metod används för att 

kunna öka pålitligheten av åldersbedömningar. Om fler metoder används finns det ett 

bredare spektrum av bevis som kan ligga till grund till den slutgiltiga åldersbedömningen. 

I Europa är det vanligt att kombinera icke-medicinska metoder med medicinska metoder.  
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3.4 Hur görs åldersbedömning i olika länder? 

Det visade sig finnas olika metoder för att genomföra åldersbedömningar på människor. 

Idag används dessa metoder på olika sätt i olika länder. I detta avsnitt presenteras några 

exempel om hur åldersbedömningar görs i Tyskland, Storbritannien och Australien.  

 

I Tyskland ligger exempelvis ansvaret för utförandet av åldersbedömningar vanligtvis på 

socialtjänsten (Jugendamt). Ensamkommande flyktingbarn blir hänvisade till en kommun, 

där specialpedagoger på socialtjänsten utför ett första samtal med frågor kring biografin 

och eventuella dokument eller id-handlingar. Utseendet är också en faktor som vägs in i 

bedömningen. Finns det fortfarande tvivel om barnets ålder, kan socialtjänsten 

komplettera samtalet med en medicinsk bedömning. Fram tills en medicinsk bedömning är 

gjord, antas barnet vara under 18 år. I Tyskland är det vanligt att den medicinska 

bedömningen börjar med en anamnes. Oftast tillkommer en tandläkarundersökning eller 

röntgen av visdomständerna. Om mer information för en åldersbedömning är nödvändigt 

blir handlederna röntgade, med barnets samtycke. I slutändan är det socialtjänsten som gör 

en åldersbedömning utifrån samtal och medicinska undersökningar (Britting-Reimer, 

2015).  

 

I Storbritannien är det i första hand handläggarna på Migrationsverket (en avdelning i den 

på engelska kallade myndighet Home Office) som tar emot barnen och deras ansökan om 

asyl, där barnens ålder måste anges. Handläggarna gör en bedömning om de eventuella id-

handlingarna är äkta och kan styrka barnets identitet och ålder, eller om den åldern som 

barnet uppger verkar vara trovärdigt, utifrån barnets utseende och uppträdande. Om 

handläggaren på Migrationsverket fortsättningsvis tvivlar om åldern och misstänker att 

flyktingen är över 18 år, blir hen behandlad som vuxen. Om handläggaren kan tänka sig 

att flyktingen kan bara ett barn eller nära 18 år, blir hen hänvisad till socialtjänsten, där 

socialpedagoger eller socialarbetare gör en åldersbedömning genom en intervju med de 

ensamkommande barnen. Vanligtvis är det två utbildade socialarbetare som i en intervju 

tittar på barnets utseende, sociala utvecklingen och bakgrund om familj och utbildning 

(Crawley, 2007).  

 

I Australien påbörjas en åldersbedömning om en person söker asyl och påstår sig vara ett 

barn och avdelningen för migration och gränskontroll (Department of Immigration and 

Border Protection) misstänker att personen inte är ett barn. Åldersbedömning kan även bli 

aktuell om personen som söker asyl ändrar sitt påstående om att vara en vuxen till att vara 

ett barn eller tvärtom eller när socialtjänsten uppmärksammar misstankar om att den första 

åldersbedömningen inte stämmer. I Australien är två handläggare ansvariga för 

åldersbedömningen på den asylsökande. De är anställda av avdelningen för migration och 

gränskontroll och behöver inte ha någon utbildning eller kvalifikationer för arbete med 

barn. De får två dagars intervjuträning där de bland annat lär sig att vara medvetna om 

olika kulturer och att inte vara för hård mot den asylsökande eftersom den kan vara ett 

barn. I början av åldersbedömningen blir den asylsökande intervjuad av två handläggare, 

som därefter bland annat tar hänsyn till asylsökandes identitetshandlingar och andra 

dokument, fysisk utseende, beteendet och uppträdandet samt bakgrund såsom 
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härkomstland och familj. Utifrån denna information ska handläggarna var för sig komma 

fram till om den asylsökande kan vara ett barn eller inte (Hurley & Beaumont, 2016).  

 

3.5 Hur görs åldersbedömning i Sverige? 

I Sverige är det handläggare på Migrationsverket som ansvarar för att ta beslutet om en 

asylsökandes ålder och om personen är ett barn eller en vuxen. I ett asylärende har den 

sökande bevisbördan, vilket innebär att hen måste framlägga bevis som gör hens identitet 

sannolik. Åldern är en del av den sökandes identitet. I första hand bör skriftlig bevisning 

läggas fram vid bedömning av åldern. Muntliga uppgifter utgör enbart stödbevisning. Om 

enbart muntliga uppgifter kan läggas fram, utreder handläggaren på Migrationsverket 

dessa uppgifters tillförlitlighet och fokusen ligger mer på om födelsetiden är sannolik och 

inte om den sökande är underårig eller vuxen (MIG 2014:1). 

 

Migrationsverket har en skyldighet att informera den sökande om möjligheten att göra en 

medicinsk undersökning för att bedöma åldern. Resultatet av en sådan undersökning kan 

användas som bevismaterial för den asylsökandes ålder. De medicinska undersökningarna 

ska ske enligt socialstyrelsens rekommendationer och enbart med den sökandes samtycke 

(MIG 2014:1). I nuläget erbjuder Migrationsverket möjligheten att göra medicinska 

åldersbedömningar eller läkarbedömningar hos privata aktörer, som den asylsökande 

tillsammans med sitt biträde och god man får ta kontakt med själv. Migrationsverket 

kommer i regel stå för kostnaden av en åldersbedömning om åldern ifrågasätts av 

Migrationsverket. Socialstyrelsen rekommendationer för en medicinsk åldersbedömning 

ha hittills omfattat en klinisk pediatrisk undersökning med en anamnes och en 

antropometrisk bedömning. Den undersökningen kan kompletteras med 

röntgenundersökningar av skelettet i handen samt tänderna (Socialstyrelsen, 2012). Dessa 

undersökningar ska alltid göras av läkare med specialkompetens i barn- och 

ungdomsmedicin och barnröntgenspecialister. Det är rekommenderat att läkarna har 

särskilt kunskap och erfarenhet i fysisk och psykisk mognad av barn som är i övre tonåren. 

Användning av en rätt tolk med bra språk- och medicinska kunskaper är avgörande för 

kvaliteten av en medicinsk åldersbedömning (Svenska Barnläkarföreningen, 2014). Ett 

utlåtande om den medicinska åldersbedömningen måste alltid innehålla information om 

osäkerheten i metoderna. Med hänsyn till denna osäkerhet bör handläggare på 

Migrationsverket i det slutgiltiga beslutet om åldern, styras av bevislättnadsregeln och 

tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt) (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Migrationsverkets riktlinjer och Socialstyrelsens rekommendationer har ändrats under 

våren 2017. En studie av Socialstyrelsen (2016b) visade att medicinsk åldersbedömning 

genom magnetkameraundersökning av knä och fotled är mer tillförlitlig än andra metoder, 

såsom röntgen av händer och tänder samt icke-radiologiska metoder. Migrationsverket har 

gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att göra medicinska åldersbedömningar. 

Rättsmedicinalverket har gjort upphandlingar med medicinska tjänster som kan erbjuda 

både magnetkameraundersökningar av knäled och röntgenundersökningar av 

visdomständer i sex olika geografiska regioner. Minst 500 undersökningar i månaden 

kommer att kunna göras i varje region. Analysen av de medicinska undersökningarna 

kommer att göras av två oberoende röntgenläkare respektive tandläkare. Deras 
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bedömningar skickas vidare till en rättsläkare som tittar på materialet och bedömningarna. 

Rättsläkaren är ansvarig för att göra ett rättsmedicinskt utlåtande om den asylsökande är 

under eller över 18 år. Det rättsmedicinskt utlåtande kommer sedan att skickas av 

Rättsmedicinalverket till Migrationsverket som i sin tur använder detta utlåtande 

tillsammans med annan information den asylsökande har kunnat presentera om sin ålder 

för att ta ett beslut om åldern och asylärendet (Rättsmedicinalverket, 2017; 

Migrationsverket, 2017c). 

 

Utöver den medicinska åldersbedömningen har Migrationsverket möjlighet med stöd av 

17 kap. 1§ utlänningslagen att hämta in ett yttrande från socialtjänsten om information om 

den sökandes ålder (SFS 2005:716). En handläggare från socialtjänsten uppgav 

information om detta yttrande för denna studiens syfte. Det består av en mall som 

socialsekreterarna fyller i med deras egna uppfattningar om ungdomen såsom om hen 

känns i rätt ålder, kan vara avsevärt äldre eller om de inte kan uttala sig eftersom de har 

för lite information för att ta ställning till åldersfrågan. Detta är det enda som 

Migrationsverket få veta från socialtjänsten.  

 

4. Tidigare forskning 

Det finns en del forskning om olika metoder för åldersbedömning och lite forskning om 

hur socialarbetare upplever arbetet med att vara ansvarig för att ta ett slutgiltigt beslut om 

ensamkommande flyktingbarns ålder. Ingen forskning hittades emellertid om vad 

personalen på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn har för uppfattningar om 

åldersbedömning och hur de upplever och hanterar den eventuella osäkerheten gällande 

ålder bland de ensamkommande. Åldersbedömningen görs bland annat för att kunna 

säkerställa att de resurser som finns går till de stöd- och hjälpinsatser för ensamkommande 

flyktingbarn. De befinner sig i en mer utsatt situation än andra asylsökande och därför är 

det relevant att ta fram forskning om ensamkommande barns utsatthet och behov. 

Eftersom många ensamkommande barn placeras på ett HVB-hem i Sverige är det även 

relevant att ta fram forskning om denna form av placering kan bidra till att tillgodose 

ensamkommandes behov. Forskning om barns utsatthet och behov skulle kunna ge 

förklaringar till på vilket sätt personalen på HVB-hem väljer att handskas med frågor 

kring åldersbedömning samt eventuella misstankar om riktigheten av barnens ålder, men 

även hur personalen upplever att åldersosäkerheten påverka deras arbete på HVB-

hemmen.  

 

En av frågeställningarna handlar om att ta reda på vilka risker eller fördelar personalen ser 

när eventuella vuxna placeras på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Det 

finns idag forskning om olika utmaningar barnen kan stå inför samt risker som de kan bli 

utsatt för, vilka skulle kunna kopplas till den eventuella åldersskillnaden mellan barnen 

men även mellan barn och vuxna. Frågan om fördelar skulle kunna besvaras med hjälp av 

forskning som handlar om på vilket sätt placeringen på HVB-hem kan bidra till 

möjligheten av en bra framtid, för både barnen och samhället. 
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4.1 Ensamkommande barns upplevelser 

4.1.1 Ensamkommande barns utsatthet och behov 

Det finns olika stödinsatser för ensamkommande flyktingbarn idag. En insats innebär en 

placering på ett HVB-hem eller för yngre barn också en fosterhemsplacering. En relevant 

fråga är, vilka behov hos barnen som ligger till grund för insatsen. Det finns inte mycket 

forskning som kan fastställa ensamkommande flyktingbarnens behov. Albunimah och 

Blower (2010) beskrev i sin studie från Irland att varje barn är unika och har individuella 

behov. De upplevde dock att det fanns liknande behov bland barnen som ingick i studien 

och de därför kunde identifiera olika grupper som skulle dra nytta av liknande 

stödinsatser. En grupp som forskarna pekade ut, var en grupp med ensamkommande 

flyktingbarn som har blivit utsatt för traumatiska händelser såsom våld eller krig. Det 

visade sig att många av dessa barn vid ankomsten i och under deras vistelse i Irland led av 

fysisk och psykisk ohälsa. Ohälsan kunde både beror på de traumatiska händelserna från 

hemlandet, men även separationen från familjen och social isolering i Irland. Många av 

dessa barn har levt under omvårdnaden av minst en förälder innan deras flykt till Irland, 

vilket forskarna ansåg som en möjlig anledning för deras upplevda psykiska ohälsa.  

 

Studien av Albunimah och Blower (2010) visade även på en grupp av ensamkommande 

barn där enbart en mindre andel har levt med minst en förälder innan flykten. Dessa barn 

visade inte lika mycket fysisk eller psykisk ohälsa vid ankomsten i Irland som andra 

ensamkommande, fast många av de också har blivit utsatt för våld eller krig. Forskarna 

argumenterar att detta kan påvisa att dessa barn har en high degree of resilience när det 

gäller traumatiska händelser. Att många inte har levt med någon av föräldrarna, kunde 

innebära att många av dem har utvecklat ett självförtroende och självständighet redan 

innan de kom till Irland. De flesta av de ensamkommande i denna grupp var mycket 

motiverad att gå och prestera bra i skolan samt att bli en del av samhället.  

 

Lundberg och Dahlquist (2012) visade i sin studie att ensamkommande flyktingbarn som 

söker asyl i Sverige kunde uppleva asylprocessen som svår och tung. Att må dåligt och 

känna en ständig oro var mycket vanliga upplevelser. Barnen visste inte om de skulle få 

stanna i Sverige eller om de kommer att utvisas, vilket innebär att leva med en kontant 

ovisshet. Väntetiden kan vara lång och barnen kunde känna sig så nedstämda att de har 

svårt att klara av dagliga rutiner, såsom att gå i skolan. Speciellt svårt kunde det vara för 

de ensamkommande som har varit en lång tid i Sverige, längre än ett år till exempel, och 

sedan får avslag på asylansökan och blir utvisade till sina hemländer. Under den långa 

väntetiden hade de skapat kontakter och byggt ett nätverk med bland annat vänner och 

skolan, vilka de då var tvungna att lämna bakom sig. Ensamkommande flyktingbarn 

upplevde sig behöva mycket stöd under asyltiden samt tillräckligt och bra information om 

möjligheterna att få stanna i Sverige, men även möjligheten att inte få stanna. Det har visat 

sig att barn som har fått avslag upplevde kontakten med Migrationsverket som mer 

negativ än barn som har fått bifall. Svåra och konstiga frågor från handläggarna på 

Migrationsverket kunde upplevas som att de blev ifrågasatta.  

 

Lay och Papadopoulos (2009) har undersökt ensamkommande flyktingbarns utsatthet för 

sexuella övergrepp. I deras studie var majoriteten kvinnor som uttrycker att de har blivit 
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utsatta för sexuella övergrepp såsom sexuella trakasserier och våldtäkt. Det visade sig att 

de flesta förövare var grannar eller vuxna asylsökande som placerades i samma boende. 

Att dela badrum och gemensamma vardagsrum, ansågs som riskfaktorer för att bli utsedd 

till offer för övergrepp. Barnen kände sig ofta lurade av förövarna, som ofta var från 

samma hemland och erbjöd sin hjälp som översättare eller annat. Kunskapsluckan om ens 

egna rättigheter och möjligheten att vända sig till polisen och myndigheter orsakade att 

många av barnen valde att inte anmäla övergreppen och istället leva med det i tystnaden.  

