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Invandring eller migration är ett hett politiskt ämne som ofta belyses i media, då det ofta 

målas upp som något negativt och fullt av problem. Studien syftar till att undersöka hur en del 

av asylprocessen kan se ut i Sverige. Till hjälp för detta har data insamlats med utgångspunkt 

från tre övergripande begrepp: åldersbedömning, sjukdomsdiagnostik och uppföljning. 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en systematisk litteraturstudie. Resultatet tyder 

på att asylprocessen är en ytterst komplicerad process. Det är dock ett faktum att det finns 

problemområden exempelvis tillförlitligheten till radiologiska åldersbedömningar, men även 

konkreta exempel på förslag till förändringar. 
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1 Inledning 

 

I denna studie har vi författare försökt få fördjupad kunskap om migration som en process 

med fokus på asylprocessen. Studien är avgränsad till att beröra asylprocessen utifrån förvalda 

begrepp, detta på grund av områdets stora omfattning. Eftersom invandringen har ökat 

explosionsartat de senaste åren har trycket blivit extra hårt inom den sociala sektorn. Detta 

gäller inte bara Migrationsverket utan även socialtjänsten, sjukvården, skolan och flera olika 

former av behandlingshem. Vi hoppas att läsare genom denna studie ska få förståelse för hur 

komplext asylfenomenet är, men även hur många verksamheter inom den sociala sektorn som 

är delaktiga i beslut gällande dessa människors framtid.  

 

Genom livs- och yrkeserfarenhet har vi författare endast fått en väldigt begränsad och ofta 

politiskt riktad bild av asylprocessen. Media målar ofta upp den som något negativt och från 

politiska partier hör man endast om kostnader och mörkertal. Med detta i åtanke blev vår plan 

att istället för att utföra intervjuer med före detta asylsökande eller med socialsekreterare inom 

Migrationsverket, att undersöka existerande forskning kring området och vad som framförs 

där som ett problem, om det nu finns ett sådant.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Migration kan knappast anses vara ett modernt fenomen, folkgrupper har förflyttat sig över 

gränser i många århundraden av olika anledningar. Migration kan delas in i två större klasser, 

arbetskraftinvandring och asylsökande (Sveriges migrationshistoria, 2015). Den första klassen 

var mer vanlig under industrialiseringens tid, då det fanns en efterfrågan av arbetskraft som 

inte kunde tillgodoses av den lokala populationen. Arbetsgivare sökte sig därför till utländsk 

arbetskraft, som ofta jobbade för mindre pengar och lämnade landet när jobbet var gjort.  

 

Den vanligaste gruppen av migranter idag är asylsökande, människor som av olika 

anledningar tvingats fly sina hemländer och söka skydd. På så vis skiljer sig den här gruppen 

genom att nationer inte har ett lika stort 

intresse för att ta emot dessa individer. Till 

skillnad mot arbetsinvandring som genererar 

en tydligare vinst för alla involverade parter 

kan asylinvandring ses som en ekonomisk 

börda för mottagarlandet. 

 

Oavsett hur man ställer sig till invandring och 

asylpolitik så förändrar inte det faktumet att 

antalet som söker asyl i Sverige ökat kraftigt 

de senaste åren. I år har under januari till 

september månad 73 079 ansökningar 

registrerats. Av dessa var  
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14 058 ensamkommande barn (Migrationsverket, 2015).  

 

Det är Migrationsverket som har det övergripande ansvaret för de människor som söker asyl 

enligt lag (2005:716) om mottagande av asylsökande m.fl. (se mer utförligt i kapitel 3.1). De 

ansvarar för att pröva alla ansökningar om bosättning, besök, skydd undan förföljelse och 

svenskt medborgarskap. För flyktingar erbjuder Migrationsverket (2015) även husrum och 

pengar till mat under tiden som de väntar på ett besked i asylärendet. 

 

Exakt vad för tjänster som kan erbjudas dem som söker asyl är beroende på den sökandes 

ålder, då svensk lagstiftning skiljer sig åt i vilka rättigheter staten har skyldighet att erbjuda 

(se kapitel 3). Till exempel så sattes år 2013 en lag i bruk (Redcross, 2015) som gjorde att 

papperslösa vuxna fick rätt till samma subventionerad hälso- och sjukvård som asylsökande, 

detta i form av vård som inte kan anstå i risk för den enes eller andras hälsa.  

 

1.1.1 Åldersbedömning 

 

Eftersom det finns tydliga skillnader i rättigheter för vuxna och barn finns det ett behov av 

adekvat åldersbedömning för att säkerställa en asylsökandes ålder, speciellt då många som 

kommer är papperslösa. Åldersbedömning är också viktigt då barn under 18 år inte får utvisas 

till sitt hemland utan ett ordnat mottagande (Farr, 2014).  

 

Enligt Migrationsverket (2015) är åldersbedömning viktigt för att säkerställa ens identitet, och 

beroende på om handläggaren bedömer att den sökande är under eller över 18 år kommer 

ärendet att behandlas annorlunda. Åldersbedömning ska enligt riktlinjer ske i början av en 

utredning, i fall det skulle kunna bli aktuellt att överföra barnet till ett annat EU-land där till 

exempel en asylutredning redan påbörjats (Farr, 2014).  

 

Sedan den 4:e september 2015 har Migrationsverket infört nya rutiner angående 

åldersbedömning i asylärenden där den sökande inte har gjort sin ålder sannolik och inte 

heller kan göra det på något annat sätt. De nya rutinerna innebär att ansvaret att beställa en 

medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning flyttas över från Migrationsverket till den 

individ som söker asyl. Migrationsverket har dock en skyldighet att informera den sökande 

om detta i ärendet. Uppgifterna från den medicinska åldersbedömningen eller 

läkarbedömningen lämnas sedan in av den sökande till Migrationsverket, till stöd för 

uppgifterna om sin ålder. Det offentliga biträdet ska informeras om möjligheten att komma in 

med bevisning i form av en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning till stöd för 

åldern, om det inte finns underlag som styrker detta redan. Migrationsverket står för 

kostnaden av åldersbedömningen när den lämnas in. Om den sökande inte lämnar in sådana 

uppgifter kommer ärendet att avgöras på det underlag som redan finns i ärendet. 

(Migrationsverket, 2015)     
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Enligt riktlinjer från Socialstyrelsen (se utförligt i kap 3.3) beskrivs det hur 

åldersbedömningen ska gå till. Först ska de eventuella ID-handlingar som inkommit bedömas 

i dess nuvarande skick, följt av en muntlig utredning där frågor kring den sökandes bakgrund 

m.m. inhämtas och dokumenteras. I osäkra fall där identifikationspapper inte finns eller inte 

kan verifieras erbjuds en så kallad medicinsk åldersbedömning, en bedömning som utförs av 

en legitimerad läkare. Vanligtvis sker detta genom antingen en röntgen av handleden eller av 

tänderna. Åldersbedömning är frivilligt och bestäms i samråd med den ansökande och dennes 

gode man. Men skulle den sökande neka till att genomgå en medicinsk åldersbedömning kan 

det naturligtvis påverka beslutsfattandet i ärendet. (Socialstyrelsen, 2015)     

 

Gregor Noll, professor i folkrätt vid Lunds Universitet, tar i en debattartikel (Infotorgjuridik, 

2014) upp kritik mot radiologisk åldersbedömning. Radiologisk åldersbedömning, som är den 

vanligaste formen av medicinsk åldersbedömning är det som erbjuds till sökande som inte kan 

via papper bevisa sin ålder och identitet. Men som Noll (2014) påpekar så registrerade 

Somalia endast sex procent av levande födslar år 2006, och Afghanistan registrerade endast 

tre procent. För att sätta detta i perspektiv så är somalier och afghaner bland de största 

grupperna som söker asyl i Sverige. I år har det inkommit 9 925 ansökningar från människor 

med afghansk nationalitet varav 6 762 var ensamkommande barn och av somalisk nationalitet 

togs det emot 3 889 ansökningar varav 1 461 var ensamkommande barn. (Migrationsverket, 

2015) 

 

Det problematiska är att i många fall så har den medicinska bedömningen en allt för 

avgörande roll i ärendet om uppehållstillstånd, det blir alltså läkarens roll, inte juristen som 

blir den avgörande i fallen. Men Noll (2014) menar på att det finns brister i relevant 

jämförelsematerial för båda grupperna. Dessa jämförelsegrupper kommer dessvärre inte från 

hela världen, utan kommer vanligtvis ifrån mer utvecklade länder. Indikationer från 

forskningslitteraturen menar Noll visar på att tillväxten varierar i betydande omfattning 

beroende på faktorer såsom etnicitet, socioekonomisk status, förekomst av traumatiska 

händelser och tillgång till hälso- och sjukvård. Detta kopplar Noll till en samling studier som 

kopplar samband mellan krigs- och traumaupplevelser och förtida åldrande. Andra studier 

kring förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos ensamkommande afghanska 

flyktingbarn och en studie som undersöker effektiviteten hos en av de dominerande 

metoderna för handledsbedömning visar på att jämförelser mellan en afghansk pojke med 

krigsupplevelser och västerländska pojkar utan krigsupplevelser kan leda till allvarliga 

felbedömningar (Infotorgjuridik, 2014). 

 

Noll (2014) avslutar sitt argument med att säga att detta problem med jämförelsepopulationer 

inte skulle vara ett problem om det fanns adekvat folkbokföring för tillförlitlig bedömning av 

kronologisk ålder, men att utan folkbokföring kan man som jurist eller läkare inte veta om 

individer i studiepopulationen verkligen har den ålder de uppger.   

 

Den 17:e juli presenterades av Anders Hjern (2015), barnläkare, som representant för 

Barnläkarföreningen (BLF), deras åsikter kring medicinska åldersbedömningar av 

asylsökande ungdomar. Det BLF tar upp gällande Socialstyrelsens riktlinjer 2012-6-54 (2012) 
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är att det inte presenterades något vetenskapligt stöd för dessa riktlinjer och inte heller 

inhämtades några synpunkter från BLF. Hjern (2015) menar på att Barnläkarföreningen alltid 

haft den ståndpunkten att radiologiska undersökningar av handled och visdomständer inte 

möter de krav som man anser att en metod måste leva upp till för att kunna säkerställa en 

asylsökande ungdoms ålder. I en opinionsartikel berättar Hjern att BLF har tagit del av 

professor Gregor Nolls artikel och delar hans skepsis till åldersbedömningar som ensidigt 

baserats på radiologiska undersökningar (Lakartidningen.se).  

 

I Socialstyrelsens riktlinjer 2012-6-54 presenteras att det i dagsläget inte finns någon 

medicinsk eller psykosocial metod som exakt kan fastställa kronologisk ålder för en person i 

övre tonåren. Socialstyrelsen säger dock att de har funnit att radiologiska metoder, på handled 

och tänder, förefaller vara den lämpligaste metoden i dagsläget (Socialstyrelsen, 2012).     

 

Barnläkarföreningen fick under 2013 en möjlighet att skriva en modifierad instruktion av 

Socialstyrelsens riktlinjer 2012-6-54 efter överläggning med myndigheten. I denna tonar de 

ned betydelsen av röntgenmetoderna och understryker istället vikten av den psykosociala 

anamnesen1 i barnläkarundersökningen. De skrev också att man ska beakta 

röntgenmetodernas breda felmarginal och rekommenderar att en barnläkare med särskild 

kompetens ska ansvara för den övergripande bedömningen av samtliga 

undersökningsmoment. För att försäkra sig om detta så skrevs det i instruktionerna att 

enskilda moment i undersökningen inte skulle delas med Migrationsverket utan endast den 

övergripande bedömningen. Migrationsverket och Socialstyrelsen godkände och skrev 

kontrakt på framförda instruktioner oktober 2013 (Barnlakarforeningen.se). 

 

Men efter att undersökningar hade utförts enligt dessa instruktioner under våren och 

sommaren 2014 och endast ett fåtal fall hade framkommit där det fanns tillräckligt med 

underlag för att föreslå en ändrad ålder, inledde Migrationsverket ett arbete som ledde fram 

till ett rättsligt ställningstagande RCI 13/2014. Detta nya ställningstagande, menar BLF, går 

stick i stäv mot de överenskomna instruktioner som BLF arbetat fram. I RCI 13/2014 står det 

enligt Hjern (2015) bland annat att: 

 

“Det är Migrationsverket som ska avgöra om den sökande har uppfyllt sin bevisbörda. 

Utlåtandet från den sakkunnige läkaren ska bedömas tillsammans med underlaget för den 

medicinska åldersbedömningen, d.v.s. tand- och handledsröntgen samt den barnpediatriska 

undersökningen.” 

 

Med detta, menar BLF, att Migrationsverket har med stöd av detta dokument kunnat hävda att 

utlåtanden från en barnläkare om åldersbedömningar som inte innehåller en radiologisk 

undersökning har ett “lågt bevisvärde”. Detta ser Barnläkarföreningen som ett sätt att komma 

ifrån att det är en kompetent barnläkare som gör den samlade bedömningen av de olika 

medicinska undersökningsmomenten. Istället, säger Hjern, att man lägger det ansvaret på 

Migrationsverkets egna handläggare, som saknar kompetens för en sådan kvalificerad 

                                                 
1 Sjukdomshistoria, NE (2015) 
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medicinsk bedömning. Det hela skapar en etisk oacceptabel situation för barnläkare, där de 

inte längre kan garantera att deras patienter får en medicinsk kompetent bedömning. 