 

4.1.2 Upplevelser om placering på HVB-hem 

Att vara placerad på ett HVB-hem kan upplevas olika av ensamkommande flyktingbarn. 

Lundberg och Dahlquist (2012) visade i sin studie att de flesta av de intervjuade barnen i 

studien upplevde sig vara nöjda med själva utformningen av hemmet. Tankar kring att så 

småningom flytta till ett eget boende samt att flytta till en större stad, är vanliga. Att bo 

tillsammans med flera andra barn och dela på ett kök och ibland även badrum, kunde 

upplevas som påfrestande. Ljudnivån kunde ofta vara hög och hemmet fullt med folk, 

vilket upplevdes som störande när någon vill göra sina läxor. Detta upplevdes som en 

anledning att fundera på ett eget boende i framtiden. Diskussioner och argumentationer 

begrundas med att barnen kommer från olika kulturer och länder. Det upplevdes dock 

också att det var relativt få bråk med tanke på att många olika barn från olika kulturer och 

länder bodde ihop.  

 

I samma studie uttryckte de flesta ensamkommande barn också att de uppskattar 

personalen på HVB-hemmen eftersom de alltid finns där för barnen när de känner sig 

nedstämda och ledsna. Personalen upplevdes också vara bra på att lyssna på barnen när de 

behövde det, vilket upplevdes bidra till ett bättre mående. Att vara delaktig i 

beslutsfattande om mat och matlagning av personalen, betydde mycket för barnen och gav 

dem en känsla av att vara inkluderada. Personalen kunde ses som ett bra stöd i vardagen, 

som även organiserar aktiviteter som kunde distrahera barnen från oron över 

asylprocessen. Stöd från vänner, skolan och gode män ansågs också vara viktigt 

(Lundberg & Dahlquist, 2012). 

 

Mels, Derluyn och Broekaert (2008) visade i deras studie att ensamkommande 

flyktingbarn i Belgien upplever sitt boende som det viktigaste sociala stödet i vardagen. 

Personalen upplevdes som de närmaste och viktigaste personerna och var ofta även det 

enda sociala nätverket som kunde förse barnen med emotionellt stöd. Några barn i denna 

studie uttryckte även att det kan vara påfrestande att bo ihop i ett kollektivt med andra 

barn eftersom det kan förekomma konflikter och bråk. Andra tyckte att de ändå kan vara 

ett stöd för varandra och uppskatta varandra.  

 

I en studie av Miller, Irizarry och Bowden (2013) kom det fram att ensamkommande 

flyktingbarn i Australien upplevde att när de fyller 18 år, har de färre möjligheter att 

integrera sig i samhället. De befann sig inte längre under omsorgen av socialtjänsten som 

har stöttat barnen tidigare med olika tjänster såsom ett boende och personal dygnet runt. 

Ungdomarna kunde uppleva att de inte hade fått den information och de färdigheter som 

behövdes för att kunna klara sig själv i det nya samhället. Några ungdomar nämnde att 
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personalen på boendena har hjälpt dem att lära sig några viktiga och användbara saker 

såsom matlagning och var de kan köpa billiga matvaror. Men hjälpen upplevdes inte 

tillräckligt för att kunna klara sig själv efter att fylla 18 år.  

 

4.2 HVB-hem personalens och socialarbetares upplevelser  

4.2.1 Ensamkommande barns utsatthet och behov 

För personalen på ett HVB-hem är det av vikt att arbeta med varje enskild barn och deras 

individuella behov. Att hitta en väg att vinna barnets förtroende och att skapa en bra 

relation mellan barnet och personalen, beskrivs som viktigt för att kunna stödja barnets 

utveckling. Barnets integration i det svenska samhället är någonting som personalen på 

HVB-hem arbetar med och anser är viktigt. De ser dock svårigheten med möjligheten för 

ungdomar att skapa kontakt med svenskar genom lokala organisationer och 

idrottsföreningar. Det verkar inte finnas ett stort engagemang från dessa föreningar att 

organiserar träffar eller träningar där ensamkommande flyktingbarn har möjlighet att 

träffa barn födda i Sverige (Wimelius, Eriksson, Isaksson & Ghazinour, 2017).      

 

Det hittades inte mycket mer forskning om hur just personalen på ett HVB-hem upplever 

att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Dock har det även forskats i om vad 

socialarbetare på socialtjänsten kan uppleva av att arbete med ensamkommande 

flyktingbarn och deras behov. Kohli (2002) hittade i sin forskning om socialarbetare i 

Storbritannien, att ensamkommande flyktingbarn ofta inte delade med sig av sina 

upplevelser från hemlandet och orsaken till att kan bli skickade så långt bort från våld, 

krig och hemmet. Socialarbetare fick ofta lite information om barns föräldrar, familj, 

födelsedatum eller någon hemadress. Delvis trodde socialarbetare att det berodde på att de 

inte visste var familjen befinner sig, då de inte haft någon kontakt med dem på länge. Men 

det kunde också bero på att de inte vågade öppna upp sig för myndigheter på grund av en 

rädsla för att avslöja för mycket som skulle kunna leda till uteslutning. Tystnaden 

upplevdes innebära både en känsla av säkerhet, men samtidigt också som en börda. 

Känslor som skam och skuld över att själv vara i säkerhet i samtidigt som familjen 

fortfarande kunde befinna sig i fara, kunde socialsekreterare se som exempel på bördan 

som barnen kan bära med sig.                

 

Socialarbetare i Kanada uttryckte i en studie av Montgomery, Rousseau och Shermarke 

(2001) att ensamkommande flyktingbarn är en heterogen grupp som har olika orsaker för 

flykten från hemlandet samt har kommer fram i olika tillstånd och har olika behov. Barnen 

kan behöva hantera förlust, chock och trauman samtidigt som de även måste hantera nya 

miljöer såsom boende, familjehem och skolan. Socialarbetare beskrev att de 

ensamkommande flyktingbarnen utvecklade olika överlevnadsstrategier för att kunna 

hantera förlust, chock och trauman. Vissa barn hade väldig svårt för att utveckla en bra 

strategi, speciellt om separationen från föräldrar och familj har varit brutal och plötslig. 

Andra barn upplevdes klarar sig förvånansvärd bra, vilket en socialarbetare ansåg kunde 

bero på att de inte riktigt är medvetna om hur farlig deras flykt egentligen har varit. Det 

fanns även barn som använder ilska, aggressivitet och självförtroende som 

överlevnadsstrategi. En socialarbetare ansåg att barns aggressivitet faktiskt är den största 
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styrka som de hade med tanke på de omständigheter som de måste handskas med. 

Socialarbetare upplevde också att barns familjer spelade en viktig roll för barns känsla av 

säkerhet och överlevnadsstrategi, fast kontakten mellan familjen och barnet är förlorat. 

Vissa barn kunde ha med sig materiella ting som kunde ge de en viss säkerhet och minnen 

av familjen. Andra barn bar med sig familjens projekt eller dröm. Om till exempel 

föräldrarna inte levde längre kunde deras förhoppningar som de hade investerat i barnet, få 

barnet att investera mycket tid i familjens framtidsdrömmar, såsom att vara i säkerhet och 

utbilda sig.  

 

Montgomery, Rousseau och Shermarke (2001) visade i samma studie att socialarbetare 

upplevde att vissa former av skydd, såsom överlevnadsstrategier, även kunde bli 

riskfaktorer. Vissa barn kunde upplevas känna sig instängda och fast av familjens projekt 

och drömmar för deras framtid, speciellt om barnen inte hade möjlighet att leva upp till 

familjens förväntningar. En annan skydd- och riskfaktor är deras placering i ett grupphem 

eller familjehem. Placeringen kunde stödja ungdomen i att komma in i samhället, hade 

någon som tar hand om en och som skapar ett stödnätverk. Socialarbetare ansåg att de som 

placerades snabbt och fått komma in i ett nätverk fick mer stöd och uppmuntran. Den 

familjära miljön kunde ge dem en känsla av lugn och säkerhet. Samtidigt sågs även risken 

med att barn placerades med människor som de aldrig hade träffat förr. Detta kunde 

försvåra möjligheten att bygga upp en förtroenderelation. Olikheter i personligheten, 

vanor eller regler för uppförandet samt situationer med missbruk eller övergrepp på en 

placering, ansågs kunna öka barns utsatthet. Det upplevdes också att det inte alltid fanns 

ideala placeringsmöjligheter tillgängliga vilket ledde kunde leda till placeringar där barn 

kan uppleva otrygghet och osäkerhet. 

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den tidigare forskning som bygger både på ensamkommande barns upplevelser och HVB-

hem personalens samt socialarbetare upplevelser, visar att ensamkommande barn är en 

heterogen grupp som har individuella behov. De är även en utsatt grupp som kan ha varit 

med om traumatiska händelser såsom krig och konflikt upplevelser och separation från 

familj och föräldrar. Vissa barn lider av fysisk och psykisk ohälsa redan vi ankomsten i 

Sverige. Asylprocessen i Sverige kan innebära en lång väntetid och utvisningsbesked, som 

är påfrestande för barnen och deras hälsa. Medan vissa barn har lättare att utveckla 

strategier för att kunna handskas med tidigare livserfarenheter, asylprocessen och 

utvisningsbesked, har andra barn det svårt och är i behov av mycket stöd och hjälp. 

Personalen på HVB-hem beskrivs som bra stödpersoner som finns där för barnen i alla 

situationer. En bra och förtroendefull relation är en viktig utgångspunkt för att kunna nå 

fram till ensamkommande barn och vara ett bra stöd. Att bo på ett HVB-hem kan upplevas 

som påfrestande, men med stöd från personalen och även från andra ungdomar, kan det 

även upplevas som positivt. Samtidigt kan det finnas risker med kollektivboende där barn 

i olika åldrar placeras, som en forskning nämner möjligheten för sexuellt ofredande och 

tvång.  

 

Forskning visar att ensamkommande barn är en utsatt grupp som är i behov av stöd och 

hjälp. Utifrån det skulle det kunna motiveras både för och emot åldersbedömningar. 
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Resurserna bör gå till de mer utsatta först, vilket inom gruppen av flyktingar är 

ensamkommande barn. Genom åldersbedömningar skulle det kunna säkerställas att det är 

just dessa barn som får det stödet och hjälpen de behöver, eftersom de som inte är barn 

längre skulle behöva flyttas från HVB-hemmen till vuxna asylenheter istället. Samtidigt 

måste frågan ställas om åldersbedömningar skulle kunna bidra till en ökad utsatthet för 

barnen. Forskning visar att ensamkommande barn upplever asylprocessen som 

påfrestande. Hur kommer de tillkommande åldersbedömningarna i asylprocessen påverka 

deras mående och hälsa i Sverige? Möjligheten finns att ännu mer stress i asylprocessen 

frestar på barnens hälsa och påverkar deras möjligheter till en rehabilitering av de tidigare 

livserfarenheterna från hemländerna och flykten till Sverige. En annan viktig fråga utifrån 

studiens syfte och frågeställning är vilken roll HVB-hems personal intar när det gäller 

åldersbedömningar och åldersosäkerhet av ensamkommande barn. Forskningen visar att 

personalen utgör en viktig stödfunktion för barnen och att de upplever själva att skapandet 

av en bra och förtroendefull relation är en förutsättning för att kunna arbeta som stöd för 

bland annat barnens utveckling.    

 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenteras två teoretiska utgångspunkter som ska användas för att 

analysera det empiriska materialet. Båda teorier anses relevanta för studiens syfte och 

frågeställning. Den första teorin är Maslows behovsteori som tillämpas för att kunna förstå 

relevansen av ensamkommande flyktingbarns behov för personalens upplevelser av 

åldersbedömningar och åldersosäkerheten. Goffmans rollteori är den andra teorin, som 

tillämpas för att kunna studera HVB-hem personalens roll gentemot ensamkommande 

flyktingbarn vars påstådda ålder kan upplevas felaktig samt åldersbedömningar som del av 

barnens asylprocess.  

 

5.1 Maslows behovsteori 

Inom psykologin har behovsteorier om motivation en lång tradition. Fokus har legat på att 

hitta en uppsättning grundläggande behov som kan förklara det människor gör och tar sig 

till. Abraham Maslow utvecklade den första behovsteorin under 1950-talet. Hans syfte var 

att ordna alla mänskliga behov i ett hierarkiskt system. Enligt Maslow kan de mänskliga 

behoven delas in i fem huvudkategorier: kroppsliga behov, trygghetsbehov, sociala behov, 

behov av uppskattning och behov av självförverkligande. Dessa fem kategorier delade han 

in i två huvudtyper: bristmotiv och växtmotiv. Ett bristmotiv innebär att människor 

tillfredsställer sina behov genom att reducera en brist. Ett växtmotiv däremot innebär att 

människor tillfredsställer sina behov genom en växande och personlig utveckling. Medan 

kroppsliga behov, trygghetsbehov och sociala behov tillhör huvudtypen bristmotiv, tillhör 

behov av uppskattning och självförverkligande huvudtypen växtmotiv (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016).  
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Bild 1. Maslows behovshierarki  

 

De fem kategorierna av mänskliga behov ordnade Maslow i en behovshierarki (se bild 1), 

där de lägsta behoven är längst ner och de högsta längst upp. Enligt Maslow (1943) är de 

mest grundläggande behoven de kroppsliga, såsom hunger, törst och sömn. Om en individ 

saknar till exempel mat, trygghet, kärlek och anseendet, skulle den med stor sannolikhet 

kräva mat starkare än någonting annat. Maslow menade också att behoven efter mat och 

andra kroppsliga behov måste vara tillfredsställda först innan högre behov aktiveras och 

blir intressanta för individen. Det krävs dock inte att de kroppsliga behoven är 

tillfredsställda till högsta grad för att högre behov ska aktiveras. Om de är någorlunda 

tillfredsställd växer trygghetsbehovet fram. Behovet innebär att individen söker trygga och 

stabila omgivningar som kan förse personen med skydd för fysisk och psykisk skada. Barn 

som exempelvis separeras från sina föräldrar och möter nya situationer och människor kan 

uppleva känslor av otrygghet och rädsla. När både kroppsliga behov och trygghetsbehovet 

har tillfredsställts, träder sociala behov, eller också kärleksbehovet, fram. Det innebär att 

individen söker anknytning och samhörighet till huvudsakligen individer i närheten, 

såsom föräldrar, partner, barn och vänner. Behov efter kärlek uttrycker sig i att individen 

strävar både efter att ge och få kärlek.  

 

Om de tre första behoven - bristmotiv - är tillfredsställda, aktiveras det första behovet i 

gruppen växtmotiv: behov av uppskattning. Behovet handlar om att individen strävar efter 

en stabil och hög grad av självrespekt, självkänsla och anseende hos andra. Önskan hos 

individen är att uppleva styrka, prestation, förtroende för världen samt självständighet och 

frihet. Anseendet hos andra innebär bland annat en strävan efter erkännande, 

 

Kroppsliga behov 

Trygghetsbehov 

Social behov 

Behov av uppskattning 

Behov av 

självförverkligande 
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uppmärksamhet och uppskattning från andra personer. Om behoven är tillfredsställda kan 

individen uppleva känslor av självförtroende, värde och styrka. Blir behoven inte 

tillfredsställda kan individen däremot uppleva känslor av underlägsenhet, svaghet och 

hjälplöshet. Behov av självförverkligande är den högsta nivån i Maslows behovshierarki. 

Den karakteriseras av att individen strävar efter att uppnå sin fulla potential och blir allt 

som individen är kapabel att bli. Behovet är mycket individuellt och kan innebära mycket 

olika saker för olika individer. För den ena individen skulle det kunna innebära att bli den 

bästa föräldern och för en annan skulle självförverkligande innebär att göra sitt bästa i 

idrott (Maslow, 1943).  

 

Maslow (1943) menar dock att det kan finnas undantagsfall där människor inte följer 

beskrivna ordningen av behoven på samma sätt som de flesta andra. Ett exempel är 

individer som uppleva att självkänsla är viktigare än kärlek. De är ofta starka 

personligheter som söker efter respekt eller rädsla och därmed uppträda antingen med 

självsäkerhet eller aggressivitet. Deras beteende motiveras av att få hög självkänsla. 

Vidare menar Maslow att flera behov kan motivera individers beteende. Behoven ska inte 

betraktas en och en utan samtidigt. Att äta till exempel kan göras för att tillfredsställa de 

kroppsliga behoven men även för att få tröst. Maslow (1943) argumenterar även för att 

hans teori om de grundläggande mänskliga behoven är överförbara till andra kulturer. Den 

är inte den ultimata eller universella teorin för alla kulturer men de grundläggande 

behoven är mer gemensamt för människor än ytliga beteenden och önskningar såsom 

kläder eller mat. Han ser det som ett försök att se enhetlighet bland mångfalden i olika 

kulturer.  

 

5.2 Goffmans rollteori 

Inom socialt arbete har rollteorin länge varit av vikt eftersom den handlar om människors 

samspel med andra och deras reaktioner utifrån deras förväntningar och tolkningar. En av 

rollteorierna är Erving Goffmans ofta kallade dramaturgiska rollteori. Den syftar på att få 

en förståelse för hur sociala förväntningar kan förklara olika typer av förväntningar 

(Payne, 2008). 

 

Goffman har utvecklad sin rollteori under många år och i flera böcker (Payne, 2008). I 

boken ”Jaget och Maskerna” som publicerades 1959, förklarar han några centrala begrepp. 

Rollteorin presenteras som en teaterföreställning där individen presenterar sig själv och 

vill göra intryck inför en publik. Detta kallar Goffman för ett framträdande där individen 

spelar en roll i samspel med andra individer. Han menar att individen mer eller mindre 

medvetet spelar en roll framför en publik eller observatörer. Individen kan vara uppriktigt 

övertygad om äktheten av sin roll och framträdandet eller också kan den vara kritisk mot 

sitt eget agerande och inte tro på sin roll och dess äkthet, men ändå försöka att lura 

publiken att tro på sin roll. I det senare fallet kan det handla om personer som exempelvis 

arbetar inom serviceyrken där människor ibland måste luras eller vill bli lurade för deras 

eget bästa eller samhällets bästa. Goffman ger ett exempel på läkare som känner sig 

tvungna för ge placebotabletter till sina patienter så att de ska tro på att tabletterna får dem 

må bättre (Goffman, 2006).  
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Persson (2012) skriver om att Goffmans rollbegrepp hänger ihop med individens identitet 

och samhällets identitetsvärld. Detta innebär att individen tar roller i samspel med normer 

och förväntningar om hur individer bör vara. Han beskriver att rollen blir som ett skal 

utanpå individens identitet. Rollen utvecklas därför i samspel med samhället, institutioner 

eller andra individer. Framträdandet i detta sammanhang, ser Persson som ett sätt för 

individen att antingen visa eller dölja sin identitet för andra eller både och. Identitet anses 

kunna uppstå och utvecklas i samspel mellan individen och omgivningen. Ett annat viktigt 

begrepp som Persson (2012) beskriver utifrån Goffmans rollteori, är rolldistans. Han 

tolkar begreppet som att individen har olika möjligheter att hantera rollen i sitt 

framträdande. Individen kan till exempel låta sig omfamnas av rollen eller distansera sig 

från, men ändå utföra den. Individen skulle då kunna vilja visa att den inte är det som 

rollen antyder. En annan möjlighet är att individen väljer att förkasta rollen i och med att 

den vägrar att ta och utföra den. Detta kan dock inte förklaras som rolldistans eftersom 

individen inte befinner sig i rollen längre.  

 

Rolldistans kan observeras i verkligheten. Individer använder sig av rolldistans när de 

exempelvis vill vinna omgivningens stöd för ett rollutförande. Det kan innebära att en 

individ känner sig tvungen att göra någonting på grund av lagar, regler eller riktlinjer fast 

den samtidigt förklara att den själv inte tycker om att göra det på det sättet. Ett exempel 

som ges är försäkringskassan som beklagar att de tvingas vara omänskliga för att de måste 

följa regler som har beslutats av riksdagen. Ett annat sätt att observera rolldistans i 

verkligheten är när individen vill visa omgivningen att det finns andra sätt att gestalta den 

aktuella rollen. Detta innebär att vissa aspekter av en roll är föreskrivna och dominerande 

men individen ändå har möjlighet att inom vissa ramar distansera sig och hitta andra 

perspektiv för rollen. En slutsats utifrån begreppet rolldistans är att individen blir anvisad 

en modell med rutiner och ritualer för rollens framträdande, samtidigt som individen har 

möjlighet att påverka det genom en individuell rollgestaltning (Persson, 2012). 

 

Enligt Persson (2012) menar Goffman att hans dramaturgiska rollteori kan användas för 

att studera socialt liv i alla konkreta institutioner som till exempel arbetsplatser, skolor och 

familjer samt i situationer där det förekommer socialt tvång. Att den kallas dramaturgisk 

rollteori innebär att individer handlar och funderar på hur detta handlande uppfattas av 

andra. Uttrycket används även för att Goffman använder sig av en del begrepp från 

teaterföreställningar. Rollteorin handlar också om att individen kan uppträda och handla 

på olika sätt beroende på vem den möter. Agerandet kan indelas i privat och offentligt, 

vilket innebär att individen kan ha olika uppfattningar om olika personer och därför väljer 

hur den vill agera just framför den här personen. Exempelvis skulle en individ inte dela 

med sig av allt med en okänd person, men kanske med en nära vän eller familjemedlem. 

Detta kan bero på vilken grad av närhet individen upplever sig ha med personen den 

möter. Enligt Persson (2012) menar Goffman också att individen aldrig riktigt kan veta 

vem personen den möter egentligen är, vilket innebär att det kan vara svårt att någonsin 

lita på någon fullt ut. Det sociala samspelet mellan två individer präglas av en pendling 

mellan misstro och tillit. Genom att observera den andras kroppsspråk, klädsel och hur 

den uttrycker och rör sig, försöker individen förstå vem personen är utan att ställa direkta 

frågor.  
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5.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Maslows teori fokuserar på att förstå människors behov och är relevant för att analysera 

studiens empiriska material eftersom den tidigare forskningen har visat att 

ensamkommande flyktingbarns behov är en central punkt i arbetet med dem. Behoven 

som har forskats om skulle kunna vara av betydelse för frågan hur HVB-hem personalen 

upplever och hanterar att arbeta med åldersbedömningar och åldersosäkerheten. Goffmans 

teori handlar om att kunna förklara hur människor intar och hanterar roller i samhället och 

i samspel med andra människor och olika miljöer. Den är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar eftersom det är personalens uppfattningar och upplevelser som ligger i 

fokus för att kunna undersöka vilken roll HVB-hem personalen spelar när det gäller 

åldersbedömningar av och åldersosäkerheten hos ensamkommande flyktingbarn.  

 

Åldersbedömningar görs bland annat för att kunna vara säker på att barns behov blir 

tillgodosedda. Det finns mer resurser för asylsökande barn, speciellt ensamkommande 

eftersom forskningen visar att de är en extra utsatt grupp med mycket behov av stöd och 

hjälp. Frågan som kan ställas utifrån teorierna och den tidigare forskningen är om hur 

HVB-hem personalen tänker kring barns behov men även vuxnas behov i relation till 

deras ålder. På vilket sätt arbetar personalen med personer som de upplever kunna vara 

äldre eller yngre än de har uppgett? Vilken roll spelar deras behov för personalen och 

deras arbete på HVB-hem? Det skulle även vara relevant att ställa frågan vilka roller 

personalen intar när de möter ensamkommande vars ålder är osäker samt hur dessa roller 

kan kopplas till de olika behoven av ensamkommande. Den tidigare forskningen visade 

även att det kan finnas risker för sexuella övergrepp, bråk och konflikter på boenden där 

ensamkommande placeras. Om respondenterna i denna studie skulle se några risker, hur 

relateras de till barnens ålder och enligt Maslows teori till barnens behov?  

 

6. Metod 

Denna undersökning är en kvalitativ studie som syftar till att få kunskap om hur 

personalen på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn uppfattar 

åldersbedömningar och upplever samt hantera den eventuella åldersosäkerheten bland 

dessa barn. Kvalitativa forskningsmetoder används för att försöka förstå hur individer och 

grupper beskriver, upplever och tillskriver mening till sociala problem (Creswell, 2014). 

En kvalitativ forskningsintervju är mycket användbar för denna studie eftersom den avser 

att förstå världen från respondenternas synvinkel och deras erfarenheter, upplevelser, 

känslor och attityder (Kvale & Brinkman, 2014). Jag anser att metoden är att bra val för 

att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

6.1 Förförståelse 

Genom mitt arbete som socialpedagog på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 

har jag en förförståelse för ämnet om åldersbedömning och åldersosäkerheten hos dessa 

barn. Min upplevelse är att ämnen diskuteras på HVB-hem för ensamkommande barn och 

att det har blivit mer aktuellt. Dessutom upplever jag att diskussioner förs om hur 

personalen ska hantera att arbeta med frågor kring åldersosäkerheten och misstankar om 
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den uppgivna åldern kan stämma. Jag har valt att på grund av mitt arbete, inte intervjua 

personer som arbetar på HVB-hem i samma kommun som jag. Syftet med det var också 

att kunna vara så objektiv som möjlig och ge respondenterna möjlighet att kunna svara 

öppet och ärligt på frågorna. Detta hade kanske varit möjligt om jag hade intervjuat 

personer som kände till mig som socialpedagog inom verksamheten för ensamkommande 

flyktingbarn. Istället ville jag att respondenterna endast såg mig som mastersstudent. Det 

finns dock en möjlighet att min yrkesroll och förförståelse har påverkat hur jag tolkat 

resultatet i denna studie. Mina erfarenheter och åsikter om ämnet skulle kunna ha lett mig 

i att hålla med mycket av det respondenterna har sagt och därför skulle jag ha kunnat 

missa andra vinklar och sätt att tolka resultatet på. Genom regelbunden handledning och 

tydliga kopplingar till tidigare forskning och teori har jag dock försökt att visa hur jag har 

tolkat resultatet och vad jag har grundat det i.  

 

6.2 Litteratur och informationskällor 

Litteraturen som ligger till grund för tidigare forskning har jag tagit fram ur olika 

databaser: Ebsco (SocINDEX), Scopus, Google Scholar, SwePub. De sökorden som jag 

har använd mig av är både på engelska och svenska: ensamkommande flyktingbarn, 

unaccompanied refugee children, åldersbedömning, age assessment, flykting, socialt 

arbete, social work, staff och HVB-hem.  

 

För att komplettera information om tillvägagångssättet av åldersbedömning i Sverige, tog 

jag kontakt med en handläggare på Migrationsverket och en på socialtjänsten. Den första 

vidarebefordrade ett dokument om hur handläggarnas rutiner på Migrationsverket ser ut 

angående medicinsk åldersbedömning i samarbete med Rättsmedicinalverket. 

Handläggaren på socialtjänsten upplyste om vilken information Migrationsverket har rätt 

att begära ut från dem om ensamkommande barns ålder.  

 

6.3 Urval av respondenter 

De kriterier jag valde för respondenterna är att de arbetar på ett HVB-hem för 

ensamkommande barn i någon kommun i Sverige där barnen ska vara mellan 15 och 17 

och under 18 år. Detta valde jag eftersom det är den vanligaste boendeform för 

ensamkommande barn i den åldern som söker asyl i Sverige. Yngre barn placeras ofta på 

ett familjehem, medan ungdomar som har fyllt 18 och söker asyl i Sverige placeras på ett 

vuxenboende. Jag gjorde även antagandet att det är mer sannolikt att det kan finnas 

personer på dessa boenden som uppger fel ålder än yngre barn som placeras på 

familjehem. 

 

För att komma åt dessa respondenter valde jag att författa ett informationsblad (se bilaga 

A) som informerade intervjupersoner om studiens syfte, garanti för anonymitet, intervjuns 

eventuella längd och mina kontaktuppgifter för att få mer information. Jag skickade 

informationsbladet till fyra enhetschefer för HVB-hem för ensamkommande barn i en 

kommun i norra Sverige, som i sin tur skulle dela ut informationsbladet till sina anställda. 

Samtidigt använde jag mig av ett snöbollsurval i och med att jag kontaktade bekanta och 

vänner och frågade om de känner någon som är personal på ett sådant boende samt som 
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kan tänka sig att bli intervjuad för denna studie. Även här skickade jag med 

informationsbladet om min studie. Jag la även ut förfrågningar på sociala media.  

 

Förfrågan som gick via enhetscheferna gav ingen respondent. Genom bekanta och vänner 

fick jag kontakt med sex olika respondenter som arbetar i fyra olika kommuner i både 

mellan och norra Sverige. Min förfrågan i sociala media resulterade i två respondenter 

som arbetar på HVB-hem i en kommun i norra Sverige. Jag ansåg att åtta respondenter är 

tillräckligt för omfattningen av min studie och valde därför att inte skicka ut en 

påminnelse om förfrågan till enhetscheferna och deras personal där jag inte fick något svar 

eller fler förfrågningar till andra enhetschefer och boenden.  