Barnläkarföreningen har därför uppmanat sina medlemmar att inte utföra sådana 

undersökningar, så länge Migrationsverket följer denna praxis (Barnlakarforeningen.se). 

 

1.1.2 Sjukdomsdiagnostik 

 

Ett annat problem i asylutredningen som Noll (2015) hänvisar till är förekomsten av sjukdom- 

och hälsoproblematik hos asylsökande, speciellt psykiska sjukdomar. I ett kunskapsunderlag 

för primärvården utfärdat av Socialstyrelsen (2015) menar de att invandrare och flyktingar 

ofta kan ha en högre förekomst av psykisk ohälsa, men att de i mindre utsträckning självmant 

vänder sig till den psykiatriska vården i jämförelse med majoritetsbefolkningen. 

Socialstyrelsen utmärker kommunikationssvårigheter som ett av de svårare hinder som leder 

till att dessa grupper inte får den psykiatriska och psykologiska behandling som de har behov 

av och rätt till.   

 

Landstinget i det distrikt där den asylsökande har blivit placerad har ansvaret att kontakta den 

som söker asyl om möjligheten till hälsoundersökning. Innehållet i hälsoundersökningen är 

rådgivning angående hälsofrågor, erbjudande om provtagningar och information om hälso- 

och sjukvården i Sverige (Migrationsverket, 2015). Socialstyrelsen (2015) sammanfattar hur 

hälsoundersökningen ska se ut. Den ska innehålla ett samtal om hälsa med avseende på 

tidigare fysiska och psykiska hälsotillstånd, om hälsotillståndet kan vara påverkat av 

traumatiska och/eller psykosociala situationer. Om behovet finns för ytterligare vård så ska 

vård erbjudas vid den enhet som har kompetens för att behandla detta.  

 

Men Socialstyrelsen (2015) uppmärksammar det faktum att vissa symptom på psykiska 

störningar, såsom initiativlöshet eller misstänksamhet kan leda till att erbjudanden om vård 

avslås. I kunskapsunderlaget framförs en studie på primärvårdspatienter med 

flyktingbakgrund. Av de undersökta framkom det att 66,4 % hade en traumatisk bakgrund 

men hade trots mångårig kontakt med sjukvård aldrig nämnt detta för sin husläkare. Av de 

undersökta uppgavs 84,5 % ha någon form av psykisk störning, vanligast var depression eller 

PTSD, och upplevde psykosomatiska symptom men hade i alla fall vägrat remiss till psykiatri 

när den erbjudits.  

 

I ett studiehäfte framfört av Stockholm läns landsting problematiseras det kring hur kultur kan 

påverka synen på hälsa och inställningen till vård. Det talas om hur traditioner och 

gemensamma normer för familjebildningen kan styra vårt beteende och förhållningssätt. Man 

lägger vikt på skillnaden mellan ett individcentrerat och ett gruppcentrerat samhälle. I ett 

gruppcentrerat samhälle är familjen den minsta enheten och självaste identiteten ligger i 

tillhörigheten till familjegruppen. Den enskilde individen har ett ansvar för och hämtar sitt 

stöd från gruppen och på så vis är det viktigt att det går bra för familjen. Det blir på så vis 

också viktigt att försvara familjens anseende utåt. Detta ställs som motvikt mot ett 

individcentrerat samhälle, som Sverige anses vara, som lägger tonvikt på självförverkligande 
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och personlig utveckling. Individen är på så vis den minsta enheten och rättigheterna blir 

kopplade till denne (Transkulturellt centrum, 2012). 

 

Studiehäftet (2012) tar även upp hur ofta språkskillnader nämns som ett hinder i vårdmötet 

med patienter av annan kulturell bakgrund. Tillgång till kompetenta tolkar är något som är 

väldigt viktigt för att minska detta hinder. Ord och begrepp kan även ha olika kulturella 

betydelser som inte går att översätta rakt av. Medicinska termer som förekommer i det 

svenska språket som till exempel ångest, depression och psykos har inte alltid en naturlig 

direktöversättning.  

 

Icke-verbal kommunikation präglas även den av kulturella normer, vilket är viktigt att veta i 

mötet med en individ av annan kulturell bakgrund. En annan faktor som uppmärksammas är 

det faktum att olika kulturer kan ha olika syner på psykisk ohälsa, och det vi i västvärlden 

identifierar som depression kan i vissa kulturer bara anses vara energilöshet. Fysisk värk kan 

tas som negativa tankar och att höra röster kan vara en andlig upplevelse snarare är ett 

symptom på en psykos. Studiehäftet (2012) pekar också på att psykiska sjukdomar inte 

uttrycks på samma sätt i olika kulturer. Det är inte heller ovanligt att psykiska sjukdomar får 

en övernaturlig förklaring, och förklaras genom demoner eller liknande. Detta kan göra så att 

dessa människor hellre söker sig till religiösa ledare eller traditionella behandlingar snarare än 

att söka hjälp hos den svenska sjukvården. Vilka stigman som kopplas till psykisk ohälsa 

beror också på vilken syn samhället har i ett individcentrerat samhälle där sjukdomen i första 

hand drabbar individens självförverkligandeförmåga så blir också stämplingen på individen. 

Men i ett gruppcentrerat samhälle kan det vara så att stämplingen går ut över hela familjen 

snarare än den enskilde individen och kan därför ha en negativ påverkan på familjens 

anseende och förutsättningar.  

 

I Socialstyrelsens kunskapsunderlag (2015) beräknas det att cirka 25 % av alla asylsökande 

och flyktingar är barn, vilket stöds av Migrationsverkets (2015) egna statistik över inkomna 

ansökningar. Underlaget presenterar en samling studier som gjordes på sammanlagt 3 003 

barn från ett 40-tal länder där man fann förekomst av posttraumatiskt stressyndrom på 19-54 

% och depression på 3-30 %. Barn som tidigt blivit utsatta för traumatiska händelser såsom 

förlust, separation, förföljelse, misshandel eller fattigdom, eller bevittnat våld och död har en 

betydligt högre risk för PTSD. Ändå förekommer det, enligt Socialstyrelsen (2015), ofta en 

längre latenstid innan dessa barn får hjälp eller att föräldrarna söker hjälp till dem och detta 

kan bero på till exempel skuld- och skamkänslor som kan tänkas vara kulturbetingade. 

Ensamkommande flyktingbarn upplevde att deras tillstånd och mående försämrats under 

vistelsen på förläggningar där de inte upplevde trygghet på grund av tidigare upplevelser.      

 

1.1.3 Uppföljning och utvärdering 

 

Inom Migrationsverkets ansvarsområde ligger det att följa upp de beslut som tagits och 

utvärdera eventuella resultat för den involverade individen. I en handbok för 

migrationsärenden som utfärdas och uppdateras av Migrationsverket själva, står en 
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förtydligan av deras uppgifter. I den beskrivs att det är insatserna gentemot den enskilde 

individen som är det som ska följas upp och utvärderas. Syftet med uppföljningen är att 

säkerställa att Migrationsverket inte behöver sätta in ytterligare insatser. Handboken säger 

också att uppföljningen och utvärderingen ska göras först vid behov, under den tid insatserna 

pågår och när de avslutats (Migrationsverket, 2015). 

 

I handboken (2015) ges också exempel på hur uppföljandesamtal i olika delar av 

asylprocessen kan se ut. Ett uppföljningssamtal efter beslut från Migrationsverket kan gå till 

på följande vis. Det finns fyra övergripande mål som ska avhandlas under samtalet:  

 

1. Personen ska påbörja en tankeprocess kring ett eventuellt återvändande eller 

bosättning.  

2. Uppföljning av pass/id-handlingar.  

3. Genomgång av vilka alternativ som finns och relevant information kring detta. 

4. Personen i fråga får redogöra för sina tankar kring beslut och överklagandeprocess. 

 

Det ges också exempel på tillvägagångssätt och alternativ på frågor att ställa i ett praktiskt 

utförande. 

 

Handboken fastställer även att i alla ärenden direkt eller indirekt som rör barn så ska en 

barnkonsekvensanalys författas innan ett beslut tas i ärendet. Barnkonsekvensanalys är, enligt 

handboken, en metod för att säkerställa barnperspektivet och att barns bästa alltid finns med i 

det tagna beslutet. Varje verksamhetsområde vars arbete och beslut rör barn ska kontinuerligt 

kartlägga dessa beslut, vad som saknas och hur man ska arbeta vidare. Samtliga chefer har 

sedan ansvar för att en analys sker före alla beslut som kan tänkas få konsekvenser för barn. 

Barnkonsekvensanalysen ska ses som en integrerad del i alla befintliga beslut, vare sig de är 

formella eller informella. Exakt hur uppföljningen och utvärderingen av analysen kan se ut 

skiljer sig beroende på ärendet men handboken instruerar att i alla fall där det är möjligt och 

nödvändigt så ska en uppföljning ske. Det som i första hand ska utvärderas är vilka effekter 

besluten har fått och hur väl de stämde överens med de antaganden som analysen är byggd på 

(Migrationsverket, 2015). 
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2 Problemformulering 
 

Invandring och asyl är minst sagt ett hett ämne politiskt sett, och från media och 

enfrågepartier målas en negativ bild full av problematik och kostnader. Vår motivation till att 

göra detta arbete är för att vi båda kände att vi hade en dålig förförståelse inför just vad 

asylprocessen innebär för individen och hur den går till. Vi valde att fördjupa oss i tre 

specifika begrepp i asylprocessen, åldersbedömning, sjukdomsdiagnostik och uppföljning. 

Detta för att se om det kan finnas problem och för att skapa en bild av dessa delar i 

asylprocessen. Då Migrationsverket har det övergripande ansvaret för asylutredningen i 

Sverige, blev deras lagrum och riktlinjer därför centrala i vårt arbete, men även andra 

verksamheter benämns i viss utsträckning.  

 

2.1 Syfte 

 

Syftet är att undersöka hur asylutredning kan gå till genom att analysera och reflektera över 

processer i asylutredningen utifrån tre nyckelbegrepp: åldersbedömning, sjukdomsdiagnostik 

och uppföljning.    

 

2.2 Frågeställning 

 

 Hur utförs åldersbedömning enligt den studerade litteraturen?  

 Vilka rutiner och riktlinjer kan man ha som myndighet i asylutredningen, enligt den 

studerade litteraturen? 

 Vad kan asylsökande efterfråga avseende sjukdomsdiagnostik från berörda 

myndigheter, enligt den studerade litteraturen?  

 Vad visar genomförd uppföljning, enligt den studerade litteraturen?  
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3 Teoretisk utgångspunkt 
 

Med detta kapitel presenteras den rådande lagstiftningen och de riktlinjer som styrde det 

sociala arbetet i asylprocessen, vid den tiden vi författade studien. Den syftar till att ge en 

referensram till slutsatser som dras i analyskapitlet (kap 6).     

 

3.1 Politiska mål och rättsligt ansvar 

 

Enligt regeringens mål angående asyl ska Sverige ha en human asylpolitik och vara en fristad 

för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. I deras mål ingår även att asylprocessen för 

att uppnå långsiktighet måste vara så kort som möjligt, rättsäker och med ett tydligt avslut 

(Regeringskansliet, 2015). 

 

Migrationsverkets uppdrag i deras egna ord är att pröva ansökningar för de personer som 

kommer till Sverige och vill bosätta sig, komma på besök, arbeta, söka skydd undan 

förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Deras vision är: "Ett Sverige som med öppenhet 

tar tillvara den globala migrationens möjligheter" och ser på migration som en positiv kraft 

som gör Sverige rikare i både ekonomisk och kulturell mening (Migrationsverket, 2015). 

 

Enligt lag (2005:716) om mottagande av asylsökande m.fl. 2 § så ansvarar Migrationsverket 

för mottagande och placering av asylsökande:  

 

“Migrationsverket skall ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som avses i 1 § 

första stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva förläggningar. Migrationsverket får uppdra 

åt andra att driva förläggningar. 

En kommun får anordna boenden för ensamkommande barn som omfattas av 1 § första 

stycket 1 och 2. Vad som sägs om förläggningar i 14-15 § skall gälla även sådana boenden. 

SFS 2006:177”  

 

Det är också Migrationsverkets handläggare som har ansvaret att ta beslut i ärenden gällande 

uppehållstillstånd enligt (2005:716) 5 kap 20 §. 

3.2 Lagstiftning 

 

Landstingen där de asylsökande blivit placerade har ett ansvar och en skyldighet att erbjuda 

vissa tjänster. Alla som söker asyl i Sverige ska få ett erbjudande om att genomgå en 

hälsoundersökning enligt 7 § Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. I 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av 

asylsökande m.fl. förklaras det vad denna hälsoundersökning ska innehålla (se kapitel 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/SFS2006-0177?src=document&versid=146-1-2005
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sjukdomsproblematik). De ska även erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård enligt Lag om 

hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (2008:344) 5-6 §.  

 

5 § “Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 4 § första stycket 1-3 och som 

inte har fyllt 18 år, vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom landstinget. 

Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även erbjudas utlänningar som avses i 4 

§ första stycket 4.” 

 

6 § “Ett landsting ska erbjuda utlänningar som avses i 4 § första stycket 1-3 och som har fyllt 

18 år, vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och 

preventivmedelsrådgivning.” 

 

För barn, som beskrivs som alla under 18 år, finns ytterligare lagstiftning som erbjuder 

utökade rättigheter. Enligt Migrationsverket så har asylsökande barn samma rättigheter som 

andra barn i det svenska samhället (Migrationsverket, 2015). Detta innebär rätten till skolgång 

enligt Skollagen (2010:800) 1 kap 8 § och 7 kap 3 §. Barn har också rätt till god man enligt 

Lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429), offentligt biträde i Dublinärenden 

och att få bo på ett boende med andra ungdomar (Farr, 2014). 

 

2005:429 2 § “Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller 

från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall 

överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara 

för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. God man skall också 

förordnas, om barnets föräldrar eller en annan vuxen person, som får anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe, efter barnets ankomst till Sverige men innan barnet har fått 

uppehållstillstånd här på grund av dödsfall eller sjukdom eller av någon annan orsak upphör 

att kunna utöva förmynderskapet eller vårdnaden. God man skall inte förordnas, om det är 

uppenbart obehövligt.” 

 

De som beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket erbjuds sedan hälso- och sjukvård 

enligt HSL (1982:763) 3 §, som beskriver landstingets ansvar att erbjuda vård till alla som är 

bofasta i länet. 

 

3.3 Åldersbedömning 

 

Socialstyrelsen har i samarbete med Migrationsverket kommit fram till följande 

rekommendationer om medicinsk åldersbedömning för ensamkommande barn som ansöker 

om uppehållstillstånd i Sverige. I de fall barnet uppger sig vara under 18 år men det finns 

tecken på att personens verkliga ålder är högre och det inte är uppenbart att personen är 

vuxen. Målet med dessa rekommendationer är att minska risken för att barn felaktigt bedöms 
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vara över 18 år och att åldersbedömningarna måste uppfylla krav på objektivitet, 

vetenskaplighet, kvalitet och rättsäkerhet (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Som rutin vid medicinska åldersbedömningar bör de inledas med en klinisk pediatrisk 

undersökning av individen och ska omfatta en anamnes och en antropometrisk2 bedömning. 

Röntgenundersökningar av tänder och handskelett bör komplettera den pediatriska 

undersökningen. Identifieras medicinska behov vid ålderbedömning bör de följas upp och 

tillgodoses av tandvård respektive hälso- och sjukvård för behandling. De osäkerheter som 

finns i dessa radiologiska metoder bör beaktas vid medicinsk åldersbedömning med 

röntgenundersökningar och hanteras på ett standardiserat sätt genom användande av 

fastställda protokoll. En 95 % sannolikhet bör krävas vid den radiologiska bedömningen för 

att beräkna sannolikheten att en enskild är över 18 år enligt en för medicinska sammanhang 

normalt acceptabel nivå. Då det finns mycket osäkerhet i dessa metoder bör den sammantagna 

bedömningen av allt utredningsmaterial om den uppgivna åldern styras av bevislättnadsregeln 

om tvivelsmålets fördel. Radiologer, rättsodontologer och barnläkare bör genomföra 

radiologiska och pediatriska undersökningar och bedömningar vid åldersbedömningar. Detta 

vid kliniker med vilka Migrationsverket slutit avtal med (Socialstyrelsen, 2015). 

  

                                                 
2 Kroppsmätning, NE (2015) 
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4 Metod  

4.1 Tillvägagångssätt 

 

Vi valde att använda oss av en systematisk litteraturstudie, såsom den definieras av 

Wengström et al. (2013) : “[...] att systematisk söka, kritiskt granska och därefter 

sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde.” (s. 31). Med denna 

metod kunde vi uppnå vårt syfte, så istället för att göra en ny empirisk studie så analyserade vi 

redan befintlig forskning och på så vis kunde vi belysa ett bredare problemområde.  

 

4.2 Litteratursökning 

 

Det första vi gjorde, i oktober månad 2015, var att göra en pilotsökning på ämnet asyl med 

användning av databaserna SocIndex, SwePub och Google Scholar för att få en överblick av 

tillgänglig forskning på området. SwePub valdes bort på grund av för få sökresultat. De 

inledande sökningarna var mer riktade till begreppen utifrån ett bredare perspektiv, för att 

inkludera så mycket relevant forskning som möjligt. Denna sökning gjorde också att 

söktekniken kunde förfinas och relevanta sökord kunde tas fram.    

 

Slutliga sökningen genomfördes med användning av databaserna SocIndex och Google 

Scholar, detta för att de gav bäst sökträffar i pilotsökningen och för att kunna undvika 

publiceringsbias (Wengström et al., 2013). Sökningen gick olika till beroende på vilken 

databas som användes, beroende på att i olika databaser kan samma ord benämnas olika. På 

Google Scholar användes fritext baserat på de övergripande begreppen medan vi på SocIndex 

använde en kombination av sökord och termer. Eftersom databasen till större delen använder 

sig av det engelska språket så var det viktigt att kontrollera våra söktermers definitioner i 

databasens ämnesordslistor, för att undvika bortfall av relevant material på grund av 

felöversättningar. Resultat från slutlig litteratursökning kan ses i bilaga 1.           

 

4.3 Inklusionskriterier 

 

Vetenskapliga artiklar publicerade år 2000 och framåt, på svenska och engelska med 

tillgängliga abstrakts inkluderade. De studier som valdes skulle även vara peer-reviewed och 

finnas tillgängliga online i fulltext. Studierna som inkluderades berörde det valda området 

kring asyl med tillhörande nyckelbegrepp: åldersbedömning, sjukdomsdiagnosticering och 

uppföljning, eller accepterade synonymer.    

 

 



17 

 

4.4 Exklusionskriterier  

 

Studierna exkluderades om de inte uppfyllde kriterierna för syftet. Studier som utförts utanför 

Europa valdes bort. Om arbeten nämnde sökta begrepp men inte hade ett syfte som ansågs 

relevant för vårt eget syfte togs de bort.   

 

4.5 Urval 

 

Sökningarna i databaserna utmynnade i ett stort antal träffar inom det valda området (bilaga 

1). En genomgång av titlar och tillhörande abstrakts genomfördes som en preliminär 

bedömning av materialet. I den preliminära granskningen valdes två av artiklar bort, en på 

grund av att den inte visade sig uppfylla inklusionkriterierna, och den andra för att den inte 

var tillgänglig i heltext på hemsidan vid granskningstillfället. Antalet artiklar som valdes ut 

till studien blev 18 stycken. Sedan genomförde vi en mer djupgående granskning utifrån en 

granskningsmodell baserad på Friberg (2011) och Wengström et al. (2013) (se bilaga 2). 

Granskningen utfördes genom att vi enskilt läste igenom samtliga arbeten och värderade dessa 

oberoende av varandra. Därefter jämfördes granskningsresultaten och vid olikheter nåddes ett 

konsensus mellan författarparet. I bedömningen gavs 0 till 2 poäng beroende på hur väl 

datamaterialet ansågs svara på kriterierna i modellen, där positivt svar genererade 1 eller 2 

poäng och negativt svar resulterade i 0 poäng. I slutet sammanställdes poängen till en 

totalpoäng där ett resultat av kvalitén MEDEL eller HÖG krävdes för att inkluderas i studien. 

Vid denna granskning klarade sig alla artiklarna och således blev de slutliga inkluderade 

artiklarna 18 stycken, se redovisning av artiklarnas kvalité i matriser i bilaga 3. 

 

4.6 Analys 

 

Vid analysen av de studier som tagits fram användes en manifest innehållsanalys som den 

beskrivs av Bryman (2011). De valda studierna lästes igenom översiktligt av bägge författarna 

för att få en övergripande känsla för vad de handlade om. Därefter identifierades 

meningsbärande enheter och kodades. Texterna lästes sedan igenom igen och icke ännu 

upptäckta enheter lyftes fram samt ej relevanta fynd som uteslöts. De meningsbärande 

enheterna sorterades under subkategorier som i sin tur ledde fram till två huvudkategorier: 

konsekvenser och slutsatser. Dessa identifierades eftersom de var förekommande i någon 

form i alla de framtagna studierna, börja med kommatecken, vilket styrkte oss i vår 

uppfattning att nå vårt syfte.  

 

Under kategorin konsekvenser sorterades meningsenheterna under tre subkategorier: 

 

 Etiska konsekvenser - menar i första hand till att visa hur studiernas resultat 

beskriver de teoretiska begreppen utifrån ett etiskt perspektiv. 
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 Fysiska/psykiska konsekvenser - Gäller de negativa eller positiva biverkningarna 

som de valda begreppen har för de involverade i asylprocessen. Fokus läggs på 

konsekvenser riktade mot den asylsökande. 

 Kulturella konsekvenser - Gäller konsekvenser som kan förekomma i mötet mellan 

kulturer, och hur dessa konsekvenser kan komma att påverka asylprocessen.  

 

Under kategorien slutsatser sorterades meningsenheterna i sin tur under tre egna 

subkategorier: 

 

 Etiska slutsatser - Försöker i första hand presentera litteraturförfattarnas slutsatser 

kring de bestämmelser som var aktuell när litteraturen författades. Framför även 

litteraturförfattarnas etiska resonemang kring sina studieresultat. 

 Teoretiska slutsatser - Riktar sig till att presentera övergripande koncept, storskaliga 

visioner och slutsatser som kan tänkas behöva bemötas på ett högre politiskt plan.   

 Praktiska slutsatser - Mer precisa kompletteringar till det nuvarande praktiska 

arbetet. 

 

4.7 Metoddiskussion 

 

En allmän litteraturstudie såsom den beskrivs av Wengström et al. (2013) brukar utgå från 

syftet att man antingen vill sammanställa en beskrivande bakgrund för att motivera en 

empirisk studie eller att beskriva kunskapsläget inom ett valt område. Bristen med en sådan 

metod är att det inte finns något krav på kvalitetsbedömning av inkluderade studier, och 

risken blir således att felaktiga slutsatser kan dras. För och för att kunna dra mer kvalificerade 

slutsatser kan därför användningen av systematisk litteraturstudie utgöra ett bättre underlag. 

Förutsättningen för en sådan studie ska utföras är därför att man presenterar en utarbetad 

sökstrategi för hur all relevant data inhämtats, inklusive databas, sökord, sökresultat och 

tydliga inklusions- och exklusionskriterier. Studierna ska sedan kvalitetsbedömas och 

värderas, svaga studier utesluts och detta dokumenteras och redovisas.  

 

Systematisk litteraturstudie innebär både metodologiska styrkor men även begränsningar. 

Identifieringen och sammanställningen av datamaterialet var noggrann och systematisk, för 

varje inkluderad studie uppgavs sökord och databaser. Denna användning av noggrannhet och 

systematik bör leda till att öka dataöversiktens validitet.  Denna systematiska redovisning bör 

bidra till att stärka studiens reproducerbarhet och leda till en starkare reliabilitet.   

 

Syftet med dataöversikten var inte att finna evidens för en hypotes eller liknande, då 

utgångspunkten för studien var att anspråkslöst belysa forskning gällande asylprocessen. 

Inklusions- och exklusionskriterierna sattes därför ganska brett för att säkerställa att relevant 

data inte missades på grund av okunskap från författarna. Detta kan ha lett till att mer 

relevanta artiklar och arbeten missades och att arbeten vars faktiska relevans gentemot syftet 

togs med. Vid val av artiklar och studier gjordes annars inga bestämmelser kring eftersökta 
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metoder eller ingångspunkter utan både kvalitativa och kvantitativa studier kunde kvalificera 

om de fick tillräckligt högt värde vid granskningen.  

 

Då vi arbetade utifrån en satt tidsram och var ovana vid den valda metoden är det möjligt att 

all relevant litteratur inte fanns med. Detta på grund av att metoden valdes utifrån en vilja av 

författarparet att inte behöva göra en kvalitativ studie inom den tidsram som fanns utan valde 

en metod med större fokus på redan existerande forskning. Förslagsvis kunde sökord ha 

behövt förfinas ytterligare för förbättrade och utökade resultat och att flera databaser använts, 

utöver de två som presenterades. Bekvämlighet gjorde även att studier som inte gick att få tag 

på via digitala medier uteslöts vilket kan leda till svagare validitet.  

 

Granskningsmodellen som vi använde oss av är en sammanslagning av Friberg (red.) (2011) 

och Wengström et al. (2013). Den sammanställdes utan större modifiering, frågor togs rakt av 

från referensmaterialet, där endast graderingskriterierna ändrades något. Detta i samband med 

att vi för att undvika bias accepterade många olika former av studier, vetenskapliga artiklar, 

rapporter, examensarbeten etcetera gjorde att granskningsmallen inte var korrekt anpassad till 

alla data. I vissa studier förekom till exempel inte rakt ut en syftesformulering eller en 

formulerad analysmetod men klarade ändå granskningen med acceptabelt värde när de 

alternativt bör ha exkluderats. 

 

Ett av inklusionskriterierna var att datamaterialet skulle vara författat antingen på svenska 

eller engelska, vilket kan gjort så att relevanta studier på andra språk blivit exkluderade. Detta 

kan i sin tur ha bidragit till bias i datamaterialet, men då ingen i författarparet talade ett språk 

utöver svenska och engelska valdes de ändå bort för att undvika missförstånd i översättningen 

och på så vis skada validiteten i studien.             