 

6.4 Intervjuer 

För intervjuerna valde jag att använda mig av en semistrukturerad intervjuguide. En 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor kan bidra till att få ett bra flyt på 

intervjun, där respondenten kan prata fritt och med egna ord. Öppna frågor kan bjuda in 

respondenten att prata om erfarenheter, upplevelser och tankar (Magnusson & Marecek, 

2015). Jag gjorde två pilotstudier för att testa min intervjuguide. Jag valde två personer 

som jag känner och som arbetar på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.  Det 

visade sig att vissa frågor behövde förtydligas och sättas i en ny ordning för att få ett 

bättre flyt i intervjun och så att jag kan få bättre svar med vilka jag kan besvara mitt syfte 

och frågeställningar. Detta resulterade i den slutgiltiga semistrukturerade intervjuguiden 

(se bilaga B) som bygger på teman om upplevelser kring åldersbedömning, 

åldersosäkerheten och påverkan av arbetet på HVB-hemmet. En semistrukturerad 

intervjuguide med indelningen i teman och tydliga, öppna frågor bidrog också till att jag 

kunde vara säkert på att jag skulle få svar på mina frågeställningar.  

 

Genom sms kontakt eller över sociala media, bestämde jag tid och plats för intervjuerna 

med respondenterna. Sex intervjuer utfördes över Skype eller högtalartelefon eftersom en 

träff inte var möjlig; detta antingen på grund av långa avstånd eller tidsbrist. För två 

intervjuer bestämde jag en träff tillsammans med respondenterna, där möjligheten fanns 

att sitta ostört i ett rum. Inför varje intervju, informerade jag respondenten om mitt syfte 

för undersökningen, den eventuella tidsomfattningen och frågade om samtycke till 

inspelning av intervjun. Varje respondent gav sitt godkännande till inspelning. Jag 

informerade även om att respondenten hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst 

och kunde välja att inte besvara enstaka frågor. Som redan nämnts i informationsbrevet, 

som varje respondent tagit del av innan intervjuerna, informerade jag dem igen om att de 

skulle vara anonyma och att det enbart var jag och min handledare som hanterade 

intervjumaterialet.  

 

Intervjuerna tog i genomsnitt cirka 40 minuter. Den kortaste intervjun var 20 minuter och 

det längsta en timme och 17 minuter. Jag transkriberade intervjuerna inom tre dagar efter 

varje intervju. Eftersom några intervjuer utfördes över Skype eller högtalartelefon, utan 

möjlighet att se varandra, valde jag att transkribera alla ord som sas av både respondenter 

och mig samt pauser men inte kroppsspråket eller andra visuella tecken. Jag valde att 

transkribera talspråket och gjorde inga ändringar.  
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6.5 Analysmetod 

Jag har valt att använda mig av grounded theory ansats som analysmetod. Om forskaren 

vill utgå ifrån ett empiriskt material och utarbeta teoretiska modeller som bygger på data 

är grundad teori eller på engelska grounded theory (GT) en bra metod att använda. Syftet 

är ofta att kunna förklara sociala händelser och processer. Forskarna Barney Glaser och 

Anselm Strauss var de som utvecklade GT under 1960-talet. Den centrala principen inom 

GT är att datainsamlingen och analys pågår parallellt. Det betyder att forskaren analyserar 

data under insamlingen vilket väcker idéer och frågor som kommer att leda forskaren i 

olika riktningar och bestämmer den fortsatta datainsamlingen (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015). Det finns olika ansatser och versioner av grounded theory idag. Jag 

utgick ifrån den konstruktivistiska metoden som Kathy Charmaz har utvecklat. Den skiljer 

sig från Glaser och Strauss version i den mån att den utgår ifrån att den sociala verkligen 

inte kan existera oberoende av mänskliga handlingar. Fokus i Charmaz version ligger på 

att studera personers upplevelser utifrån deras egna perspektiv (Charmaz, 2003).  

 

Utifrån Charmaz version är det möjligt att använder grounded theory mer som en 

verktygslåda för den egna analysen, istället för att följa specifika regler och 

tillvägagångssätt som Glaser och Strauss föreskrev (Charmaz, 2003). Mitt syfte och mina 

frågeställningar syftar till att ta reda på just HVB-hem personalens upplevelser utifrån 

deras egna perspektiv. Jag ville komma åt deras förståelse och tolkningar av frågor kring 

åldersbedömning, åldersosäkerheten och dess påverkan av arbetet. Det har även visat sig 

att det finns väldigt lite forskning om detta ämne och därför är en grounded theory ansats 

en bra analysmetod, då fokus ligger på att upptäcka något nytt och få förståelse för nya 

typer av problem (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).  

 

6.6 Analysprocess 

Analysprocessen inom GT styrs av frågan: Vad är det som händer här? Forskaren letar 

efter individens main concern som är ett uttryck för det som individen huvudsakligen 

funderar över, har frågor om eller problem med (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). 

För att komma fram till respondenternas main concern använde jag mig av olika 

analysverktyg såsom meningsbärande enheter, koder och kategorier. Efter 

transkriberingen började jag med att noggrant läsa igenom varje intervju innan jag började 

med analysen. Jag fortsatte analysen med den substantiva kodningen, som består av en 

öppen och en selektiv kodning. Den öppna kodningen började jag med att ställa öppna 

frågor till materialet och stryka under meningsbärande enheter såsom meningar eller fraser 

som jag upplevde innehöll relevant information för syftet och frågeställningar. Därefter 

sammanfattade jag dessa enheter till olika koder. I nästa steg började jag med den 

selektiva kodningen, där jag valde att ta ut de koder som jag upplevde var mest relevanta 

och viktiga för mitt syfte och frågeställningarna. Utifrån dessa koder formulerade jag 

underkategorier som utgör ett samlingsbegrepp för flera olika koder som har liknande 

innehåll. Utifrån dessa underkategorier formulerade jag några huvudkategorier (se 

kodningsschema i bild 2).  
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I analysen har jag följt den mest centrala analysprincipen inom GT, en konstant 

jämförande analys. Forskaren jämför data, koder och kategorier med och under varandra. 

Därför är det av vikt att forskaren jobbar nära det empiriska materialet, vilket innebär att 

läsa det om och om igen och går fram och tillbaka mellan de olika stegen som kodning 

och sätter kategorier (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). 

 

 

 

Öppna koder  Underkategorier  Kategorier   
Migrationsverkets ansvar   

Nödvändigt för att förhindra att vuxna   

bor med barn    Personalens uppfattning  

Behov av mer kunskap   om åldersbedömning 

Användning av osäkra metoder 

Ålder som en del av identitet 

      Åldersbedömning     

Sannolikheten av få stanna minska 

Snabb uppbrott från boendet 

Åldersbedömning som stressfaktor   Konsekvenser för ungdomar 

Skapandet av otrygghet  

 

Många ungdomar ljuger om sin ålder 

Vissa ungdomar upplevs äldre än uppgett  Personalens upplevelser av 

Diskussioner om ålder i personalgruppen  ungdomars ålder 

Inte många yngre som ljuger om sin ålder 

 

 

 

Fokus på arbetet ligger på andra  

arbetsuppgifter, inte ålder   Arbetsrutiner 

Rutiner och regler för personal 

 

Åldersfrågan inte av samma vikt som förtroende- 

och alliansbygge samt ungdomars välmående  Tillitsskapande  Rollen som HVB-hem 

Tillit till personal krävs för ett bra arbete    personal 

       

Likabehandling oavsett ålder 

Fokus på olika personligheter 

Fokus på ungdomars behov istället för ålder  Bemötande 

Olika förväntningar och krav beroende på ålder 

Föräldraroll mot yngre barn men inte äldre     

   

 

 

Inga stora risker för personal 

Sexuella relationer mellan ungdomar 

Äldres negativa påverkan på barns beteende  Upplevda och eventuella  

Självständighets- och mognadskrav för barn  risker     

Inga upplevda risker     Risker och fördelar med

     åldersskillnad på HVB-hem

  

Äldre ungdomar får stöd och hjälp       

Äldre ungdomar får gå i skolan 

Barn får stöd och hjälp från äldre ungdomar  Upplevda och eventuella 

Äldre ungdomar som förebild   fördelar 

eller storasyskon  
  

Bild 2. Kodningsschema från analysprocessen 
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6.7 Kvalitetskriterier  

Reliabilitet och validitet är vanliga begrepp inom den kvantitativa forskningen för att få en 

bild av kvaliteten i undersökningar. De används även inom kvalitativ forskning men har 

inte riktigt samma innebörd. Många kvalitativa forskare väljer också att använda andra 

begrepp såsom tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Bryman, 2011). 

Jag har valt att använda mig av reliabilitet och validitet då dessa begrepp användes som 

mest frekvent i litteratur om forskningsmetoder. Jag håller mig till Kvale och Brinkmanns 

(2014) utläggning av begreppen, då jag upplever deras beskrivningar som tydliga och 

begripliga.  

 

 

6.7.1 Reliabilitet  

Reliabilitet refererar till hur tillförlitlig studiens resultat är. Det innebär ofta huruvida 

andra forskare har möjlighet att få samma eller liknande svar om de reproducerar studien. 

På vilket sätt skulle till exempel respondenternas svar ändras om det är olika personer som 

intervjuer dem. Reliabilitet inom kvalitativ forskning kan handla om huruvida intervjuaren 

har möjlighet att ställa samma frågor till respondenterna eller om det oavsiktligt kan 

finnas skillnader i formuleringen och körhastigheten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Genom att tydligt och utförligt beskriva hur jag har gått tillväga i min forskningsprocess, 

stärker jag denna studiens reliabilitet. Det är möjligt för en annan forskare att följa mitt 

tillvägagångssätt och metod och ha möjlighet att göra om den. Jag följde frågorna från 

intervjuguiden och försökte att inte ändra på formuleringen. Däremot har jag i vissa fall 

ställt uppföljningsfrågor som gav intressanta svar som jag inte kunde ställa till alla 

respondenterna eftersom de svarade olika på intervjuguidesfrågorna. 

  

 

6.7.2 Validitet 

Validitet innebär att forskaren undersöker det som är tänkt att undersöka och om metoden 

som valdes fungerar för detta. Det handlar dessutom om de slutsatser som tas i analysen är 

välgrundade, försvarbara och hållbara i samband med det empiriska materialet. Validitet 

kan även fokusera på forskarens hantverksskicklighet. Teoretiska antaganden bör vara väl 

underbyggda, intervjudesignen och metoden bör vara väl planerad och utifrån etiska 

perspektiv producera nyttig kunskap för människor och samhällen. Intervjupersonernas 

svar ska vara tillförlitlig, vilket kan uppnås genom noggrann utfrågning om ämnet som ska 

undersökas. Stilen som används för att transkribera från muntligt till skriftligt språk har 

betydelse för studiens validitet samt hur allting presenteras i en rapport för läsaren (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  

 

Studiens syfte och frågeställningar är av nytta för bland annat personal på HVB-hem och 

kommuner och privatpersoner som driver HVB-hem för ensamkommande barn. Den 

belyser viktiga aspekter för deras arbete och hantering av ensamkommande barns behov 

och ålder. Jag stärkte studiens validitet genom utförda pilotstudier och en semistrukturerad 

intervjuguide med öppna och tydliga frågor eftersom det ökade möjligheten att kunna vara 

säker på att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Jag upplever att åtta olika 
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intervjuer är ett bra underlag för min studie som ger möjlighet att få svar på studiens syfte 

och frågeställningar. För transkriberingen har jag valt att anteckna ordagrant vad 

respondenterna har sagt, även om talspråket inte alltid är formulerad i korrekt svenska. 

Däremot ser jag begränsningen med att jag inte har utfört alla intervjuer i personliga 

möten och jag därför inte haft möjligheten att observera kroppsspråket.  

 

Jag har inte valt att låta respondenterna ta del av resultatet eller analysen innan 

inlämningen av studien eftersom det inte fanns något tidsutrymme för att vänta in deras 

respons. Genom utvalda citat under varje rubrik i resultatavsnittet, försökte jag istället att 

möjliggöra för läsaren att följa mina tankesätt och slutsatser jag dragit från det empiriska 

materialet. Jag har dessutom varit tydlig med min utveckling av frågeställningar genom att 

efter avsnittet tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter resonera om kopplingen 

till studiens syfte och frågeställningar.  

 

6.8 Etiska övervägande 

Enligt Vetenskapsrådet (2005) har forskaren ett ansvar gentemot de människor som 

medverkar i forskningen och även de som påverkas samt gagnas av forskningsresultaten. 

Genom att använda mig av de etiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som Vetenskapsrådet (2002) beskriver, 

försökte jag uppnå ett etiskt tillvägagångssätt. Informationskravet uppfylldes genom att 

jag informerade alla respondenter som deltog i min studie om undersökningens syfte samt 

om att det var frivilligt att delta i studien. Detta gjorde jag både i ett informationsblad som 

varje respondent tog del av innan intervjuerna, samt i början av varje intervju. Vidare 

uppfylldes samtyckeskravet genom att jag frågade varje respondent om deras samtycke att 

delta i studien innan varje intervju. Dessutom informerade jag om möjligheten att avbryta 

intervjun när som helst samt att välja att inte besvara enstaka frågor.  

 

Den tredje etiska principen som uppfylldes är konfidentialitetskravet eftersom jag 

behandlade och förvarade alla uppgifter respondenterna med högsta konfidentialitet 

genom att låta ingen förutom mig och min handledare ta del av uppgifterna och det 

transkriberade materialet från intervjun. Jag har valt att inte nämna respondenternas namn, 

arbetsplats eller någon specifik kommun de arbetar i för att säkerställa deras anonymitet. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes även genom sättet jag valde att redovisa resultatet på. 

Jag valde att enbart presentera citat som inte kunde spåras tillbaka till respondenterna. Till 

sist uppfylldes även nyttjandekravet eftersom alla uppgifter som jag har samlat in, enbart 

kom till användning för mitt forskningsändamål och inget annat.  

 

6.9 Metodreflektion 

Denna studie baseras på kvalitativa forskningsintervjuer som analyserades med verktyg 

från grounded theory (GT) metoden. Inte alla verktyg och steg som beskrivs inom GT 

användes utan enbart några enstaka och kanske de grundläggande, såsom den substantiva 

kodningen. Det hade varit intressant att kunnat använda andra delar av metoden såsom den 

teoretiska kodningen för att komma fram till en egen teoretisk modell. Detta valdes dock 

inte att göra för att det inte fanns tillräckligt med tid och kunskap om det.  
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Hade jag använt mig av en annan analysmetod, hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Ett annat val hade kunnat vara att tolka fenemonologi som har blivit en allt vanligare 

analys metod, enligt Pietkiewicz och Smith (2012), som syftar på att tolka individers 

upplevelse av saker och ting. Enligt Back och Berterö (2015) handlar det om upplevelser 

på ett mycket personligt plan såsom traumatiska händelser eller sjukdomar som följer 

personer under lång tid. Det upplevdes för att kunna använda sig av denna analysmetod, 

att syftet och frågeställningar hade behövt handla om flera personliga upplevelser för 

HVB-hem personal.  