 

Vi valde att använda en manifest innehållsanalys som den beskrivs av Bryman (2011) som vår 

analysmetod. Styrkor med den valda metoden är enligt Bryman (2011) att den är en öppen 

forskningsmetod, är lätt att beskriva hur man har gått tillväga, vilket även gör att replikationer 

och uppföljningsstudier blir lättare att genomföra och ökar reliabiliteten. Innehållsanalys 

beskrivs även ofta som en objektiv analysmetod vilket passade väldigt bra till det syfte vi ville 

uppnå med denna studie. Eftersom att vi var intresserade av vad forskningen säger om det 

valda ämnet och inte våra egna tolkningar eller det latenta innehållet som ligger under ytan i 

texten, användes en manifest innehållsanalys det vill säga det som direkt uttrycks i texten. På 

det sättet anser vi att resultatet bättre speglar verkligheten än om vi själva lägger in för mycket 

egna värderingar. Bryman (2011) beskriver även en del svagheter med metoden vi valde att 

använda. Han skriver bland annat att en innehållsanalys bara kan vara så bra som dokumenten 

den bygger på, att det är praktisk taget omöjligt att utforma en kodningsmanual som inte 

innehåller ett visst mått av tolkning från kodernas sida samt att det är svårt att utifrån en 

innehållsanalys få svar på varför-frågor. Då vårt huvudsakliga syfte med studien är av ett mer 

informativt slag anser vi att de frågor som uppkommer och inte finns ett svar på i vår studie 

kan väcka idéer till vidare forskning inom det området. 
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4.8 Ansvarsfördelning 

Efterforskningen till studien genomfördes tillsammans, där vi sökte relevant litteratur och 

forskning. Den sammanställda litteraturen delades sedan upp, genomlästes och 

sammanställdes individuellt (se bilaga 3).   

Arbetet skrevs via Google Docs, ett digitalt dokument där flera författare kan skriva i och 

redigera text samtidigt i realtid. Fördelen med att använda en sådan metod är att man har 

konstant överblick över vad den andre skriver. Det gör det lättare att hjälpas åt, sammanställa 

text, reflektera tillsammans över det man skriver, samt att använda ett likvärdigt språk.  

En av nackdelarna med Google Docs är att det inte har samma nivå av vokabulär och 

grammatik som till exempel Microsoft Word har, vilket ställer högre krav på egenkontroll av 

ord och meningsbyggnad.  
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5 Resultat 

 

I den här delen presenteras den data från de 18 studier som ansågs relevanta och berörde 

minst ett av de eftersökta begreppen: åldersbedömning, sjukdomsdiagnostik och utvärdering, 

och som uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa studier kom alla ifrån europeiska länder, 

främst Storbritannien och Norge, men även från Sverige. De flesta studierna var kvalitativa 

studier med intervjuer som datainsamlingsmetod, men även litteraturstudier förekom då 

vetenskaplig metod inte var ett inklusionskriterium. Majoriteten av intervjustudierna var semi-

strukturerade och utfördes av litteraturförfattarna. De flesta av litteraturstudierna var allmänna 

litteraturstudier och angav inte egna inklusionskriterier, men bedömdes av oss som relevanta 

utifrån resonemang och en övergripande granskning av referenslitteraturen.  

 

Resultatet presenteras under rubriker utifrån de tre valda begreppen: åldersbedömning, 

sjukdomsdiagnostik och utvärdering. Under varje rubrik delades studiernas data upp under de 

presenterade subkategorierna (kap 4.6).  

 

Presenterade slutsatser i detta kapitel är enbart åsikter av litteraturstudiernas författare. 

 

5.1 Åldersbedömning 

 

5.1.1 Etiska konsekvenser 

 

Det viktiga att utreda var enligt Nena (2015) huruvida en asylsökande är minderårig eller 

vuxen. Hon beskrev i sin studie de fördelar ett ensamkommande barn har i jämförelse med en 

vuxen person i asylprocessen. Förutom fler sociala förmåner har de även ett bättre 

utgångsläge när de gäller att bedöma deras asylskäl, vilket leder till en större chans till 

uppehållstillstånd i Sverige. I och med detta menade Nena (2015) att det är fördelaktigt att 

utge sig för att vara barn i asylprocessen. I studien beskrevs det ett antal negativa 

konsekvenser som kan ske i samband med att en vuxen får uppehållstillstånd som barn. De 

placeras med barn på ett boende som inte bara är fel etiskt utan även kan vara en 

säkerhetsfråga. Då de placeras i fel klass i skolan utvecklas de inte i takt efter sin ålder. 

Ytterligare konsekvenser är att de inte får den rättskapacitet i enlighet med sin ålder och måste 

arbeta längre innan de kan gå i pension. Förutom nämnda konsekvenser på ett individuellt 

plan uppstår det även negativa konsekvenser ur ett samhälleligt perspektiv. De resurser som är 

till för ensamkommande barn i asylprocessen slösas bort på vuxna personer.  

 

Gower (2011) talade om implikationerna av felaktig åldersbedömning, inte bara det att en 

vuxen kan bedömas som ett barn utan även att ett barn kan bedömas som en vuxen. Hon 

menade att ett barn som bedöms som vuxen hamnar i en större riskzon kring sina rättigheter 

än om en vuxen bedöms som ett barn tack vare de lagstiftningar som skyddar barnets 
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rättigheter. Att bli nekad till att ha en advokat närvarande, eller en handläggare och tolk som 

är specialiserad på barn, kan enligt Gower (2011) öka risken för att bli placerad på ett 

vuxenboende och bli utvisad. I en studie av Crawley (2007) talade han om hur asylsökande 

som blivit bedömda som över 18 år, men som överklagat och fått bedömningen ändrad, har 

känt sig “kränkta” av myndighetens behandling.   

 

I en annan studie av Cemlyn & Nye (2012) pratade de om politiska och ekonomiska 

påfrestningar som handläggare blir utsatta för, där de förväntas göra snabba och 

kostnadseffektiva beslut. De talade om förekomsten av en fördomsfull hotbild, om 

asylsökande vuxna som påstår sig vara barn och på så vis utnyttjar systemet och som driver 

politiken att anamma ett “byråkratiskt förhållningssätt” i bemötandet med klienter. Detta 

förhållningssätt menade Cemlyn & Nye (2012) skapar ett etiskt dilemma som förhindrar 

handläggarna från att förespråka en klient, innan en ålder har fastställts. 

 

5.1.2 Fysiska och psykiska konsekvenser 

 

Gower (2011) tog i sitt arbete upp konsekvenserna med att felaktigt bedöma en person som 

vuxen och hur det kan komma att påverka dennes mående. Att som barn bli behandlad som en 

vuxen och placerad på ett boende för vuxna kan enligt Gower (2011) skapa stor ångest och ha 

en negativ påverkan på personens psykiska och fysiska välmående. Cemlyn & Nye (2012) 

menade i sitt arbete att om en vuxen skulle bli behandlad som ett barn skulle det inte ha 

samma negativa effekt på måendet som om du lägger en vuxens ansvar på ett barns axlar. 

Dessa människor på flykt har ofta på grund av tidigare erfarenheter av exempelvis förföljelse, 

krig och fattigdom redan mentala och känslomässiga problem. När detta kombineras med 

ansvaret att behöva försvara sig själv i den rättsliga processen menade Gower (2011) att det 

kan förvärra personens mående, en upplevelse som kan leda till att personen i fråga till 

exempel utvecklar ett självskadebeteende eller blir självmordsbenägen. Crawley (2007) talade 

om upplevelsen hos barn att få sin ålder ifrågasatt och han jämför det med att få sin identitet 

och livshistoria ifrågasatt. 

 

Det som uppmärksammades gällande åldersbedömningar av Michie (2005), som baserades på 

fysiska antropologiska3 mätningar och mätningar på tänder visade sig ha inneboende fel på 2-

3 år även då de utfördes av experter inom ämnet.  

 

 

5.1.3 Kulturella konsekvenser 

 

Crawley (2007) talade om en grundläggande problematik i åldersbedömningar, och det 

faktum att ungdomarna inte förstod meningen bakom intervjuerna. De saknade också ofta 

förmågan att skilja på de olika människornas roller av alla de personer som intervjuar dem, 

även när detta förklaras med tolk kan missförstånd uppstå. Medan detta alltid är ett problem 

                                                 
3 Läran om människosläktet och människan som gruppvarelse, NE (2015) 
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menade Crawley (2007) att det blir extra problematiskt i sammanhang där ungdomen kan vara 

i behov av ytterligare vård eller hjälp, men inte förstår sina rättigheter angående detta. Även 

med kompetenta tolkar och långdragna förklaringar menade Crawley (2007) att det kan 

uppstå problematik som det exemplifieras av en socialarbetare: “We try desperately to explain 

to young people what will happen to them. But there is a cultural gap…it’s just beyond their 

perception and experience.” (s.107). Kulturella skillnader, förekomsten av roller och titlar 

som det inte finns konkreta översättningar till och koncept som inte är förståliga, menade 

Crawley (2007) är bara för mycket för att ett ungt sinne ska kunna ta in och förstå; “Some of 

the young people are from a mountain-top village so for them it’s all just mind-blowing.” 

(s.107). 

 

5.1.4 Etiska slutsatser 

 

Nena (2015) hade i sin studie kommit fram till att många barnläkare vägrar att utföra 

medicinska åldersbedömningar på grund av den bristande exaktheten som medföljer med 

utförandet av bedömningen. Då flera av barnläkarna ansåg att det var ett brott mot de etiska 

principer som de stod för. De medicinska metoderna som borde utföras enligt SOS-

rekommendationer i en åldersbedömning har stora felmarginaler och tar inte hänsyn till 

personens etniska bakgrund och nutrionstillstånd. Bristen på medicinska åldersbedömningar 

leder till att beslut i asylärenden gällande ålder istället baseras på övrig bevisning, som oftast 

består av sökandets egen berättelse och Migrationsverkets egna utredningar. Beslut som fattas 

i asylärenden utan medicinsk åldersbedömning menade Nena (2015), att de inte bara strider 

mot SOS-rekommendationer utan även mot principen om barnets bästa samt mot 

rättssäkerheten i asylprocessen.   

 

Gower (2011) menade på att handläggare har ett stort ansvar men också en stor makt över 

människors liv, och det är viktigt att tänka på hur en ungdom upplever socialsekreteraren i 

sammanhanget. Det är därför betydelsefullt att ta till hänsyn de unga asylsökandes bakgrund 

och tidigare erfarenheter och hur det kan påverka deras beteende i mötet med handläggaren. 

Det är också viktigt, argumenterade Gower (2011), från handläggarens håll att bibehålla en 

professionell standard i bedömningarna och att inte måla ut någon som en “skurk”.   

 

Det fanns enligt Cemlyn & Nye (2012) ett dilemma i handläggarnas maktutövande. De 

menade att det sätt handläggaren förhöll sig till sin klient i asylutredningen, antingen om 

handläggaren såg klienten som "brukare av en tjänst" eller som en "människa i behov av 

hjälp", kunde det påverka beslutsförfarandet. Detta dilemma ansåg Cemlyn & Nye (2012) att 

socialarbetarna bör vara medvetna om, för att hitta en balans mellan sitt eget etiska 

ställningstagande och myndighetens riktlinjer.  
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5.1.5 Teoretiska slutsatser 

 

För att skapa ny rutiner och tillgodose barnets bästa i asylprocessen gällande 

åldersbedömningar ansåg Nena (2015) att Migrationsverket och Socialstyrelsen borde skapa 

nya rutiner gällande åldersbedömningar av ensamkommande barn och inkludera ett större 

ansvar för alla inblandade.  

 

Det Gower (2011) och Crawley (2007) framförde som förslag var att ansvaret med 

åldersbedömningar bör förflyttas från socialtjänsten, och att man istället bör upprätta 

självständiga center för åldersbedömningar. Dessa center skulle kunna göra mer ingående och 

djupare utredningar under en längre tid, där utsagor från ett antal olika professionella aktörer 

inom området skulle få uttala sig, och som Gower (2011) menade skulle det förhoppningsvis 

leda till mer träffsäkra bedömningar. Crawley (2007) sade också att dessa center skulle 

behöva vara finansierade självständigt från den myndighet som är ansvarig för att ta hand om 

den asylsökande ungdomen. En av de största fördelarna med detta menade Crawley (2007) 

skulle vara att resurskonflikter förknippade med socialtjänstens bedömningar kunde undvikas. 

Att ha ett team vars ansvar endast ligger inom ramen för åldersbedömningar skulle även 

hjälpa till att skapa en professionell expertis som i dagsläget saknas.  

 

Utöver detta ansåg Gower (2011) att man borde erbjuda en säker plats för asylsökande som är 

i en ålderstvist. Det skulle reducera utsattheten hos andra barn på boenden samt lugna 

överbetoningen av vuxna som klassas som barn. 

 

Cemlyn & Nye (2012) såg problemet bakom den politiska riktningen och även lösningen, som 

ett resultat av brist på sakkunnighet i det beslutsfattande organet. Denna fördomsfulla bild av 

asylsökande som döljer sin sanna ålder för att utnyttja systemet kommer från en allmän 

uppfattning baserad på okunnighet. Crawley’s (2007) egna resultat stöder Celmlyn & Nye’s 

(2012) ståndpunkt med forskning som tyder på att en stor del av de åldersdispyter som har 

skett skulle ha kunnat undvikas, om det inte var för denna kulturella misstro till asylsökande. 

Crawley (2007) framhöll att handläggare måste vara medvetna om hur den unge asylsökandes 

tidigare erfarenheter och hemland kan påverka dennes möjlighet att framföra bevis på ålder 

eller för att kunna bete sig på ett åldersriktigt vis. 

 

Cemlyn & Nye (2012) ansåg att socialarbetare måste spela en mer aktiv roll i det större 

politiska spelet, inte bara för att kunna försvara sitt eget arbete och handlingsutrymme, utan 

även för att kunna försvara de asylsökande, genom att återinföra mer humanitära värderingar i 

sitt arbete, snarare än ekonomiska.   

 

Michie (2005) sade följande angående åldersbedömning i asylprocessen: “A fair, tested and 

accurate process for age assessment remains a holy grail” (s. 81). På en global skala med 

väldigt många barn som föds utan adekvat födelsebevis menade han att det kommer att bli 

viktigt att hitta en bra metod för åldersbedömningar. Michie (2005) betonade vikten av att 

stödja det arbete som UNICEF och liknande organisationer arbetar för, med utvecklande av 
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adekvata födelsebevis, vilket på sikt kommer att kunna leda till att problemen med 

åldersbedömning kommer att minska.    

5.1.6 Praktiska slutsatser 

 

Det Gower (2011) och Crawley (2007) uppgav som förslag var att myndigheter borde 

förstärka riktlinjerna och förbättra den interna vägledningen för sina handläggare. Detta 

förenat med mer djupgående träning och etablerandet av ett kommunikativt nät där 

handläggare kan dela erfarenheter och söka stöd i beslut. Detta ansåg Gower (2011) och 

Crawley (2007) skulle kunna förbättra den professionella nivån kortsiktigt. Handläggare 

behöver även mer tid till individuella bedömningar för att kunna se till att de utförs på ett 

rättsligt, rationellt och rättvist sätt.   

 

Cemlyn & Nye (2012) föreslog att handläggare ska ersätta det “byråkratiska 

förhållningssättet” med ett mer humanitärt, barninriktat arbete med fokus på värdighet och 

respekt gentemot den asylsökande, oavsett om ålder har bestämts. Likt Gower (2011) och 

Crawley (2007) lade Cemlyn & Nye (2012) stor vikt på djupgående träning, inte bara i hur 

åldersbedömning bör gå till utan även till svårigheterna i denna metod. De menade också att 

det är viktigt att handläggaren lär sig förstå åldersbedömning och sin uppgift i relation till det 

övergripande asylsystemet, och att handläggaren lär sig att inte ta beslut baserat på 

förutfattade och obefogade antaganden om personerna i fråga.  

 

5.2 Sjukdomsdiagnostik 

5.2.1 Etiska konsekvenser 

 

Jakobsen, Thoresen & Johansen (2011) och Lindgren et al. (2012) undersökte förekomsten av 

psykiska sjukdomar hos asylsökande och verktyg som kan komma att uppmärksamma de 

asylsökandes behov av hjälp. Av Jakobsen, Thoresen & Johansens (2011) deltagare så 

framkom det att 95 % hade upplevt någon form av traumatisk upplevelse. Ca 70 % av de 

undersökta hade någon förekomst av psykiskt tillstånd, de vanligaste var PTSD på 45 % och 

depression på 33 %. Lindgren et al.:s. (2012) resultat gav liknande siffror. Jakobsen, Thoresen 

& Johansen (2011) menade att problemet är, att de flesta studier kring psykisk ohälsa 

använder någon form av undersökningsverktyg och att det finns det en övertygelse för att 

validitet för verktygen redan uppnåtts. Detta ansåg Jakobsen, Thoresen & Johansen (2011) 

inte är fallet, då antalet studier som siktar på att uppnå validitet för undersökningsverktygen är 

för få. Det blir på så vis inte etisk rätt att bedöma människors problematik och behov utifrån 

dessa verktyg.    

 

I en annan studie av Hultmann (2008) problematiserades kring asylprocessen i sig och dess 

påverkan på de asylsökande när de blir tvungna att lägga sina liv i händerna på främmande 

myndigheter. Långa väntetider gjorde att de asylsökande, specifikt ungdomar, kunde drabbas 

av känslor av meningslöshet. De tappar hoppet om ett bra och meningsfullt liv. Hultmann 
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(2008) nämnde även att de socialsekreterare och gode män han pratat med inte anser att 

ungdomarna får ett fullgott psykosocialt stöd, och att detta sätter dem i riskzon för utveckling 

av psykisk ohälsa. 

5.2.2 Fysiska och psykiska konsekvenser 

 

Bhui et al. (2006) som undersökte psykisk ohälsa hos somaliska flyktingar i England fann 

även dem liknande resultat som Hultman (2008), Jakobsen, Thoresen & Johansen (2011) och 

Lindgren et al. (2012), men det intressanta i deras resultat var att de fann bevis för att de som 

ansökt om asyl direkt vid ankomst hade högre risk för att utveckla “vanliga psykiska 

störningar” såsom depression, ångest och så vidare.     

 

Perioden mellan ansökan om asyl och tiden fram till ett beslut är fattat är en väldigt stressfull 

situation och kan vara en tid då psykiskt välbefinnande är extra skört (Masocha & Simpsons, 

2011). Hultmann (2008) hade liknande resonemang i en studie riktat till ensamkommande 

barn och han menade på att ungdomarna i asylprocessen befinner sig i en utvecklingskris. De 

håller på att bli vuxna, och kan vara i behov av adekvat stöd. Hultmann (2008) fortsätter med 

att säga att dessa ungdomar kan ha svårigheter att utveckla meningsfulla och förtroendefulla 

relationer till socialarbetare. De kan också ha svårt att finna mening i framtidsorienterade 

aktiviteter.  

 

Beijer & Örn (2008) kom i sin studie fram till att det gick att se skillnader i kön och ålder 

angående utvecklingen av PTSD, depression, oro och tillbakadragenhet. Pojkar och äldre barn 

var mer benägna att utveckla PTSD medan flickor i högre grad utvecklade depression, oro och 

tillbakadragenhet. I studien framkom det även att det fanns ett samband mellan barns 

upplevelser av trauman och deras psykiska hälsa. Antalet upplevelser av trauman speglar även 

nivån av psykiskt mående, det vill säga flera upplevelser av trauman ger ett sämre psykiskt 

mående. Enligt Beijer & Örn (2008) led flyktingbarnen i samband med detta bland annat av 

utvecklande av regression, beroendebeteende, utåtagerande samt mardrömmar. 

 

5.2.3 Kulturella konsekvenser 

 

Många psykologiska tillstånd beskrivs i andra termer, Mann och Fazel sade följande i studien 

av Masocha och Simpson (2011) : 

 

“Different cultures vary in their perceptions of mental illness, which can affect their 

utilisation in orthodox psychiatric services, and their classification. Culture can influence 

mental illness by defining the normal and abnormal, by influencing clinical presentation and 

by determining help-seeking behaviour. Ethnic identity has a role in an individual’s self 

esteem and affects the social causes and course of psychiatric disorders” (s. 429).   

 

Masocha och Simpson (2011) menade att olika kulturer konstruerar och framför sina psykiska 

problem på olika sätt. Det kan röra sig om att vissa psykiska sjukdomar inte är accepterade i 
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vissa kulturer och att de istället beskriver deras psykiska problem som symptom av till 

exempel ryggvärk, huvudvärk eller andra fysiska smärtor.  

 

Wångdahl (2014) diskuterade kring hälsoundersökningar och problematiserade kring hur 

olika etniska grupper tog del av informationen i kallelser och liknande. Då kallelserna som 

skickades ut till majoriteten av de asylsökande var utformade på svenska undersökte 

Wångdahl (2014) hur de sökta fick tag i informationen på egen hand. Det hon fann var att 

etniska grupper såsom afghaner, som i alla fall till viss del var bekväma vid internet från sin 

tid i hemlandet, hade lättare än andra grupper att få tag i information kring 

hälsoundersökningen. Gruppen somalier, som hade låg till ingen erfarenhet med internet från 

sin tid i hemlandet, behövde ta hjälp av bekanta eller vårdpersonal.   

 

5.2.4 Etiska slutsatser 

 

Den slutsats som Wångdahl (2014) gjorde i sin studie var att upp emot hälften av den 

undersökta gruppen hade svårt att förstå kallelsen, dess innehåll och betydelse. En direkt risk 

av att endast förstå delar av en kallelse menade Wångdahl (2014) kan leda till att denna 

felaktiga information sprids vidare till bekanta. Detta tänker Wångdahl (2014) kan skapa 

ytterligare försämrad förståelse hos gruppen. Denna försämrade förståelse kan leda till rädsla 

och oro hos mottagarna och kan i sin tur leda till beslut baserade på okunskap.   

 

Hultmann (2008) ansåg att man inte kan göra en säker prognos på ett barns psykiska hälsa. 

Han menade på att de flesta barn har varit i kontakt med traumatiska upplevelser, men att 

dessa inte behöver vara ett problem om ungdomarna får ett bra omhändertagande. Framförallt 

menade Hultmann (2008) att de traumasymptom som ensamkommande generellt har och som 

psykiska bedömningar uppmärksammar minskar av sig själv med tiden. Han argumenterade 

istället för att om det sociala nätverket brister så spelar det ingen roll vilken bakgrund man 

har, och att alla barn oavsett trauma- och flyktingupplevelser kan klara sig lika bra som 

“vanliga” ungdomar bara de får ett adekvat psykosocialt stöd.   

 

5.2.5 Teoretiska slutsatser 

 

Jakobsen, Thoresen & Johansen (2011) menade att för att kunna göra ett ändamålsenligt 

undersökningsverktyg för utvärdering av det mentala hälsotillståndet krävs en större förståelse 

för kultur och etnicitet. Etniska minoriteter skulle behöva observeras specifikt för att kunna ta 

fram mer precisa mått för exempelvis PTSD.     

 

I Lindgren et al.:s. (2012) arbete hade man i ett pilotprojekt haft en registrerad sjuksköterska 

vid introduktionsmötet med Migrationsverket. Denne informerade om vilka tjänster som 

sjukvården erbjöd och vilken hjälp de asylsökande hade rätt till. De asylsökande som blivit 

erbjudna denna information blev mycket nöjda och uppgav att de hade behov av sådan 
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information. Enligt Lindgren et al. (2012) så var de asylsökande som fått ta del av 

informationen mer benägna att vid ett senare tillfälle delta i en hälsoundersökning. 

 

5.2.6 Praktiska slutsatser 

 

Även om det skulle anses kostsamt och tidskrävande föreslog Jakobsen, Thoresen & Johansen 

(2011) att man skulle utvidga undersökningsverktygen att täcka en specifik språk- eller 

kulturell grupp. Det skulle kunna underlätta att upptäcka symptom som kan vara specifika för 

en specifik grupp av asylsökande och hur kulturella aspekter kan påverka hur psykisk ohälsa 

artar sig. 

  

De rekommendationer som föreslogs av Wångdahl (2014) gällande att ge information om 

hälsoundersökning och kallelser var, att man bör använda sig av migranternas hemspråk i den 

utsträckning där det är möjligt. Detta för att undvika felinformation och missförstånd. Vidare 

föreslog Wångdahl (2014) att man bör anpassa informationsmetoden beroende på hemland, 

ålder och utbildningsgrad och att man tar hänsyn till kulturella syner på ohälsa i utformningen 

av informationen.  

 

Bhui et al. (2006) uppmärksammade att det finns en korrelation mellan sysselsättning och 

lägre risk för utveckling av “vanliga psykiska störningar” som även stöds av deras data. Även 

om de uppmärksammade att det inte behöver tyda på ett orsakssamband föreslås ändå olika 

former av sysselsättningsprogram för att öka psykiskt välmående bland gruppen.  

 

Bejier & Örn (2008) menade att det var av stor vikt att sjuksköterskan i mötet med ett 

flyktingbarn förstår att barnets beteende kan vara symptom på psykiskt ohälsa kopplat till 

deras erfarenheter av krig och våld. Det kan vara bra att tänka på att flyktingbarnet kan 

associera vissa människor, kläder, instrument och maskiner med händelser från hemlandet. 

 

5.3 Uppföljning 

5.3.1 Etiska konsekvenser 

 

I en studie av Fält & Söderlindh (2014) utfördes intervjuer med handläggare inom olika 

enheter av Migrationsverkets beslutsorgan och de talade där med en av intervjupersonerna 

kring deras dagliga arbete. Handläggaren nämnde att det många gånger blir upp till en själv 

att värdera hur mycket tid man kunde lägga på individuella fall inom ramen för det 

individuella handlingsutrymmet. Det kunde också vara en fråga om resurser. Handläggaren 

förklarade att om enheten är hårt belastad så har de inte möjlighet att lägga så mycket tid som 

de skulle vilja på varje fall. Detta påverkade även deras förmåga och kapacitet att kunna följa 

upp och utvärdera beslut.   
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5.3.2 Fysiska och psykiska konsekvenser 

 

Eriksson et al. (2013) hade i sin utvärdering av de insatser som Umeå kommun erbjöd 

ensamkommande flyktingungdomar funnit att brister i boendekedjan kunde ha haft en negativ 

påverkan på ungdomarnas självständiga utveckling. Resultatet av att inte kunna flytta vidare 

från ett boende till ett annat och ut i lägenheter, som utformats för att gradvis utveckla 

ungdomarnas självständighet, ledde till frustration då ungdomarna förväntades ta mer ansvar 

och leva mer självständigt men inte fick möjlighet till detta.   

 

Det framkom även i utvärderingen av Eriksson et al. (2013) att det inte fanns någon bra 

samverkan mellan aktörerna inom asylvården och hälso- och sjukvården. BUP ansågs ställa 

för höga krav som ungdomarna behövde leva upp till för att få hjälp hos dem, och 

ungdomarna fick i större utsträckning istället vända sig till andra aktörer såsom 

boendepersonalen. Boendepersonalen upplevde att de blev insatsen för de ungdomar som 

mådde dåligt. Detta stod i strid med deras arbetsuppgifter som HVB-anställda. Detta menade 

aktörerna inte bara gav negativa konsekvenser för de som mådde dåligt, utan även de friska, 

som blev försummade av boendepersonalen.      