 

Det insamlade intervjumaterialet visade sig vara ett bra underlag för att kunna besvara 

syftet och frågeställningarna. Frågan är dock hur svaren hade sett ut om alla intervjuer 

hade gjorts i ett personligt möte och inte över högtalartelefon eller Skype. Dessutom 

upplever jag i efterhand att fler följdfrågor hade kunnat ställas under intervjun för att få 

ännu mer och utförligare svar om respondenternas upplevelser. Som första kvalitativa 

intervjuforskning saknades träning i att se tillfällen för följdfrågor men även i att 

uppmuntra respondenterna att prata och beskriva utförligare om vad de tyckte och tänkte. 

Genom den förberedda semistrukturerade intervjuguiden och pilotstudier som 

genomfördes, upplever jag ändå att svaren var nog utförligt för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

 

7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av studien. Syftet är att undersöka HVB-hem 

personalens uppfattningar om åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn samt 

hur de upplever och hanterar den eventuella åldersosäkerheten hos ensamkommande som 

placeras på deras HVB-hem. De olika huvudkategorier som utvecklades i analysprocessen 

är följande: åldersbedömning, rollen som HVB-hem personal och risker och fördelar med 

åldersskillnaden på HVB-hem. Personalen som intervjuades valde att använda sig mest av 

ordet ”ungdomar” istället för ”barn” vilket medför att det uttrycket används mer i detta 

avsnitt jämfört med de tidigare.  

 

7.1 Åldersbedömning  

Det presenteras både vilka uppfattningar personalen har om åldersbedömning, men även 

vilka konsekvenser av åldersbedömningar som har upplevts under tiden de har arbetat på 

HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Den sista punkten som presenteras under 

kategorin åldersbedömning är personalens upplevelser om ungdomarnas ålder.  

 

7.1.1 Personalens uppfattningar om åldersbedömning  

Upplevelser och uppfattningar om åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn 

varierade bland personalen som intervjuades för denna studie. De flesta upplevde att det 

kan vara av vikt att veta ungdomarnas ålder som placeras på deras HVB-hem. De kunde se 

ett behov av att åldersbedömningar görs. Delvis för att kunna säkerställa att barn inte bor 

tillsammans med vuxna och delvis för att vuxna kan bo med personer i samma ålder och 

inte bli behandlade som barn. En personal uttryckte också att en åldersbedömning ger 
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ungdomar, som inte har ett födelsebevis eller ett pass, möjlighet att få veta sin ålder, som 

hen anser är en del av ens identitet. Hen formulerade sig som följande:  

 

“... nä men jag tänker det finns ju lagar och regler att ta reda på en människas identitet 

och ålder då måste man ju liksom gräver och kolla lite tillbaka så vad man hittar för att ta 

reda på ålder, så att det är viktigt att veta på grund av diverse olika saker. Allt med pass 

och bankkonto, ska man få permanent uppehållstillstånd då måste man ju ha, ja det är så 

mycket som ha med personnummer att göra, alltså själva identitet. Så att jag tycker väl 

att, ja vad tycker jag, ja att för deras egen skull så är det ju bra.” (Person 6) 

 

En annan uttryckte att det är bra med åldersbedömning i vissa fall eftersom det inte är rätt 

att personer utger sig vara under 18 år när de är äldre än 25 år. Samtidigt tyckte samma 

person att i vissa andra fall, när den asylsökande är mycket utsatt och i stort behov att få 

stanna i Sverige, kändes åldersbedömningar inte rätt. Om den asylsökande visar sig vara 

en skötsam och snäll människa som är väl fungerande på ett HVB-hem, upplevdes det 

som inhumant att åldersbedöma dem, då konsekvensen ansågs kunna innebära sämre 

möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. En annan person uttryckte att den gärna 

skulle vilja kunna påverka åldersbedömningar med sina egna åsikter om ungdomens ålder, 

om det skulle kunna hjälpa ungdomen att få stanna kvar på hens HVB-hem. Hen upplevde 

att ungdomarna var i stort behov att få stanna där de har byggt upp en trygghet med miljön 

och personalen. När det handlar om vård för ensamkommande ungdomar, ansåg denna 

personal att fokus inte ska ligga på deras ålder utan på deras behov. Även om ungdomen 

är över 18 år men skulle ha behov att få bo på ett HVB-hem, borde den möjligheten 

finnas.  

 

Samtidigt som de flesta upplevde att åldersbedömning kan vara viktigt upplevde de också 

att åldersbedömningar är osäkra, orättvisa, inte rättssäkra eller godtyckliga. Det upplevdes 

av några personal mycket problematiskt att metoder för åldersbedömningar medför 

felmarginaler. Det ansågs kunna innebära att ungdomar som faktiskt är 16 år kunde 

bedömas som 18 år, vilket betyder att de inte blir omhändertagna som de egentligen hade 

haft rätt till. Det upplevdes medföra en stor otrygghethet för barn som hamnar i den 

processen att ålders bedömas. En av personalen uttrycker sin oförståelse för hur någon kan 

bedöma en persons ålder:  

 

“De (ungdomarna) är ju i samma ålder men de kan ju vara jätteolika från person till 

person. Mognaden och allting liksom och att sitta och bedöma det, jag vet inte riktigt vilka 

metoder de använder idag, typ sådana tandgrejer och så men jag vet inte om det används. 

Men jag förstår inte hur en person ska kunna bedöma det faktiskt, helt ärligt. Det ju inga 

av killarna från mitt jobb som hade några papper med sig alls liksom.” (Person 8) 

 

Alla i personalen tyckte lika om att det är Migrationsverket som bär ansvaret om 

åldersbedömningar på ensamkommande. Två av personalen upplevde att Migrationsverket 

inte var lika noggrann med åldersbedömningar innan den stora flyktingströmmen till 

Sverige under hösten 2015. Det upplevdes att fler ungdomar fick permanent 

uppehållstillstånd som barn, fast personalen kunde misstänka att de egentligen var äldre än 

18 år. Trots misstankarna som kunde finnas inom personalgruppen verkade alla av 
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personalen övertygad om att det är Migrationsverkets ansvar och HVB-hem personal inte 

bör vara en del av åldersbedömningen. En av personalen uttryckte det som följande:  

 

“Och ja kan säga, den här personen är nästan lika gammal som mig. Man ser att en 

person är sliten alltså, att en person är äldre och har fått grå hår och uppgett 16 år. Man 

ser. Men vi kan inte gå till dem och säger att du är äldre. Det går inte att göra det. Och 

det är inte vår sak heller, det är Migrationsverket som ska bedöma sådant.” (Person 2) 

 

De flesta av personalen kände att de inte riktigt visste hur en åldersbedömning görs i 

Sverige idag. Det kunde bero på att de inte hade fått någon information om 

åldersbedömning och dess olika metoder. Alla tyckte att kunskap om allt som rör de 

ensamkommande barn som är placerade på deras HVB-hem är av vikt, dock upplevde 

några att det finns annan kunskap och delar i arbetet som personalen bör lägga mer fokus 

på. En av personalen valde följande punkter som viktigare att få kunskap om än 

åldersbedömning:  

 

“Alltså mer kunskap är ju egentligen aldrig fel inom något område överhuvudtaget, men 

utifrån hur situationen ser ut idag och hur det är nu så skulle jag säga att det behövs inte, 

det är andra saker som är viktigare. Som till exempel värdegrundsarbete, normsystem, 

hur man bör tänka kring autonomitet och självständighet och sådana saker.” (Person 3) 

 

7.1.2 Konsekvenser för ungdomar 

Personalen som uttryckte negativa åsikter om åldersbedömningar, nämnde också olika 

konsekvenser för ensamkommande ungdomar. Att åldersbedömningar börjat göras mer av 

Migrationsverket ansåg kunna innebära att väntetiden i asylprocessen förlängas. Känslor 

av otrygghet kunde förstärkas hos ungdomar. Det nämndes speciellt att barn som har 

angett rätt ålder under 18 år, hamnar i en stor otrygghet när deras ålder bedöms, eftersom 

risken finns att deras ålder blir uppskriven till över 18 år. De flesta av personalen har inte 

varit med om åldersbedömningar som upplevdes som felaktiga. Men en av personalen 

beskriver hur en ungdom blev uppskriven till över 18 år, och direkt efter beskedet hos 

Migrationsverket var tvungen att flytta till en asylenhet för vuxna personer. Ungdomen 

fick inte möjlighet att ta farväl från vännerna på HVB-hemmet eller personalen och inte 

heller packa sina egna tillhörigheter. Personalen ansåg detta som en inhuman handling av 

Migrationsverket, som i sin tur argumenterade för att detta tillvägagångsätt skulle 

förhindra att ungdomen skulle avvika.  

 

Andra konsekvenser som beskrevs av personalen var att sannolikheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige skulle minska för ungdomar som är över 18 år. Det upplevdes 

därför av personal att flera ungdomar även berättar för personalen att de känner sig 

tvungna att ljuga för att få stanna. En annan orsak är också att barn med permanent 

uppehållstillstånd i Sverige har rätt till familjeåterförening. Vissa i personalen tyckte att 

det verkar vara vanligt att ensamkommande ungdomar uppmanar varandra att ljuga om sin 

ålder, just för att få de fördelarna som asylsökande barn får. Tidigare må det har fungerat, 

ansåg en av personalen, men idag är väntetiden för asylbesked mycket längre än förut. 

Ungdomar kunde få svar efter tre månader, men idag får många inget svar innan deras 18 
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års dag. Detta innebär att de efter det räknas som vuxen i alla fall, fast de må ha varit barn 

vid ankomsten i Sverige. Väntetiden upplevdes av vissa personal som en otrygghet som 

kunde påverka ungdomars psykiska hälsa. En av personalen valde att berätta följande:  

 

”Man väntar och väntar och väntar och det är att många gör så här självmordsförsök, i 

väntan på svar gör de självmordsförsök eller självskadebeteende har de. Idag är det 

mycket sådant.”(Person 2) 

 

Hen berättar att ensamkommande ungdomar har mycket kontakt med varandra över 

sociala medier. Det kan finnas sidor där de utbyter information om asylprocessen, 

utvisningar och deras mående, bland annat om vilka som har begått självmord. Att 

ungdomarna är i kontakt med och uppmanar varandra att ljuga om sin ålder för att få 

fördelar i asylprocessen, kunde upplevas av en personal skapa fler konsekvenser för 

ungdomar än om de skulle ha uppgett sin rätta ålder och inte fått samma fördelar som 

asylsökande barn. Hen upplevde att det kan finnas ungdomar som kastar bort sina pass 

innan de söker asyl i Sverige för att kunna uppge att de inte vet hur gamla de är men 

troligtvis under 18 år. Detta kunde hen se som en av anledningarna till att väntetiden för 

asylbesked är så pass långa, då handläggare på Migrationsverket nu också måste utreda 

ungdomarnas identitet och ålder.  

 

För ungdomar kunde åldersbedömningen även innebära en stor stressfaktor, vilket en av 

personalen ansåg, samtidigt som de redan har mycket stress i livet på grund av 

separationen från familjen och väntan på asylbeskedet. En personal nämnde att ungdomar 

kunde ha byggt upp en trygghet i personalen men även till godemän. I samband med en 

åldersuppskrivning, där ungdomar bedöms som över 18 år, förlorar de rätten till sina 

godemän. Detta kunde innebära att de tappar ett viktigt stöd under asylprocessen, då en 

godman bland annat kan följa med till intervjuer på Migrationsverket. 

 

En av personalen nämnde några positiva konsekvenser av att en ungdom bedöms som 

över eller snart ska fylla 18 år. Ungdomen får då möjlighet att flytta till ett eget boende, 

sköta sin egen ekonomi och laga egen mat. Att bli äldre kan därför innebära mer 

självständighet och att lära sig att stå på egna ben, vilket personalen ansåg som någonting 

positivt. Med hjälp och stöd från HVB-hemmet blir ungdomarna förberedda för den dagen 

då de ska flytta vidare till eget. Fast ungdomarna kan upplevas oroliga inför utflytt och 

helst skulle vilja bo kvar på HVB-hemmet, är flytt till eget boende en del av vuxenlivet.  

 

 

7.1.3 Personalens upplevelser av ungdomars ålder 

Studiens syfte är bland annat att undersöka personalens upplevelse av den eventuella 

åldersosäkerheten bland de ensamkommande som är placerade på deras HVB-hem. Denna 

underkategori presenterar de upplevelser som personalen uttryckte under intervjuerna om 

ungdomarnas ålder. Förutom en, uttryckte all personal att de hade misstankar om att det 

fanns ungdomar placerade hos dem som verkade vara äldre än de uppgett. De flesta var 

tydliga med att betona att de enbart har spekulerat och diskuterat ungdomarnas ålder med 

kollegor, och inte är säkra på att deras misstankar är riktiga. En av personalen upplevde 
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sig däremot vara säker på att veta med stor sannolikhet vilka ungdomar som var äldre än 

de uppgett. Att ungdomarna har förtroende för denna personal och berättat om sin 

egentliga ålder framstod som en av orsakerna till hens påstående. Hen uttryckte sig som 

följande:  

 

”När en ungdom har bott hos oss, vi säger om typ fem till sex månader, börjar den här 

ungdomen litar på oss och alltså ofta öppnar de sig och säger också att de inte är 16. De 

säger att de är äldre men att de är tvungna att säga att de är 16 år för att få permanent 

uppehållstillstånd eller stannar i Sverige.” (Person 2) 

 

Några av personalen upplevde sig kunna se att vissa ungdomar är äldre utifrån deras 

utseende och beteende. Längden, kroppsbyggnaden och ansiktsdrag uppgavs som några 

egenskaper med vilka åldern kunde uppskattas. Om en ungdom till exempel är bredaxlad, 

lång, gråhårig eller har en mörkare röst, kunde det anses som tecken på att den skulle 

kunna vara äldre. Ett annorlunda beteende beskrevs av några i personalen som en orsak till 

att misstankar dyker upp om att ungdomen kan vara äldre. En av personalen uttryckte att 

vissa äldre ungdomar inte umgås med de minderåriga på HVB-hemmet utan har kontakter 

utanför. Det förklarade hen som att de inte vill umgås med personer som beter sig som 

barn när de själva är vuxna. Samma personal upplevde också att det var oftare de 

ungdomar som hen misstänkte för att vara äldre, som klagade på regler och rutiner på 

boendet, eftersom dessa var utlagda för barn och inte vuxna.  