 

Något som i forskningen har visat sig ha stor betydelse för hälsan i situationer av utsatthet till 

exempel under flykt och exil, är sociala nätverk. Det ges dock inte någon samlad eller entydig 

bild av vilken typ av sociala nätverk som fungerar mest skyddande och hälsofrämjande för 

ensamkommande barn/ungdomar (Wimellius et al. (2012).  

 

5.3.3 Kulturella konsekvenser 

 

Eriksson et al. (2013) tog upp det uppenbara dilemmat som skolan utsätts för i det sociala och 

det praktiska arbetet. Författarna noterade vikten av att skolpersonalen integrerar och etablerar 

ungdomarna i kommunen och det svenska samhället, detta genom att utforma ett 

introduktionsprogram som verksamheten utför, men av naturliga orsaker blir detta arbete 

begränsat. Resursbrist kan, enligt Eriksson et al. (2013) leda till att skolans arbete får den 

motsatta effekten, istället utgör den starten för ett systematiskt särskiljande och segregering 

bland eleverna. Arbetet med integrering skulle på så vis behöva utökas till att inte bara 

involvera de ensamkommande ungdomarna utan alla elever på skolan och låta skolan vara en 

spegelbild av samhället i stort. En annan brist enligt Eriksson et al. (2013) som 

uppmärksammades i utbildningsverksamheten var bristen på kunskap kring ungdomarnas 

bakomliggande kulturer.     
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5.3.4 Etiska slutsatser 

 

Fält & Söderlindh (2014) har via sina intervjuer dragit slutsatser kring den makt som en 

handläggare faktiskt har. En av intervjupersonerna talade om hur viktigt det är att inte låta 

personliga åsikter påverka ens beslut. Det är viktigt att alltid gå tillbaka till rutinerna och de 

satta reglerna för att undvika att göra orättvisa beslut och därmed påverka rättsäkerheten.    

 

En annan studie av Wellrath-Olinder (2012) utvärderade hur väl ensamkommande barns 

upplevelser efter uppehållstillståndet hade levt upp till förväntningarna före flykten. Det 

studien menade på är att som ungdom är det svårt att föreställa sig hur livet kommer att se ut, 

i ett land man aldrig sett med en helt främmande kultur. Att lämna det kända bakom sig för 

något nytt som man inte känner till kan vara extremt krävande och Wellrath-Olinder (2012) 

menade att i sådana fall av flykt handlar det nästan alltid om att komma bort från någonting 

snarare än att komma till någonting. De faktorer som var de viktigaste “pull”-faktorerna för de 

före detta asylsökande var utbildning, fred och arbete.  

 

I Wimellius et al.:s. (2012) studie framkom det utifrån olika myndighetsrapporter, 

Barnombudsmannens och undersökningar av Rädda Barnen och Röda Korsets, att 

mottagningssystemet var under stort tryck vilket hade att göra med det ökade antalet 

asylsökande och att det fanns stora brister i mottagandet. De nämnde framförallt brister i 

kommunernas kapacitet och vilja att ta emot ensamkommande barn/ungdomar, för lång 

asylprocess, att många HVB-hem inte fungerar för denna målgrupp, skolans brister angående 

enskildas behov och att de inte får den sjukvård de har rätt till. Wimellius et. al (2012) 

sammanfattar detta med att samverkan mellan de ansvariga samhällsaktörerna inte fungerar 

tillfredställande, vilket anses vara en förutsättning för ett välfungerande mottagande och 

integration i samhället.    

 

5.3.5 Teoretiska slutsatser 

 

I en idékritisk undersökning av Migrationsverkets policydokument har Johansson Lööw & 

Kukavica (2010) erbjudit ett alternativt policydokument, baserat på vad författarna upplevde 

som brister. Den kritik som lyftes upp mot policydokumentet är saknaden av vissa värden 

såsom frihet från diskriminering, lyhördhet och civilkurage. Till lyhördheten ansåg Johansson 

Lööw & Kukavica (2010) att Migrationsverkets dokument inte lade tillräckligt stor fokus på 

god kommunikation mellan klient och handläggare samt att dokumentet inte belyste 

svårigheterna kring att bedöma trovärdighet.  

 

Med civilkurage sade Johansson Lööw & Kukavica (2010) att tjänstemannen inte bara ska ta 

hänsyn till den myndighet där denne är anställd utan även värna om allmänhetens bästa och 

demokratin. Då Migrationsverkets egna policydokument konstaterade att tjänstemannen inte 

ska delge interna felsteg till allmänheten, menade Johansson Lööw & Kukavica (2010) att det 

är precis det man bör göra, i fall det gäller ett beslut som kan tänkas skada demokratin.  

 



31 

 

Kunskapsöversikten i Wimellius et al. (2012) visade på att svensk forskning kring 

ensamkommande barn/ungdomar var mycket begränsad. Den forskning som fanns handlade 

om barns rättigheter, psykosociala förhållanden och organisationsfrågor. I stället fanns det 

organisations- och myndighetsrapporter, handböcker och vägledningar. Kunskapsöversikten 

visade även på att staten aktivt arbetade med att se över mottagningssystemet och att utreda, 

kartlägga och inspektera samhällets insatser för att försöka leva upp till internationella och 

nationella intentioner.   

 

Carlsson (2009) har gjort en utvärdering av en etablerad enhet, vars ansvarsområde skulle 

beröra uppföljning gällande asyl. Det gällde etableringen av en verksamhet som skulle 

ansvara för asyl- och flyktingfrågor i Västra Götalandsregionen, kallad EAF (Enheten för 

Asyl- och flyktingfrågor). Denna verksamhet hade enligt Carlsson (2009) som syfte att 

utarbeta enhetliga regler i regionen för omfattande insatser av hälso- och sjukvården samt 

skapa rutiner för tillförlitlig rapportering och uppföljning. Enheten ansvarade också för att 

etablera rutiner för samverkan mellan olika kommuner, Migrationsverket och andra 

myndigheter.  

 

5.3.6 Praktiska slutsatser 

 

Backlund et al. (2014) menade att tjänstemän i mötet med de ensamkommande flyktingbarnen 

hade respekt för begreppet trauma och oftast undvek samtalsämnen som kunde knytas till 

begreppet. Då det kanske inte fanns några mellanlägen mellan att göra ingenting och att 

genomföra en kvalificerad psykologisk behandling om den situationen uppstår. Men Backlund 

et al. (2014) fortsatte med att säga att emellan ingenting och psykoterapin ligger “socialt stöd” 

och “psykologiskt stöd”. Det stödet kan förmedlas av dem som har en beteendevetenskaplig 

utbildning där samtalet är arbetsmetoden. Den vardagsnära kontakten med utgångspunkt i 

barnets erfarenheter knyter också an till resiliens-begreppet. Backlund et al. (2014) 

sammanfattar detta på följande vis: 

 

“Den resiliensanknutna resursen innebär social förmåga och strategier som man kan 

använda sig av när man hamnar i nya situationer (Helmen Borge 2009). Denna resurs är 

närbesläktad med begreppet skyddsfaktor, som räddar ett barn i social risk (Cederblad 2003). 

Det finns ett stort behov av resiliens för det ensamkommande barnet inför den 

anpassningsprocess som väntar efter ankomsten, i form av kontakter med Migrationsverket, 

jurister, socialtjänst, skola etc., kontakter som alla kräver ny energi” (s.186).  

  

Eriksson et al. (2013) erbjöd flera konkreta punkter för att förbättra insatserna för 

ensamkommande ungdomar. Först och främst ansåg de att kommunledningen måste utveckla 

tydliga mål för verksamheten i sig men också för enskild aktörs insats, där ansvarsområde 

förtydligas så att det kan användas som vägledning i hur insatser ska utvecklas och hur 

samverkan ska gå till. Eriksson et al. (2013) gör det tydligt att ungdomens behov ska vara i 

centrum för hur samverkan utförs, detta för att kunna förbättra insatserna och försäkra sig om 

att ingen faller mellan stolarna. Dessa insatser bör enligt författarna utvärderas utifrån 
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ungdomarnas upplevelser var 2-3 år efter att de har skrivits ut från verksamheten, detta för att 

kunna bedöma insatsers effektivitet på längre sikt samt kunna fastställa om insatserna behöver 

utvecklas.   

   

6 Diskussion och analys 
 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras och analyseras de fynd vi funnit i ljuset av 

bakgrundslitteraturen och utifrån syfte och frågeställningarna. 

 

6.1.1 Åldersbedömning 

 

Det forskningen talar till är att det inte verkar finnas någon fråga om att åldersbedömning 

skulle vara en nödvändig utövning i asylprocessen. Det som uppmärksammas och 

problematiseras är istället de risker som finns med bedömningen och de verktyg som används. 

Både Nena (2015) och Gower (2011) lägger tonvikt vid hur viktigt det är att bedöma om en 

asylsökande är minderårig eller vuxen. De menar även att man som barn har tillgång till fler 

sociala förmåner än en vuxen har. Enligt svensk lagstiftning har barn under 18 år rätt till 

följande: hälso- och sjukvård och tandvård enligt (2008:344) 5 §, skolgång enligt (2010:800) 

1 kap 8 § och 7 kap 3 §, samt rätten till god man enligt (2005:429). Se utförlig beskrivning i 

(kap 3.2).      

 

Nena (2015) och Gower (2011) benämner också de psykiska påfrestningarna av att bli fel 

bedömd som äldre eller yngre, hur ett ökat ansvarstryck eller förlusten av självständighet kan 

hämma och förvärra den naturliga identitetsutvecklingen. Men det finns en olikhet i mellan 

Nena (2015) och Cemlyn & Nye (2012), där Nenas ståndpunkt utgår ifrån vuxna som blir 

bedömda som barn som det yttersta problemet. Hon menar att de utsätter de andra 

ungdomarna på boendet för en risk och tar resurser som var tänkta till ensamkommande barn. 

Cemlyn & Nye (2012) och till viss utsträckning även Gower (2011) ställer sig snarare till att 

barn som blir bedömda som vuxna är det mer grundläggande problemet och det som är 

farligare för barnens hälsa och mående. Även Crawley (2007) pratar ju om hur skadligt för 

måendet det kan vara att få sin identitet ifrågasatt.  

 

Vi anser att samtidigt som Nena (2015) har några bra punkter, speciellt kring osäkerheten i 

medicinsk åldersbedömning som vi direkt knyter till Noll (2014) och Hjerns (2015) 

resonemang i vår bakgrund (kap 1.1.2). Men vi tycker det verkar som om att hon lider av det 

Gower (2011) problematiserar kring handläggare som stämplar vissa individer som “skurkar”. 

De argument som hon ger tyder på en föreställning om asylsökande som försöker utnyttja 

systemet och det är det tankesättet som bör angripas, vilket ger hela hennes argumentation en 

negativ klang. Inställningen att insatser är “bortslösade” för att de används på fel målgrupp 
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gör att hennes argument blir väldigt byråkratiska. Det är lite av det som verkar ligga till grund 

för problemet inom åldersbedömningar. Visst kan man och bör argumentera kring den vikt 

som läggs på radiologiska bedömningar. I de fall där bedömning görs helt utan medicinsk 

bedömning, bör man som handläggare gå in förutsättningslöst och våga tvivla inför ett beslut. 

Som socialarbetare måste man kunna lägga fördomar bakom sig och inte basera beslut på 

utseende eller för att den sökande inte beter sig på ett “barnsligt” vis (Crawley, 2007).  

 

Det mest intressanta förslaget till konkret förändring som väckte vårt intresse var Gower 

(2011) och Crawley’s (2007) etablering av en självständig myndighet som skulle utföra 

åldersbedömningar. Då deras studier är utförda i England måste man ta hänsyn till att 

skillnader existerar. I Sverige tas det slutgiltiga beslutet i åldersbedömning av en handläggare 

på Migrationsverket enligt (2005:716) 5 kap 20 § (kap 3.1). Till underlag för beslutet ska det 

utföras en intervju, inhämtas eventuella födelse- och personbevis samt ett utlåtande från en 

barnläkare. Men som de återkommer till flera gånger så läggs ofta för stor vikt på de 

radiologiska bedömningarna. Modern forskning verkar vara överens om att de inte är 

tillräckligt tillförlitliga som beslutsunderlag. Detta styrks i och med att BLF tar avstånd från 

metoden, då de anser att den inte uppfyller de krav som formulerats av Socialstyrelsen: 

objektivitet, vetenskaplighet, kvalitet- och rättsäkerhet (2015). Om beslutet istället baserades 

på flera olika professionella självständiga utlåtanden jämfört med ett enda så kan det tänkas 

att det skulle kunna övertyga barnläkare att igen utföra medicinska bedömningar så att en 

åldersbedömning inte bara beläggs på en handläggares egen bedömning. Detta skulle 

åtminstone kunna ses som något temporärt till mer reliabel forskning kring referensmaterial 

inhämtas eller UNICEF’s arbete med födelsebevis leder till att förenkla hela processen. 

 

Det som alla studierna var överens om var avsaknaden av utbildning och handledning i 

beslutärenden. Om handläggare ska kunna ha ett förutsättningslöst förhållningssätt i relation 

till klienten och ta adekvata beslut är det enormt viktigt att de är medvetna hur trauma och 

flykt påverkar en persons beteende, osäkerheten i radiologiska åldersbedömningar, de 

kulturella skillnader som påverkar om hur informationen tas emot och så vidare. Det blir 

nödvändigt att tänka på det faktum att bara för att man pratar via tolk betyder inte det att den 

asylsökande förstår vad man menar, eftersom många gånger finns inga direkta översättningar 

av ord och termer. 

 

Det är även nödvändigt att det etableras ett stödnätverk, precis som för barnläkarna, att 

handläggare kan söka stöd av andra handläggare inför sitt beslutstagande för att undvika bias. 

Men den här nivån av ändringar kan bara ske på en politisk nivå och som Cemlyn & Nye 

(2012) menar så verkar det saknas en sakkunnighet bland det politiska beslutande organen, 

vilket leder till denna fördomsfulla bild av asylsökande att de ljuger om sin ålder och utnyttjar 

systemet och radiologiska åldersbedömningar som det perfekta mätinstrumentet. Det finns 

tydligt ett behov av fler sakkunniga inom politiken för att utforma en optimal rutin för adekvat 

åldersbedömning, precis som Michie (2005) säger; “A fair, tested and accurate process for 

age assessment remains a holy grail” (s. 81).          
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6.1.2 Sjukdomsdiagnostik 

 

Det flertalet av studierna kommer fram till är att det finns en tydlig koppling mellan det 

psykiska välmåendet i relation till asylprocessen. Detta i sig kanske inte kom som någon 

överraskning för oss då vi sammanställde resultatet. Som både Jakobsen, Thoresen & 

Johansen (2011) och Hultmann (2008) nämner i sina studier har de flesta som söker asyl varit 

utsatt för trauma av något slag. Med vetskap om detta ställs stora krav på hur man mest 

effektivt kan fånga upp och ge adekvat hjälp åt de som behöver den mest. Förutom tidigare 

upplevda trauman ställs de asylsökande inför nya utmaningar i samband med alla de steg som 

ingår i asylutredningen. Det är något som (Masocha och Simpsons 2011) problematiserar i 

samband med att de säger att de asylsökande är i en period då deras psykiska status är extra 

labil. Vi ser i och med detta att det finns en risk att problem som en till början inte var så stora 

förvärras på grund av en bristande process. Det vi kan se i den forskning vi valt att granska är 

att den hälsoundersökning som erbjuds i samband med asylprocessen enligt 7 § (2008:344) 

blir en viktig del i ledet för att minska riskerna ytterligare för psykisk ohälsa. Med tanke på att 

hälsoundersökningen är valfri blir det väldigt viktigt att informationen om den och innehållet 

är tydligt. Wångdahl (2014) tar upp flertalet intressanta förslag som att anpassa all 

information och kallelser till hälsoundersökningen på det språk som migranten har som 

hemspråk, men även att man anpassar informationsmetoden beroende på ålder, 

utbildningsnivå och kulturell tillhörighet. Än om förslaget kan verka kostsamt och 

tidskrävande ser vi att man skulle nå ut till fler människor på det här sättet och kunna hjälpa 

fler människor i ett tidigare skede. 

 

Då syftet var att undersöka forskningsläget i relation till sjukdomsdiagnostik i asylprocessen 

fann vi att det fanns mycket att läsa inom det området. Mycket av forskningen vi hittade hade 

dock en negativ infallsvinkel, vilket i sig ledde till att forskaren sökte en lösning på 

problemet. Nu kan det i och för sig ha att göra med vår förutfattade mening angående de 

sökord och gallring vi använde oss av vid datasökningen. Det hade varit intressant att ha med 

studier som fokuserar på det positiva och det som fungerar i asylprocessen rörande 

sjukdomsdiagnostik, men det har inte varit lätt att hitta. Kanske finns det inte så mycket 

studier av detta slag då vi har lättare för att se problem som behöver lösas än att se fungerande 

arbetssätt eller metoder som redan fungerar bra. Något som vi tror också kan ha påverkat 

resultaten är att asylsökande vuxna enligt svensk lagstiftning erbjuds endast ”vård som inte 

kan anstå…” 6§ (2008:344). Vi spekulerar i att det kan vara därför det inte finns mycket 

relevant svensk sjukdomsstatistik om fungerande arbetsmetoder. Den data vi fann berörde 

bara fall av psykisk och fysisk problematik av ett grövre slag, till exempel PTSD. Vi hade 

också varit intresserade av att se mer generella studier kring välmående, men då den 

ovannämnda lagstiftningen ser ut som den gör så tror vi att det påverkar den forskning som 

bedrivs på området.      

 

Slutligen för att sammanfatta detta stycke kring sjukdomsdiagnostik i asylprocessen är det 

tydligt för oss att det är ett område som är komplext där mycket kunskap behövs inom 

området för att göra ett bra arbete.      
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6.1.3 Uppföljning 

 

De riktlinjer kring uppföljningsansvaret som har hittats i handboken i migrationsärenden av 

Migrationsverket (2015) är att insatser som utvärdering och uppföljning sker först vid behov 

snarare än efter rutin. Wimellius et al. (2012) beskriver bristen på svensk forskning kring 

ensamkommande barn och att i bristen på detta så får beslut tas baserat på 

myndighetsrapporter och handböcker. De säger även det att staten ska aktivt jobba med att se 

över, inspektera och följa upp samhällets insatser.  

 

Regeringskansliets mål (2015) angående asylprocessen för att uppnå långsiktighet är att den 

ska vara så tidseffektiv som möjligt, rättsäker och med ett tydligt avslut. Men som Fält & 

Söderlindh (2014) problematiserar så är det alltid en fråga om resurser. På en enhet under 

hård belastning har enskilda handläggare mindre frihet att lägga ner tid på uppföljning av 

individuella ärenden, att enheterna faktiskt är under stort tryck stöds också av Wimellius et 

al.:s. (2012) presentation av undersökningar från Rädda Barnen och Röda Korset.  

 

Fält & Söderlindh (2014) menar att handläggare har i sitt arbete en stor makt gentemot 

människor och det är viktigt och gå tillbaka till fastsatta rutiner för att behålla det 

anspråkslösa förhållningssättet. Men när det inte finns tydliga riktlinjer till när uppföljning ska 

ske och hur ofta det ska ske så blir det upp till handläggaren att bedöma utifrån resurser och 

tidsram om den har tid snarare än motiverat från ett humanistiskt perspektiv. Likt som Lööw 

& Kukavica (2010) argumenterar så bör handläggaren se sig själv kämpa för demokratin 

utöver det ansvar som presenteras i myndighetens regler och riktlinjer och bör arbeta utifrån 

allmänhetens bästa i alla ärenden.  

 

Eriksson et al. (2013) föreslår att kommunledningar bör se över existerande riktlinjer och 

utveckla tydligare mål för aktörers ansvarsområden, och att barnets bästa ska lysa igenom i 

alla insatser för de ensamkommande. Dessa insatser bör ha en fast uppföljningsram på 2-3 år 

efter ungdomen skrivits ut för att utvärdera insatsernas effektivitet. Carlssons studie (2009) 

kan ses som ett exempel på detta i praktiken, där en enskild enhet etablerades med det 

specifika uppdraget att göra uppföljning i insatser gällande asyl.  

 

Det konkreta arbetet med uppföljning och utvärdering som erbjöds kring asylprocess var av 

Eriksson et al. (2013) och Backlund et al. (2014). Eriksson et al. (2013) talar om brister i 

samverkan, att olika aktörer i bemötandet med ensamkommande barn inte kommunicerar med 

varandra och inte samarbetar ihop tillräckligt väl. Otydliga riktlinjer kring ansvarsområden 

kopplat med resursbrist gör att ungdomarna inte får det stöd i vardagen och hälsan de behöver 

och deras anknytning till kontaktpersoner och sin omgivning påverkas negativt. När man som 

Wellrath-Olinder (2012) förklarar, lämnar allting bakom sig för att komma bort från 

någonting blir det viktigt att “pull”-faktorerna verkligen jobbar för att hålla kvar och motivera 

ungdomarna till att utvecklas.  
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I frågan om uppföljning är det svårt att kunna dra slutsatser om en entydighet i resultatet. De 

studier som bidrog till resultaten skiljde sig ofta mycket från varandra i motiv och syfte. Det 

är svårt att hitta någon röd tråd gällande konsekvenser eller problem. Detta kan bero på att vi i 

litteratursökningen varit otydliga med sökord men vi skulle argumentera för att ämnet i sig 

var problematiskt. Vi fann otydligheter kring faktiska riktlinjer från Migrationsverket och 

bristfälligt med lagtext. De studier som handlade om uppföljning eller utvärdering var snarare 

om uppföljning i sig, än studier gällande detta. Hade vi haft en större tidsram är det möjligt att 

resultaten kunde ha kompletterats med en kvalitativ ansats, möjligtvis intervjuer med 

handläggare som arbetar med handläggning av asylärenden och att det kunde ökat relevansen 

i resultaten gentemot våra frågeställningar.  

 

7 Avslutande reflektioner 

 

Endast begränsade slutsatser kan dras av denna litteraturstudie, på grund av tidigare nämnda 

brister. Det kan ses som att det finns ett problem gentemot de begrepp som togs upp, men 

variationen i forskningstäthet tyder på att asylprocessen är ett mycket mer mångfasetterat 

område än vi tidigare trott. Gällande åldersbedömningar är forskningen till större del överens 

om att det finns en tydlig problematik, specifikt kring osäkerheten av radiologiska 

bedömningar. Datamaterialet gav en enhetlig bild av var lösningen bör ligga. 

Sjukdomsdiagnostik och uppföljning var det betydligt svårare att hitta relevant och 

mångfasetterad forskning kring, och den forskning som fanns var ofta endast delvis relevant 

för studien eller belyste endast samma del av problemet, vilket kan ge en bild av 

forskningsbias hos läsaren.  

 

Avslutningsvis hade vi problem med att förstå innebörden av Migrationsverkets vision: ” Ett 

Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter” (kap 3.1). Vi 

har svårt att se vad de egentligen menar med detta, och även hur vi ska kunna återkoppla det 

till vår studie. Deras verksamhet genomsyrar hela vårt arbete, men vi har svårt att tyda deras 

vision. Formuleringen upplever vi som alldeles för byråkratisk och intetsägande. Vore det inte 

bättre med en vision som verkligen säger någonting om det viktiga arbete som de utför?        

 

För att kunna dra tydligare slutsatser skulle kompletteringar till de insamlade data behöva 

göras, fler artiklar inhämtas och analyseras och i fallet med uppföljningar skulle en alternativ 

infallsmetod möjligtvis generera bättre datainsamlingsresultat. Som studien står i dess 

nuvarande skick anser författargruppen att arbetet kan stå som en problematiserad 

vetenskapsbakgrund för att motivera en mer djupgående studie i området.            
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antal regionala 
centrum för 
åldersbedömning 
som hanterar alla 
fall av omtvistade 
fall av 
ålderbedömningar 
i asylprocessen, 
asylsökande som 
bedöms som 
vuxna bör ges 
tillräckliga 
möjligheter att 
bevisa sin ålder 
om de anser att 
den är felaktig. 

17p, 
HÖG 
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Författare 
&Titel Mål med Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Michie 
(2005) Age 
Assessment 
in 
Adolescents: 
why is it 
needed? 

Att undersöka varför 
behovet för 
åldersbedömning 
finns  

Litteraturstudie 

 

En rättvis, 
vetenskapligt testad 
och precis i resultat 
som en helig graal. Att 
arbeta med UNICEF 
för att implementera 
adekvat 
födelseregistring i 
länder, som kan göra 
åldersbedömning 
irrelevant.  

8p, 
MEDEL 

   

 

  

Författare 
&Titel 

 
Mål med Studien 

 
Design Urval/Bortfall 

 
Resultat 

 
Kvalitet 

Masocha & 
Simpson 
(2011) 
Developing 
mental 
health social 
wok for 
asylum 
seekers: A 
proposed 
model for 
practice 

Att skapa ett 
sammanhängande 
ramverk för att 
effektivt informera om 
socialarbetarmodeller 
för serviceutdelning. 

Litteraturstudie 

 

Endast biologiska 
faktorer är ej 
tillräckliga för att 
förklara psykologiska 
problem. En 
komprimerad version 
erbjuds, som 
uppmärksammar både 
biologiska faktorer och 
ett socialt perspektiv 
för att se 
problematiken ur ett 
större perspektiv. Den 
presenterade modellen 
stressfaktorerna i för-, 
efter- och flyttfaktorer. 

13p, 
MEDEL 

Författare 
&Titel 

 
Mål med Studien 

 
Design Urval/Bortfall 

 
Resultat 

 
Kvalitet 

Jakobsen, 
Thoresen, 
Johansen 
(2011) The 
Validity of 
Screening 
for Post-
traumatic 
Stress 
Disorder and 
Other Mental 
Health 
Problems 
among 
Asylum 
Seekers 
from 
Different 
Countries 

Att utvärdera 
användbarheten av 
screeninginstrument 
för att identifiera 
allvarligare psykiska 
problem hos 
asylsökande. 

Studien bestod 
av 2 delar: 
Första delen 
bestående av 
screening 
instrument, 
andra delen 
bestående av 
strukturerade 
intervjuer. 

141 tillfrågades 
av dessa 
slutförde 65 
undersökningen 
och intervjun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet av studien 
kommer fram till att 
screeninginstrumenten 
inte uppfyllde det syfte 
de hade i samband 
med att identifiera 
allvarligare psykiska 
problem.  