 

Ett mer moget beteende kunde också bero på att ungdomen är äldre. Men flera förklarade 

istället att orsaken till detta har med ungdomarnas tidigare erfarenheter från hemlandet och 

flykten till Sverige att göra. Hårt arbete i hemländerna från cirka tio eller elva års ålder, 

separationen från föräldrarna med följden att behöva klara sig själv, nämndes av flera. En 

personal uttryckte det som följande:  

”Många av dem är mogna av sig. Alltså de har ju, de har ju liksom haft en jättesvår resa, 

de har varit med om mycket och vissa har jobbat sedan de var liten. Det går liksom inte 

att jämföra till exempel med en svensk ungdom. Så det är ibland så känner man att de kan 

vara ganska mogna av sig vissa, men det behöver inte alls ha att göra med deras ålder 

heller utan mer deras livserfarenhet och vad som har hänt i deras liv …” (Person 5) 

Förutom en, hade ingen av den andra personalen upplevt att en ungdom är yngre än den 

har uppgett till Migrationsverket. Däremot hade några varit med om ungdomar under 15 år 

placerades på deras HVB-hem. Detta kunde bero på otillräckliga familjehemsmöjligheter. 

De flesta uttryckte att ungdomar under 15 år har det bättre i en familjehemsplacering än på 

ett HVB-hem, då de får sina behov bättre tillgodosedda där. Personalen som hade upplevt 

att en ungdom var yngre än den hade uppgett, beskrev att hen såg på ungdomens sätt att 

bete sig på HVB-hemmet att den kändes yngre. Ungdomen visade upp ett mer ”barnsligt” 

beteende än andra.  
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7.2 Rollen som HVB-hem personal  

Kategorin rollen som HVB-hem personal skapades eftersom det var ett ämne som 

diskuterades av all personal vid ett flertal tillfällen under intervjuerna. Under denna 

kategori presenteras underkategorierna: arbetsrutiner, tillitsskapande och bemötande. Inom 

denna kategori beskrivs hur personalen har upplevt att arbeta med ungdomar som 

eventuell inte är i den åldern de har uppgett, samt hur de har påverkats av och handskas 

med en eventuell åldersosäkerhet.  

 

7.2.1 Arbetsrutiner 
All personal som intervjuades upplevde att deras roll som HVB-hem personal inte består 

av att åldersbedöma ensamkommande flyktingbarn. Att spekulera och diskutera 

åldersfrågan i personalgruppen har gjorts av de flesta, men utöver det ansåg de att allt 

annat skulle falla utanför ramen av vad deras roll som HVB-hem personal innebär. Deras 

roll upplevdes av de flesta innebära istället att följa rutiner och regler som är satta för 

personalen. En av personalen uttryckte det som följande: 

 

”Vi kan inte göra så mycket. Inne på kontoret snackar vi mycket men så fort som vi går ut 

från kontoret och pratar med ungdomarna kör vi som vanligt. Vi kan inte göra någonting 

mer när vi tänker att någon är äldre. Vi följer våra regler och rutiner.” (Person 2) 

 

För personalen som nämnde att de följde regler och rutiner när det gäller 

åldersosäkerheten bland de ensamkommande placerade på deras HVB-hem, innebar det att 

istället för att fokusera på ungdomarnas ålder, fokusera på deras behov och behandla alla 

som om de vore minderåriga. Arbetsrutinen för personal på HVB-hem upplevdes av några 

bestå även av kommunikation och dokumentation. Kommunikation i personalgruppen 

nämndes som betydelsefull för att kunna tillgodose ungdomars behov och skapa en 

ordning på hemmet. Att diskutera åldersfrågan ansågs kunna vara viktigt för att ha en 

enighet i personalgruppen om hur ungdomar vars riktiga ålder är osäker ska bli bemött. 

Att dokumentera om ungdomarnas aktiviteter och välmående beskrevs som en vardaglig 

rutin som kunde bidra till att hela personalgruppen har en överblick över ungdomarnas 

beteende och behov. En personal sa som följande:  

 

“Vi har aldrig lagt mycket fokus på ålder utan mer fokus på vart är du nu och vart vill du. 

Hur kommer du dit och hur når du dit. Och skapa en grundlighet på boendet, att vara 

konsekventa med det vi säger och gör och vi har varit hyfsat samlad i personalstyrkan när 

det gäller sådant.” (Person 3) 

 

Ingen av personalen nämnde att de valde att gå vidare med sina misstankar om felaktig 

angiven ålder till sina chefer eller socialtjänsten. De flesta uttryckte att så länge de 

upplevde att ungdomen fungerar på HVB-hemmet och det inte finns några problem, bör 

arbetet fortsätta som vanligt, fast misstankarna om åldern finns. De enda gångerna som 

arbetsrutinerna innebär att kontakta socialtjänsten, upplevdes vara när ungdomen har ett 

stökigt, dåligt eller aggressivt beteende på HVB-hemmet, gentemot andra ungdomar eller 

personal. Det behövde i sin tur inte innebära att det dåliga beteendet är åldersrelaterat.  
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7.2.2 Tillitsskapande 

Majoriteten av personalen upplevde att tillit och förtroende är en viktig bas för deras 

arbete på HVB-hem. Att skapa en relation till ungdomarna upplevdes som viktigare än att 

fokusera på deras ålder. Ungdomar oavsett ålder ansågs som personer som är i behov av 

mycket stöd och hjälp och det kan personalen endast tillgodose om det finns en bra och 

förtroendefull relation mellan dem och ungdomarna. En av personalen uttryckte det som 

följande:  

 

“Det viktiga är ju ungdomarnas välmående och att de ha förtroende för oss så att vi kan 

arbeta tillsammans med dem och inte kanske åldern ... om ungdomarna tror att vi 

rapporterar deras ålder, vad vi tror är deras ålder, om de tror att vi ifrågasätta det, det 

skadar relationen och det är viktigt för oss att ungdomarna kan vara så raka och öppna 

som möjligt så att de kan berätta vad de tänker, hur de mår, vad de känner, vad de har för 

drömmar och förhoppningar om framtiden, så att allt det är så väldigt mycket viktigare än 

hur gamla de faktiskt är.” (Person 7) 

 

Flera av personalen ansåg att en förtroenderelation till ungdomarna kunde skadas av att de 

skulle vara medverkande i en åldersbedömning och ha kontakt om ungdomars ålder med 

Migrationsverket. Ungdomarna upplevdes som mycket misstänksamma och ibland är det 

svårt att skapa förtroende och tillit. Arbetet med ungdomarna skulle bli mycket svårare om 

de misstänkte att personalen samarbetade med Migrationsverket. Detta skulle kunna visa 

sig i att ungdomar inte är ärliga med personalen om sitt mående eller andra behov. Därför 

upplevdes det som viktigt att klargöra för ungdomarna att personalen inte får ha kontakt 

med Migrationsverket på grund av sekretess. Att ungdomar får känna att de kan öppna 

upp sig för personalen om allt som är viktigt för dem, upplevdes av en personal som ett 

sätt för ungdomen att lätta på hjärtat. Det kan ligga mycket på deras axlar som till exempel 

att ha lämnat familjen i hemlandet eller ansvaret för försörjningen av familjen. Även den 

långa asylprocessen är en stressfaktor där ungdomar kan kämpa med fysisk och psykisk 

ohälsa. Därför ansågs det som betydelsefullt att ungdomar kan anförtro sig till personalen 

så att de i sin tur kan fungera som stödpersoner. 

 

7.2.3 Bemötande  

De flesta av personalen uttryckte att bemötandet gentemot ungdomar är en viktig del av 

arbetet. Det nämndes flera gånger att ungdomar ska behandlas lika och som om de vore 

minderåriga, eftersom förutsättningen att bo på HVB-hemmet är att de är mellan 15 och 

17 år. En av personalen sa det som följande:  

 

”Alltså vi går ju efter det tillfälliga personnumret de har tills motsatsen är bevisat så kör 

vi ju på det som står pappret, 16 eller 17 år, punkt. Det är inget snack om att gå på 

ungdomen och säger du är 25 nu, utan det är aldrig något prat om det. Så att innan 

motsatsen är bevisat, innan det finns bevis att de är äldre, då kör vi på att de är 

ungdomar, 16, 17, punkt, inget snack om saken helt enkelt. Det kör vi stenhårt på, men 

sedan vad folk tror, det håller man ju för sig själv och aldrig pratar om det framför 

ungdomarna, absolut inte.” (Person 6) 
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Det uttrycktes också av flera att bemötandet ofta inte är relaterad till ungdomarnas ålder 

utan istället till deras olika personligheter och behov. Det ansågs även vara professionellt 

att inte fokusera på ålder utan på deras arbetsuppgifter som HVB-hem personal. Till detta 

tillhör att ha ett professionellt arbetssätt där ett bra bemötande gentemot ungdomar är en 

viktig del.  

 

”Vi har ju fokuserat ganska mycket på de olika personligheter de är, alltså det är liksom 

olika individer för sig själv. Och alla har olika behov så att säga.” (Person 4) 

 

 

7.2.3.1 Bemötande gentemot äldre  

En del upplevde att deras bemötande gentemot ungdomar inte ändrades när de kände att 

de skulle kunna vara äldre än de har uppgett till Migrationsverket,  

 

“Alltså, jag gör ju ingen skillnad i, eh, alltså såklart är varje person en individ och jag 

försöker anpassa mitt arbete efter dem, men bara för att jag märker att denna person 

möjligen är äldre än de uppger så försöker jag göra ett så gott arbete som möjligt. Vi är 

ju till för att vara ett emotionellt stöd och ett praktiskt stöd i vissa former och försöker 

integrera dem i samhället och att försöka få en fungerande vardag.” (Person 1) 

 

Andra i personalen upplevde att de kunde göra en skillnad i bemötandet gentemot 

ungdomar som de misstänkte kunna vara äldre. En uttryckte att förväntningar på 

självständighet kunde vara högre för äldre ungdomar och att hen därför kan behandla de 

mer som vuxna. Detta upplevde denna personal som någonting som ungdomar verkade 

uppskatta. Hen sa som följande: 

 

”Om jag tror att någon är snarare 25 än 17 då kanske inte jag går och väcker den 

ungdomen fem gånger på morgonen innan den tar sig upp utan då tänker jag att de fixar 

det och fixar de inte det så måste de nästan ansvarar för det själva. Om någon är yngre, ja 

om jag vet att någon är yngre då är ribban lägre.” (Person 7) 

 

 

7.2.3.2 Bemötande gentemot yngre 

Flera av personalen uttryckte att deras bemötande mot barn som är yngre än 15 år, kunde 

ändras och anpassas efter deras beteende och behov. Det upplevdes att yngre barn 

egentligen inte ska bo på ett HVB-hem, utan ett familjehem, eftersom de har andra behov 

än ungdomar över 15 år. De upplevdes inte lika självständiga och i behov av mer uppsikt 

och närhet. En beskrev att personalen kan behöva inta en föräldraroll gentemot yngre.  

 

7.3 Risker och fördelar med åldersskillnader på HVB-hem 

En av studiens frågeställningar är om personalen upplever några risker eller fördelar med 

att ungdomar som kan vara äldre eller yngre placeras på deras HVB-hem. Det kan uppstå 

en stor åldersskillnad. För studiens syfte är frågeställningen relevant eftersom upplevelser 

av risker eller fördelar skulle kunna påverka personalens uppfattningar och upplevelser av 

åldersbedömning och åldersosäkerheten. Kategorin risker och fördelar med 
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åldersskillnader på HVB-hem utvecklades från det empiriska materialet, som delas in i två 

underkategorier, upplevda och eventuella risker och upplevda och eventuella fördelar.  

 

7.3.1 Upplevda och eventuella risker 

Personalen som deltog i denna studie upplevde att det alltid kan finnas risker på ett HVB-

hem. Riskerna som beskrevs höll sig dock mest till risker för ungdomar. Bara några 

uttryckte att det skulle kunna finnas även risker för personalen men ingen hade upplevt 

något i den riktningen under sin tid som anställd. De eventuella risker för personal som 

beskrevs och kunde orsakas av att ungdomar egentligen är äldre än de uppgett, var att 

ungdomar kunde utveckla ett romantiskt intresse för personalen eftersom de är närmare i 

åldern än de yngre ungdomarna. Aggressivitet, hot och manipulation nämndes också av 

vissa, men det betonades alltid att detta beteende inte behövde bero på ungdomars ålder 

utan mer på deras personlighet. En annan personal uppgav att hens kollegor och 

arbetsredskap som telefon och larm bidrar till en trygg arbetsplats. En annan upplevde att 

personalens kompetens, erfarenhet samt ett relationsbygge med ungdomarna ger hen 

känslan av att det inte finns en risk för hen som HVB-hem personal. Hen uttryckte sig som 

följande: 

 

”Jag ser inte en risk. Vi som personal är kompetenta och vet hur vi ska hantera sådant, så 

att jag har aldrig upplevt det som en svårighet, för mig alltså, det handlar om erfarenhet. 

Det viktigaste är att det är ett hem. När en ny ungdom flyttar in är det absolut viktigaste 

att man bygger en relation, med den här ungdomen.” (Person 2) 

 

All personal kunde tänka sig att det kan finnas eventuella risker för barn, när äldre 

ungdomar över 18 år placeras på ett HVB-hem. Dessa risker kunde vara sexuella 

relationer mellan ungdomarna eller även sexuellt utnyttjande av barn. Det nämndes även 

att äldre ungdomar kunde involvera barn i skadliga kontakter utanför boendet och får barn 

att göra saker som inte är bra för dem eller som de inte är mogna för att göra, såsom 

användning av alkohol eller droger. Upplevda risker som några i personalen berättade om, 

var kränkning, utnyttjandet och mobbning. Det upplevdes att äldre ungdomar eller 

ungdomar med högre status, kunde utnyttja yngre barn till att utföra sysslor för dem såsom 

att hämta vatten, städa eller tvätta åt dem.  

 

7.3.2 Upplevda och eventuella fördelar  

De flesta av personalen kunde även uppleva att det fanns fördelar med att det kunde finnas 

åldersskillnader mellan ungdomarna som placerades på deras HVB-hem. När ungdomar 

upplevdes kunna vara äldre än 18 år och trevliga och skötsamma personer, kunde de ses 

som förebilder för de yngre ungdomarna. Flera i personalen använde uttrycket 

”storasyskon” för att beskriva äldre ungdomars eventuella roll gentemot de yngre. Som 

förebilder eller storasyskon skulle de kunna visa ansvarstagande och självständighet. 

Vissa såg även fördelen med att de äldre blir stödpersoner som pratar samma språk som de 

yngre. Trygghet och stabilitet kunde anses skapas av att ha personer omkring sig som 

pratar samma språk, kommer från liknande kulturer och som även befinner sig i en 

liknande situation som asylsökande i Sverige med erfarenheter av krig, konflikter eller 

flykt. En personal utvecklade detta vidare till en fördel för det svenska samhället. Med ett 
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bra stöd från äldre ungdomar och personalen från hemmet, skulle barn kunna ha en bättre 

möjlighet att bearbeta sina trauman och därefter ha det lättare i det svenska samhället.  

 

Några uttryckte även att det kan finnas fördelar med en placering på ett HVB-hem för 

ungdomen som är äldre än 18 år. För ungdomen, som också kan ha varit med om dåliga 

erfarenheter från hemlandet och flykten, kan ett HVB-hem ge mer trygghet och tillsyn än 

ett asylboende för vuxna. Det finns en större budget för barn, vilket kunde innebära att det 

finns mer personal som kan förse ungdomarna med trygghet och stöd. Ett asylboende för 

vuxna ansågs av flera inte kunna förse ungdomarna med lika mycket stöd och hjälp. En 

personal uttryckte det som följande:  

 

”Alltså barn behandlas ju när de kommer och säger att de är under 18 år så får de ju lite 

mer tillsyn när de kommer hit. En större budget för dem, de bor på ganska bra och fina 

boenden. Jag tror att det är ganska tufft redan som det är och komma men hamnar man 

på en flyktinganläggning för vuxna så tror jag att det blir en annan och kanske 

skrämmande upplevelse än på ett HVB-hem för ungdomar eller barn.” (Person 5) 

 

En av personalen nämnde att en fördel för en äldre ungdom kunde vara att inta rollen som 

storasyskon eller förebild för några yngre på HVB-hemmet. Vissa ungdomar kan ha 

lämnat yngre syskon som bor kvar i hemlandet eller befinner sig på annan ort. Att ta hand 

om någon som är lite yngre ansågs kunna fylla en tomhet som ungdomarna kan uppleva. 

Samma personal såg även fördelar för det svenska samhället om en äldre ungdom placeras 

på ett HVB-hem och få samma möjligheter som asylsökande barn. De skulle få gå i skolan 

och genom det lära sig snabbare det svenska språket, vilket i sin tur skulle underlätta 

integreringen i det svenska samhället. Att känna trygghet och få det stödet de behöver som 

ett HVB-hem kan erbjuda, skulle det också kunna underlätta deras integrering i samhället. 

Hen uttryckte det som följande:  

 

”De har ju också varit med om en skrämmande resa, lämnat sin familj, kultur och allt. 

Om de i sin tur när de kommer hit, har lite mer stöd från personal, går i skolan, får bra 

mat och bor bekvämt så kanske deras integrering i samhället blir lite bättre. För jag tror 

att de som kommer och säger att de är barn, så får de gå i skolan med en gång. Det, ja 

bara det gör att de lär sig språket mycket snabbare sedan alla de andra fördelarna ja, 

framförallt om de lär sig språket gynnar ju samhället. När de kommer hit gör att de 

känner sig tryggare på en gång och gör det lättare för dem att integrera sig och ja känner 

sig trygg, så ja det kan ha fördelar.” (Person 5) 
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8. Analys 

I detta avsnitt analyseras det empiriska data utifrån de teoretiska utgångspunkterna och 

den tidigare forskningen. Analysen är uppdelad efter de två teoretiska utgångspunkter som 

presenterades i avsnitt fem. I första delen analyseras det empiriska materialet med fokus 

på Maslows behovsteori och i den andra med fokus på Goffmans rollteori.  

 

Att personalen som intervjuades för denna studie använde sig mest av ordet ”ungdomar” 

och inte ”barn”, skulle kunna härröra från att de ville undvika att fastlägga sig om de 

ensamkommande är barn eller vuxna. Som ungdom kan de vara under 18 år men även upp 

till 25 

 

8.1 Barns och ungdomars behov 
Enligt Maslow (1943) följer de flesta individer en behovshierarki där vissa behov behöver 

tillgodoses först till en viss grad innan andra behov växer fram. Med hjälp av de fem olika 

behoven som Maslow beskriver i sin teori, analyseras personalens upplevelser om 

åldersbedömning och åldersosäkerheten av ensamkommande flyktingbarn. De kroppsliga 

behoven behöver först vara uppfyllda, enligt Maslow (1943), vilket innebär att 

ungdomarna är i behov av bland annat mat, vatten och möjlighet till sömn. Detta frågades 

personalen inte om i denna studie, eftersom tillgång till dessa behov är en 

grundförutsättning för att ett HVB-hem kan ta emot ensamkommande.  

Nästa behov som växer fram är trygghetsbehovet. Individen söker efter trygga och stabila 

omgivningar där de upplever sig skyddad för fysisk och psykisk skada (Maslow, 1943). 

Det nämndes av flera respondenter att åldersbedömningar skapar en otrygghet för 

ungdomar, vare sig om de är under eller över 18 år. Åldersbedömningar kan därför bidra 

till en ökad osäkerhet och oro i asylprocessen. Enligt Lundberg och Dahlquist (2012) 

upplever ensamkommande barn asylprocessen redan som svår och tung. Känslor av 

ständig oro och ovisshet för framtiden bidrog till ett försämrad mående. Blir asylprocessen 

ännu mer påfrestande på grund av åldersbedömningar, skulle det kunna medföra att 

ensamkommande barns hälsa försämras och att de är i behov av mer stöd och hjälp av 

personalen men även av andra professionella såsom kuratorer, läkare eller psykologer.  

En annan aspekt som kan skapa otrygghet för barn och ungdomar skulle kunna vara 

riskerna som personalen beskrev som uppstår när det finns en viss åldersskillnad mellan 

ungdomarna. Utnyttjande, mobbning, kränkning och sexuellt ofredande nämndes som 

några risker. En studie av Lay och Papadopoulos (2009) visar också att det kan finnas 

risker att ensamkommande barn blir sexuellt utnyttjad om de är placerade med vuxna 

asylsökande på samma boende eller i närheten av varandra. Enligt Maslow (1943) är det 

speciellt barn som efter separation från sina föräldrar och i nya miljöer med nya 

människor kan känna otrygghet och rädsla. Att bli utsatt för utnyttjandet eller annat skulle 

kunna bidra att känslor av otrygghet och rädsla förstärkts. Kan trygghetsbehovet inte 

tillgodoses tillräckligt skulle det kunna vara svårt för dessa barn att tänka på andra behov, 

såsom anknytning och samhörighet samt uppskattning och respekt. Detta skulle kunna ha 

till följd att barnen och ungdomarna som är utsatta, inte ha möjlighet att uppleva de andra 

behov som hade växt fram efter trygghetsbehovet.  
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Enligt Maslow (1943) växer sociala behov fram om trygghetsbehoven är någorlunda 

tillfredsställda. Det innebär att individen söker efter anknytning och samhörighet, ofta till 

individer i närheten. Behovet av att få och ge kärlek är också en viktig aspekt. Att bygga 

en förtroendefull och bra relation till ungdomar, ansågs av personalen vara av vikt för att 

kunna tillgodose ungdomars behov. Utifrån teorin, skulle denna relation kunna ses som ett 

behov som tillgodoses, eftersom ungdomarna är ensamma i Sverige och har säkerligen ett 

starkt behov att knyta an till någon och känna samhörighet. De personer som är i 

ungdomarnas närhet är just HVB-hem personalen. Dock upplevdes det att misstankar om 

den uppgivna åldern istället kunde skada relationen. Därför skulle dessa misstankar inte 

delas med ungdomarna och enbart hållas inom personalgruppen. Att ange misstankarna till 

Migrationsverket ansågs omöjligt, då tilliten och förtroendet som relationen bygger på, 

skulle förstöras. I en studie av Wimelius, Eriksson, Isaksson och Ghazinours (2017) 

uttryckte HVB-hem personal också att det är av vikt att skapa en bra och förtroendefull 

relation till barnen för att kunna stödja de i deras utveckling. Maslows behovshierarki 

skulle kunna ses som en individs utveckling. Genom att tillgodose olika behov, växer nya 

fram som skulle kunna förändra en som person, ger nya mål och syften i livet.  

Personalen i denna studie uttryckte risken med att ungdomars misstänksamhet gentemot 

personalens kontakt med Migrationsverket skulle förstärkas om det kommer fram att 

personalen har misstankar kring deras rätta ålder. I en studie av Kohli (2002) trodde 

socialarbetare också att ensamkommande kunde ha en misstro gentemot myndigheter då 

de kan vara rädda för att delge för mycket information som skulle kunna leda till 

utvisning. Om tillit och förtroende inte finns i relationen till HVB-hem personalen, skulle 

det kunna bli svårare för ungdomarna att knyta an och få sina sociala behov tillgodosedda. 

Samtidigt som de sociala behoven försummas, skulle ungdomarna även kunna känna sig 

otrygga på HVB-hemmet och med personalen, då de är rädda för att bli anmälda till 

Migrationsverket om att ha uppgett fel ålder. Hemmet skulle därmed inte längre kunna 

upplevas som en trygg omgivning, vilket skulle kunna medföra att det uppstår en brist på 

trygghetsbehovet också. Detta skulle i sin tur kunna ha till följd att barns och ungdomars 

utveckling stannar upp, eftersom de första behoven inte är tillräckligt tillgodosedda för 

växtmotiven att växa fram. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2016) är det just 

växtmotiven som uppnås genom en växande och personlig utveckling.  

Om de första behoven är tillfredsställda växer ett behov av uppskattning fram hos 

individen. Det handlar om självrespekt, självkänsla och anseende hos andra. Behov av att 

få uppmärksamhet och uppskattning från andra är viktigt för att individen ska kunna 

utveckla känslor av självförtroende, värde och styrka. Blir behoven inte tillfredsställda 

finns det risk att individen istället utvecklar känslor av underlägsenhet, svaghet och 

hjälplöshet (Maslow, 1943). Det stödet som ensamkommande barn och ungdomar får från 

personalen på ett HVB-hem skulle kunna vara en bidragande faktor för dem att få 

uppmärksamhet och uppskattning och utveckla bland annat ett ökat självförtroende. Om 

personalen däremot skulle välja att arbeta mer med misstankarna kring ungdomarnas 

ålder, skulle som redan nämnt ovan tilliten, förtroendet och relationen skadas. 

Ungdomarna skulle kunna uppleva att de tappat anseendet hos personalen, då de eventuell 

har ljugit om sin ålder. Detta skulle kunna ha till följd att deras självrespekt och 

självkänsla minskar och känslor av underlägsenhet, svaghet och hjälplöshet uppstår. En 
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studie av Miller, Irizarry och Bowden (2013) visade att ungdomar som hade fyllt 18 år 

upplevde integrationen i samhället som svårare eftersom de förlorade stödet från 

socialtjänsten och boendet. Detta skulle kunna visa på att även ungdomar som har passerat 

18 års gränsen ändå har likadana behov som barn.  

Det nämndes även att ungdomar har ett behov av att gå i skolan för att kunna integrera sig 

bättre i det svenska samhället. Att lära sig det svenska språket skulle kunna öka 

ungdomars självkänsla, självförtroende och anseendet hos andra. Som studien av 

Wimelius, Eriksson, Isaksson & Ghazinour (2017) visade, finns det redan svårigheter att 

integrera ensamkommande barn, i till exempel lokala organisationer och idrottsföreningar. 

Att lära sig svenska genom att få gå i skolan, skulle kunna öka möjligheterna för barn och 

ungdomar att komma i kontakt med föreningar och organisationer, eftersom det ofta kan 

krävas en viss kunskap i det svenska språket. Studien av Albunimah och Blower (2010) 

visade att de ensamkommande barnen som utvecklade ett självförtroende och led mindre 

av psykisk ohälsa, var mer motiverade att gå och prestera i skolan och att integrera sig i 

samhället än andra barn. Genom stödet av HVB-hem personalen och möjligheten att gå i 

skolan skulle känslor av självförtroende öka, psykisk ohälsa minska och ungdomar vara 

mer motiverade att utvecklas, prestera i skolan och integrera sig i det svenska samhället.  

Det sista behovet är självförverkligande, där individen börjar sträva efter att uppnå sin 

fulla potential och blir allt som den är kapabel att bli (Maslow, 1943). Det sista steget i 

Maslows behovshierarki skulle kunna vara svårt för ensamkommande barn och ungdomar 

att uppleva eller uppnå medan de befinner sig i asylprocessen. Samtidigt skulle 

möjligheten finnas om barn och ungdomar får hjälp och stöd av HVB-hem, personal, 

andra ungdomar som stödpersoner och möjligheten att gå i skolan. Om alla av Maslows 

behov är någorlunda tillfredsställda, skulle ungdomar kunna sikta framåt, se möjligheter 

och sträva efter självförverkligande.  

 

8.2. Roller på HVB-hem  
Enligt Goffmans (2006) rollteori intar individer olika roller i samspel med andra individer 

och olika miljöer. Med hjälp av de olika aspekterna av Goffmans rollteori analyseras 

personalens upplevelser om åldersbedömning och åldersosäkerheten. Persson (2012) 

skriver att Goffman menar att individer kan ha en privat och offentlig sida, som 

återspeglas i de roller de framträder i. Individer kan välja att inte dela med sig av alla sina 

tankar till personer de inte riktigt känner och vet vilka uppfattningar den personen har. I 

den aktuella studien skulle respondenterna i intervjuerna agerat mer enligt deras roll som 

HVB-hem personal och inte som privatpersoner, vilket skulle kunna vara en förklaring till 

deras försiktiga uttryckssätt om ungdomarnas ålder. Som professionell vill de förmodligen 

inte uttrycka privata tankar och uppfattningar. Samtidigt kan det även betyda att 

personalen har samma uppfattningar både som privatperson och som professionell. 

Persson (2012) skriver om Goffmans rollteori att individer formar sina roller efter normer 

och förväntningar om hur individen bör vara. Rollen kan därför sitta som ett skal utanför 

individens identitet. För personalen i denna studie skulle rollen som HVB-hem personal 

kunna upplevas som ett skal och hen håller sig till de normer och förväntningar som finns 

för deras professionella yrke. Rutiner och regler som finns för personalen blir som 
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förväntningar som de måste följa i sitt arbete. De innebar för de flesta att inte följa upp 

misstankar om ålder utan behandla alla ungdomar som om de vore minderåriga. 

Personalen kunde uppleva att de har misstankar och funderat en del om ungdomars ålder 

men det håller de för sig själva eller enbart inom personalgruppen. Istället agerar de i en 

roll och håller tankarna för sig själv.  

Enligt Goffman (2006) försöker individer ibland lura sin publik genom att spela en roll 

men själv inte tro på dess äkthet. På ett sätt verkar personalen i denna studie agera 

likadant. Fast flera av dem misstänker att det finns ungdomar som är äldre än 18 år och 

har uppgett fel ålder till Migrationsverket, sätts de misstankarna åt sidan för att i samspel 

med ungdomarna inte låta sig märka av misstankarna. Som Goffman (2006) beskriver kan 

det vara professionella som lurar personer för deras egna bästa. Personalen skulle kunna 

tänka att inte ta upp åldersmisstankar är till ungdomarnas bästa. Det skulle kunna orsaka 

mer stress och oro, då personalen beskriver att ungdomar redan kan vara misstänksamma 

mot personalen och oroar sig för möjligheten att de har kontakt med Migrationsverket. 

För att kunna förklara sina misstankar om falsk ålder beskrev personalen skillnader i 

utseendet och beteende. Enligt Persson (2012) menar Goffman att individer försöka 

bedöma en person genom att observera kroppsspråket, klädsel, uttryckssättet och 

agerande. Vissa respondenter förklarade dock att bedöma ålder efter utseendet inte är 

säkert och ett moget beteende behöver inte härröra från åldern utan från tidigare 

erfarenheter såsom arbete från tidig ålder eller separationen från föräldrarna. I studien 

Albunimah och Blower (2010) har många ensamkommande barn varit med om olika 

traumatiska händelser innan de sökte asyl i Irland. Det visade sig att barn som ofta inte har 

levt med en förälder innan flykten led av mindre psykisk ohälsa för att de skulle kunna ha 

en high degree of resilience och utvecklad mer självförtroende än andra ensamkommande. 

Denna studie ger stöd till personalens upplevelse av att skillnader i beteendet kan bero på 

andra orsaker än åldern. En annan studie av Montgomery, Rousseau och Shermarke 

(2001) visade också att ensamkommande barn utvecklar olika överlevnadsstrategier för att 

kunna handskas med förlust och trauma. Vissa barn kan upplevas aggressiva och 

självsäkra. I förhållande till den aktuella studien, skulle det kunna tyda på att ett visst 

beteende kunde upplevas som mer moget för att det i verkligheten är ungdomars 

överlevnadsstrategier.  

Det visade sig att majoriteten av personalen upplevde att de ville behandla alla ungdomar 

lika och inte fokusera på deras ålder. Samtidigt uttryckte några att bemötande kunde 

ändras beroende på om ungdomen är äldre eller yngre då det finns skillnader i behoven. 

Persson (2012) skriver att enligt Goffmans teori, intar individer roller i samspel med andra 

individer. Personalen i denna studie intar en professionell roll där de anser att funderingar 

kring ålder inte är en del av deras arbetsuppgift och därför inte bör vara en del av arbetet 

med bemötande av ungdomarna. Dock uttryckte några att bemötandet kunde ändras i vissa 

fall. När yngre barn placerades på HVB-hemmet kunde det krävas att inta en föräldraroll 

eftersom de hade mer behov av uppsikt och närhet. Äldre ungdomar kunde däremot 

upplevas klara sig mer självständigt och förväntningar sattes högre. Detta skulle kunna 

tyda på att personalen i vissa fall kliver in i olika roller och anpassar sitt bemötande eller 

beteende efter hur gammal de tror ungdomen de möter är. 
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Enligt Persson (2012) menar Goffman att individers möten alltid präglas av en balansgång 

mellan misstro och tillit, speciellt när de inte känner varandra bra. Detta skulle kunna 

förklara varför ungdomarna kan ha misstro gentemot personalen. De är inte säkra på att 

det inte rapporteras någonting om deras ålder eller annat till Migrationsverket. Samtidigt 

kan Goffmans teori även kunna kopplas till HVB-hem personalens misstankar om 

ungdomarnas ålder. Genom att lära känna ungdomarna växer dock bådas tillit till varandra 

vilket skapar en förutsättning för en bra relation. 

 

9. Diskussion 

I detta sista avsnitt knyts resultatet och analysen ihop till en diskussion kring studiens 

syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie är undersöka HVB-hem personalens 

uppfattningar om åldersbedömning samt hur de upplever och hanterar den eventuella 

åldersosäkerheten hos ensamkommande flyktingbarn.  

 

Resultatet i denna studie kommer sammanfattningsvis fram till viktiga aspekter som rör 

ensamkommande flyktingbarn men även personalen på HVB-hem. Det visade sig att 

personalen inte upplevde att deras arbete och arbetssätt påverkades mycket av osäkerheten 

kring ungdomarnas ålder. Det fanns misstankar om att flera av ungdomarna placerade på 

deras HVB-hem inte var den åldern de hade uppgett. Det handlade mest om att de 

upplevdes vara äldre än 18 år, dock hos de flesta inte mycket äldre än 18 år, varför de 

fortfarande kunde betecknas som ungdom. Trots misstankarna skulle arbetet fortsätta som 

vanligt och temat ålder skulle inte diskuteras med ungdomarna. En förtroendefull relation 

ansågs kunde ta skada av att ungdomar får reda på personalens misstankar. Det skulle 

nämligen kunna leda till oro över att personalen skulle rapportera det vidare till 

Migrationsverket. Därför bör HVB-hem personalen inte ha någon kontakt med 

Migrationsverket och inte vara en del av åldersbedömningar.  

 

Arbetet med ungdomarnas behov av bland annat trygghet och stöd ansågs överväga 

misstankarna och funderingar kring deras riktiga ålder och hur det bör hanteras av 

personalen. Det ansågs att ungdomarna skulle behandlas under samma förutsättningar 

oavsett ålder. Fokus i bemötande skulle istället ligga på vilka behov eller personligheter 

dem har. Personalen som intervjuades kunde se flera risker med att personer i olämplig 

ålder placerades på HVB-hem. Detta gällde både personer som ansågs vara äldre, särskilt 

de närmare 30 än 20 års ålder, men även barn som ansågs vara för unga för en sådan 

placering. Mobbning, kränkning, utnyttjande eller sexuella övergrepp innebar riskerna 

som sågs för barn. Det kunde även ses några fördelar med åldersskillnader bland 

ungdomar på ett HVB-hem. Äldre ungdomar kunde utgöra ett stöd till de yngre, vara 

förebilder eller storasyskon, samtidigt som rollen som stödperson kunde fylla tomrummet 

av egna småsyskon. En annan fördel ansågs kunna finnas för ungdomar som egentligen är 

över 18 år men utger sig som barn. De får möjlighet att få samma stöd som barn från 

personal på HVB-hemmet, en god man och möjlighet att gå i skolan och lära sig svenska.  

 

Slutsatserna som kan dras från analysen är att barn och ungdomar har behov av bland 

annat trygghet, anknytning, samhörighet och uppskattning. Med hjälp och stöd från HVB-
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hem personal ses möjligheterna att någorlunda tillgodose dessa behov, vilket kan skapa 

bra förutsättningar för ett ökat välbefinnande och möjlighet till integration för 

ungdomarna. Eftersom majoriteten av personalen inte upplevde att ungdomarna som de 

misstänkta ha uppgett fel ålder, som mycket äldre än 18 år. Ungdomarnas behov kunde 

likna barns behov. Det skulle även kunna argumenteras och forskas vidare i att huruvida 

Maslows behovshierarki kan kopplas till vuxna asylsökandes behov i förhållande till barns 

och ungdomars. Hur ser skillnader ut i olika åldersgrupper?  

 

Analysen visar också att det finns en trygg och säker upplevelse av hur rollen av HVB-

hem personal bör ser ut när det gäller frågor kring åldersbedömningar och 

åldersosäkerheten. Trots misstankarna om vad som är ungdomars verkliga ålder, försöker 

personalen så gott de kan inta en professionell roll och undviker att medvetet låta sig 

påverkas av misstankarna. Bemötandet anpassades huvudsakligen efter ungdomarnas 

behov och mognad, vilket inte alltid behöver grundas i deras ålder. Ett moget beteende 

kunde härröra från tidigare erfarenheter från hemlandet eller flykten. För vidare forskning 

skulle det vara intressant att undersöka god mans och handläggarnas roll på socialtjänsten 

och Migrationsverket. Hur upplever och hanterar de åldersbedömningar och 

åldersosäkerheten? Hur bedömer de ungdomarnas ålder och på vilket sätt tittar de på 

ungdomarnas behov? 

 

Vid tidpunkten av intervjuerna som ligger till grund för denna studie, hade 

Migrationsverket precis börjat med att komma igång med de nya medicinska metoderna 

för åldersbedömning i samarbete med Rättsmedicinalverket. Därför hade inte många av 

personalen upplevt åldersbedömningar, hur det går till, hur det kan påverka ungdomars 

mående och vilka konsekvenser som följs av en åldersuppskrivning. Samtidigt uttryckte 

personalen också att de upplevede att det först i de kommande månaderna som ungdomar 

fyller 18 år och fortfarande inte fått svar på sin asylansökan. Tidigare har asylprocessen 

tagit mindre tid och svaren har ofta kommit innan en ungdom fyllde 18 år. Detta är nu på 

väg att ändras eftersom väntetiden har tagit mycket längre tid. Om denna studie skulle 

upprepas om ett halvt år eller ett år, skulle personalen kunna ha fler och kanske andra 

upplevelser av åldersbedömningar och åldersosäkerheten hos ensamkommande barn och 

ungdomar.  

 

Denna studie har relevans för socialt arbete eftersom den bidrar med kunskap om hur 

personalen på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn arbetar med frågor kring 

åldersbedömningar och åldersosäkerheten. Studien lyfter diskussionsfrågor kring huruvida 

barns och ungdomars behov är av vikt när det kommer till att bedöma en individs ålder. 

Som Mather (2006) en konsult barnläkare uttrycker är de idag använda metoderna för 

åldersbedömning osäkra eftersom en exakt ålder aldrig kan bedömas. Åldersbedömning 

tar lite hänsyn till barns och ungdomars social och emotionell utveckling. Dessutom kan 

det nästan vara omöjligt att bedöma ungdomars psykologiska och sociala ålder, då denna 

kan vara påverkade av bland annat trauma, sömnbrist, känslor av ångest och oro, 

språksvårigheter och skillnader i kulturella normer. Hjern, Brendler-Lindqvist och 

Norredam (2011) argumenterar utifrån Mathers argumentation för ett mer flexibelt sätt att 

åldersbedöma ensamkommande och unga asylsökande. Barnkonventionen kom till 

eftersom de Förenta Nationerna ansåg att barn har speciella behov av skydd, vilket är 
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grundad i att de är mer fysiskt och psykiskt sårbara än vuxna och inte efter deras exakta 

ålder. Därför föreslår Hjern, Brendler-Lindqvist och Norredam ett mer flexibelt 

tillvägagångsätt där barns behov bedöms istället för deras ålder, på grund av att den exakta 

åldern ändå inte kan bedömas. Ett sätt att driva ny forskning framåt skulle därför kunna 

fokusera på ett sätt att bedöma behoven och ungdomars sociala och emotionella 

utveckling istället för nya och förbättrade metoder av medicinsk åldersbedömning.  
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Bilagor 

 

A - Informationsbrev till intervjupersoner 

Jag är student på Umeå Universitet som ska genomföra min masteruppsats i socialt arbete. 

Syftet med studien är att undersöka HVB-hems personalens uppfattningar om 

åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn samt personalens upplevelser av att 

arbeta med ensamkommande flyktingbarn på HVB-hem vars ålder ålder bli ifrågasatt. 

 

För att kunna genomföra denna undersökning behöver jag din hjälp med att besvara frågor 

i en intervju om dina upplevelser. Det är frivilligt att delta i intervjun, som kommer att 

cirka ta en timme. Det är endast jag som genomför undersökningen och intervjun och min 

handledare som kommer ha tillgång till mina anteckningar från intervjuerna. Dina svar 

kommer endast användas till denna undersökning. I uppsatsen kommer du att vara 

anonym. Det betyder att ditt namn, din arbetsplats och kommunen du arbetar i inte 

kommer att nämnas i uppsatsen.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Merle Krüger 

 

Vid intresse om att delta i en intervju och några funderingar eller frågor får ni gärna hör av 

er till mig eller min handledare på Umeå Universitet: 

 

Merle Krüger: 0701567577, merle84@gmail.com 

Handledare Mattias Strandh: 0730786067, mattias.strandh@umu.se 
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B - Intervjuguide 

Information till intervjupersonen 

• Syftet med undersökningen 

• Tidsomfattning och inspelning av intervju (Godkännande) 

• Samtycke och avbrytning av intervju 

• anonymitet och hantering av intervjumaterial 

 

Om arbetet på HVB-hem - inledning 

• Hur länge har du arbetat på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn? 

• Hur gamla ska barnen vara som placeras på ditt HVB-hem?  

 

Om åldersbedömning 

• Vad anser du om att åldersbedöma ensamkommande flyktingbarn?  

• Hur tror du att åldersbedömningar görs i Sverige idag? 

 

• Har du varit med om att ett ensamkommande flyktingbarn har blivit uppskriven i 

ålder (över 18 år) fast du upplever att beslutet var felaktig?  

o Vilka följder/konsekvenser innebär det för barnet? 

o Kan du beskriva för mig hur du som personal hanterade denna situation? 

 

Om åldersosäkerheten hos ensamkommande flyktingbarn 

 

Äldre 

• Har du upplevt någon gång att ett ensamkommande barn är äldre än de säger eller 

papperna från Migrationsverket visar? 

• Hur har du hanterat eller skulle hantera att arbeta med ensamkommande 

flyktingbarn som du misstänker är äldre? 

• Vad har ni gjort eller gör när ni i personalgruppen upplever att ett barn är äldre än 

hen säger? 

• Ser du några risker med att ett barn är äldre och placeras på ett HVB-hem för barn? 

o Skulle du kunna se några risker för barnen/ för dig som personal 

 

• Ser du några fördelar med att ett barn är äldre och placeras på ett HVB-hem för 

barn?  

o Skulle du kunna se några fördelar för samhället? (Nytta för samhället) 

o för vem isåfall? (samhällets/barns behov) 

 

Yngre 

• Har du upplevt någon gång att ett ensamkommande barn är yngre än de säger eller 

papperna från Migrationsverket visar? 

• Hur har du hanterat eller skulle hantera att arbeta med ensamkommande 

flyktingbarn som du misstänker är yngre än de säger? 

• Vad har ni gjort eller gör när ni i personalgruppen upplever att ett barn är yngre än 

hen säger? 
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• Ser du några risker med att ett barn är yngre och placeras på ett HVB-hem för 

äldre barn? 

• Ser du några fördelar med att ett barn är yngre och placeras på ett HVB-hem för 

äldre barn? 

 

Om påverkan av arbetet 

• Upplever du att åldersosäkerheten kan påverka ert arbete på HVB-hem? 

o På vilket sätt i så fall? / Varför inte? 

o Upplever du att åldersosäkerheten kan (t.ex.) påverka ditt bemötande 

gentemot ungdomar där du kan misstänka att de är äldre (eller yngre)? 

 

• Upplever du att du påverkas av debatten i medierna kring åldersbedömningar och 

åldersosäkerheten hos ensamkommande flyktingbarn? 

o På vilket sätt i så fall? 

o Kan du ge några exempel om vad specifikt från media kan ha påverkat dig? 

 

• Upplever du att debatten påverkar dina kollegor, arbetsgruppen eller verksamheten 

på något sätt? 

 

 

 

 