17p, 
HÖG 
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Författare 
&Titel Mål med Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Bhui, Craig, 
Mohamud, 
Warfa, 
Stanfeld, 
Thornicroft, 
Curtis & 
McCrone 
(2006) 
Mental 
disorder 
among 
Somali 
refugees - 
Developing 
culturally 
appropriate 
measures 
and 
assessing 
socio-
cultural risk 
factors  

Att besvara tre 
hypoteser: 1. Att ångest 
och icke-psykotisk 
depression är vanligare 
förekommen än PTSD, 
och att komorbiditeten 
är hög. 2. Att kulturellt 
anpassade verktyg i 
bedömning av psykiska 
problem skulle fungera 
adekvat. Undersöka om 
sociala riskfaktorer 
såsom arbetslöshet, 
dålig utbildning, 
asylstatus, hur länge de 
varit där samt hur 
problematisk deras 
interaktion med 
migrationsmyndigheter 
varit vanligare 
förekommande med 
högre nivåer av mentala 
problem. 3. Att resultat 
från primära 
vårdsregister skulle ge 
liknande uppgifter om 
dödlighet som resultat 
från kommunala arenor.  

Fokusgrupper 
och MINI 
neuropsykiatriska 
intervjuer 

Intervjuerna 
skedde på 
sociala arenor 
och valdes ut 
slumpmässigt av 
intervjuledaren. 
De som 
kvalificerades för 
intervju var män 
och kvinnor av 
Somaliskt 
ursprung, som 
nyligen 
genomgått 
migration och 
som var bosatta i 
två specifika 
områden av 
London. 72 
kvinnor och 71 
män deltog. 
Fokusgrupperna 
var 6 stycken, 2 
med Somaliska 
professionella 
och 4 med 
deltagare tagna 
slumpmässigt 
från sociala 
arenor. 

Somalier som 
redan vid entré 
in i landet 
uppgav sig söka 
asyl hade större 
förekommelser 
av mental 
ohälsa än de 
som inte 
annonserade 
sin ankomst i 
landet. 
Anställning (hel- 
eller halvtid) i 
landet, samt 
utbildning i UK 
och/eller i 
Somalia var 
tillsammans 
associerade 
med lägre 
nivåer av 
mental ohälsa. 
Ångest och 
icke-psykotisk 
depression var 
den vanligaste 
formen av 
problem, i 80% 
av fallen med 
PTSD möttes 
även kriterierna 
för dessa. Detta 
styrker 
hypotesen om 
hög 
komorbiditet.  

14p, 
MEDEL 
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Författare &Titel Mål med Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Wångdahl (2014) 
Vilken betydelse 
har hälsolitteracitet  
för 
hälsoundersökning
en för  
asylsökande? 

Studien har 
följande två mål: 1. 
Att presentera 
flyktingars och 
vissa icke EU-
födda migranters 
erfarenheter av 
och uppfattningar 
om information och 
kommunikation i 
samband med 
hälsoundersökning
en för asylsökande 
i relation till 
hälsolitteracitet. 2. 
Att belysa, 
problematisera och 
diskutera 
betydelsen av 
hälsolitteracitet för 
att 
kunna uppnå de 
syften 
hälsoundersökning
en har för 
asylsökande och 
för 
samhället. 

Enkätundersök
ning 

609 myndiga 
flyktingar och 
migranter 
deltog varav 
606 slutförde 
den. 

Fler än hälften av 
deltagarna som fått 
kallelsen hade 
svårt att förstå den 
eller  
kunde inte ta 
ställning till om de 
skulle delta i 
hälsoundersökning
en genom kallelsen 
samt hade  
otillräcklig 
information om 
hälsoundersökning
en vid tidpunkten 
för beslut. Hälften 
blev glada när  
de fick kallelsen till 
hälsoundersökning
en och cirka en 
tiondel blev rädda 
eller oroliga.  

18p, 
HÖG 

Författare &Titel 
Mål med 
Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Beijer och Örn 
(2008) Barns 
psykiska 
hälsotillstånd - 
efter flykt från krig 
och våld 

Att belysa barns 
psykiska 
hälsotillstånd 
när de flytt från 
krig och våld. 

Systematisk 
litteraturstudi
e 

 

Studien visar på att 
barn som upplevt krig 
och våld i sitt 
hemland bland annat 
lider av PTSD och 
psykosociala problem 
men även 
sömnproblem och 
rädsla. Enligt studien 
skiljer det även 
mellan pojkar och 
flickor angående 
förekomst av 
diagnoser och 
problem och även 
skillnader kan ses i 
olika åldersgrupper. 
Ju fler traumatiska 
upplevelser ett barn 
varit med om ju 
sämre mår de 
psykiskt. 

13p, 
MEDEL 
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Författare &Titel Mål med Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Hultmann (2008) 
Ensamkommande 
barn - 
psykologiska 
perspektiv 

Att belysa 
ensamkommande 
barns 
psykologiska 
problematik och 
hur de kan bäst få 
hjälp  

Intervjustudie socialsekreterare, 
institutionspersonal, 
familjehem, lärare, 
gode män, personer 
från ideella 
organisationer etc 

För att dessa 
ungdomar ska 
kunna etablera 
långvariga 
sociala 
relationer krävs 
att alla 
inblandade 
myndigheter vet 
sin roll och tar 
initiativ till 
samarbete. För 
att ge 
ungdomarna 
adekvat hjälp 
och stöd krävs 
kunskaper i 
psykologiska 
processer.  

8p, 
MEDEL 
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Författare &Titel Mål med Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Backlund, 
Eriksson, von 
Greiff, Nyberg & 
Åkerlund (2014) 
Ensamkommande 
barn och 
ungdomar - ett 
longitudiellt 
perspektiv  

Att undersöka och 
analysera hur barnen 
och ungdomarna över 
tid skildrar, reflekterar 
kring och 
förhåller sig till sin 
livssituation i olika 
aspekter. Ett särskilt 
fokus har lagts vid 
barnens/ungdomarnas 
sociala relationer.  

Kvalitativ 
intervjustudie, 
tematiska 
intervjuer 
samt semi-
strukturerade 

47 intervjuer med 
ensamkommande 
barn och 
ungdomar 

Relationer till 
familj och 
anhöriga är 
också viktiga 
för att skapa 
kontinuitet i 
livet. Att få ihop 
det ”gamla” 
och det ”nya” 
livet är ett 
närliggande 
tema som har 
framträtt tydligt 
i den 
longitudinella 
studien. 
Ungdomarnas 
förståelse av 
uppbrottet från 
hemlandet, 
dess 
förutsättningar 
och 
konsekvenser, 
kan vara 
viktiga 
aspekter att ta 
hänsyn till för 
att kunna ge ett 
adekvat stöd. 
De svårigheter 
som dessa 
ungdomar 
möter kan 
väcka svåra 
existentiella 
frågor och 
risken om de 
inte får hjälp i 
att hantera 
dessa är att de 
inte ser några 
vägar framåt till 
en framtid som 
känns 
meningsfull för 
dem.  

19p, 
HÖG 
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Författare 
&Titel 

Mål med 
Studien 

Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Lindgren, 
Ekblad, 
Asplund, 
Irestig & 
Burström 
(2012) Mental 
ill health 
among 
asylum 
seekers  
and other 
immigrants in 
Sweden 

Att undersöka 
den psykiska 
ohälsan bland 
nyanlända 
invandrare till  
Sverige, i 
förhållande till 
deras rättsliga 
status och 
tidigare 
exponering för 
hot, våld och 
separation 
och  
att undersöka 
hur deras 
vårdbehov 
bemöttes 

Litteraturstudie Sjukvårdsregister på 
555 st asylsökande 
och andra migranter 
baserat på 
hälsoundersökning. 

Studien visar på att 
psykisk ohälsa var 
vanligt 
(43 procent) bland 
studiepopulationen. 
Exponering för hot, 
våld och separation 
var  
vanligare bland 
asylsökande som 
också visade sig vara 
mer sårbara för 
psykisk ohälsa än 
andra migranter 
som hade liknande 
händelser. 

16p, 
HÖG 
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Författare &Titel Mål med Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Wellrath-Olinder 
(2012) 
Ensamkommande 
flyktingbarns 
förväntningar 
-  
En undersökning 
om 
ensamkommande 
flyktingbarns 
förväntningar före 
flykten och hur 
förväntningarna 
infrias efter 
permanent 
uppehållstillstånd. 

Att utreda 
ensamkommande 
barns  
förväntningar före 
flykten, deras 
tankar om språk, 
språkinlärning och 
huruvida dessa  
förväntningar 
uppfylls eller 
förändras efter 
permanent 
uppehållstillstånd i 
Sverige samt om  
tankarna om språk 
förändrats.  

Kvalitativ 
intervjustudie 

6st 
ensamkommande 
barn som kom till 
Sverige som 
asylsökande och 
har fått permanent 
uppehållstillstånd. 

Studien visar att 
de flesta av 
pojkarnas 
förväntningar före 
flykten var att 
arbeta och 
kanske studera 
för att kunna 
hjälpa familjen i 
hemlandet med 
pengar. Deras 
tankar om språk 
var att de hade 
liten eller ingen 
tanke på vilket 
språk de skulle 
möta men de 
flesta antog att 
alla i Europa 
talade engelska. 
Alla deltagare i 
studien ser mer 
positivt på 
framtiden idag än 
vad de gjort 
tidigare, de tycker 
att de har fått 
väldigt stora 
möjligheter som 
de inte hade i 
hemlandet. De 
säger att 
svenskan är svår 
och att de måste 
kämpa hårt för att 
få ordning på 
bokstäver och  
ljuden.  

12p, 
MEDEL 
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Författare &Titel 
Mål med 
Studien Design Urval/Bortfall Resultat 

Kvalite
t 

Fält & Söderlindh 
(2014) 
Tjänstemannens 
dilemma på 
Migrationsverket 
- En kvalitativ 
fallstudie om 
tjänstemannaroll
en och dess olika 
dilemman 

Att undersöka 
om 
tjänstemannens 
handläggning 
påverkas, och i 
sådana fall hur, 
av 
tjänstemannens 
dilemma på 
Migrationsverke
t, samt om 
detta kan skilja 
sig mellan en 
nyanställd 
tjänsteman och 
en med mer 
erfarenhet inom 
förvaltningen. 

Kvalitativ 
fallstudie med 
samtalsintervju
er 

Slumpmässighetsurval 
4 stycken handläggare 
men olika lång 
erfarenhet på 
arbetsplatsen. Intervju 
med en 
bemötandeombudsma
n.  

Hierarkisk 
styrning, dock 
inte synlig om 
det inte behövs, 
individuellt 
handlingsutrymm
e och just direkt 
makt mot de 
sökande 
förekommer på 
Migrationsverket. 
De dilemman 
tjänstemännen 
stöter på handlar 
snarare om 
förhållningssättet 
till fasta rutiner 
och 
beslutsfattande 
där de 
personligen inte 
tycker beslutet 
känns helt 
korrekt. 
Handläggarna i 
sin 
tjänsteutövning 
stöter ofta på 
dilemman men 
upplever att det 
finns goda 
resurser i form 
av stöd och 
rådgivning vid 
hanteringen av 
just ett dilemma.  

19p, 
HÖG 
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Författare &Titel Mål med Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Johansson Lööw 
& Kukavica (2010) 
Migrationsverkets 
etos - En studie av 
etik i 
policydokument 

Att undersöka 
vilka 
demokrativärden 
som är viktiga och 
som borde 
genomsyra 
Migrationsverket 
som förvaltning. 
Detta för att kunna 
styrka demokratin. 

Normativ 
metod & 
innehållslig 
idéanalys 

Policydokument Policydokumentet 
innehåller vissa värden 
som eftersöks: 
rättsäkerhet, 
medmänsklighet och 
upplyst förståelse. 
Andra värden såsom: 
civilkurage och frihet 
från diskriminering 
saknas helt och 
lyhördhet saknas i stor 
utsträckning. Det 
problem som 
uppmärksammas är 
otydligheten i 
dokumentet, och anser 
att det skulle kunna 
fungera mer som ett 
redskap i arbetet 
snarare än ett 
symboliskt dokument. 

20p, 
HÖG 
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Författare &Titel Mål med Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Carlsson (2009) 
Utvärdering av 
verksamheten vid 
Enheten för  
Asyl- och 
flyktingfrågor, 
Västra 
Götalandsregionen 

Uppdraget gäller 
genomförandet av 
en utvärdering med 
lärande ansats, där 
enhetens  
roll som kunskaps- 
och 
kommunikationsnav 
för hälso- och 
sjukvårdsfrågor för  
asylsökande ska 
beskrivas, 
analyseras och 
värderas. 

Uppläggningen av 
arbetet har 
planerats och 
genomförts i tre 
faser enligt 
följande:  
• dokumentstudie 
inklusive 
litteraturgenomgång  
• självvärdering 
genomförd av 
enhetens båda 
medarbetare  
• individuella 
intervjuer 

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer med de 
två medarbetarna 
vid EAF samt 
nyckelpersoner 
vid samspelande 
vårdenheter. 
Vidare  
11 
intervjuades 
handläggare vid 
Migrationsverket, 
Socialstyrelsen 
och Sveriges 
kommuner 
och landsting 
samt Stockholms 
läns landsting. 
Totalt 
intervjuades 18 
personer efter ett 
strategiskt urval. 

EAF upplevs av 
omvärlden som en 
trygg, tillförlitlig och 
uppdaterad 
kunskapskälla 
inom ett besvärligt 
verksamhetsfält. 
Verksamheten är 
dock sårbar genom 
sin litenhet 
beroende på att den 
bygger på ett nära 
samarbete mellan 
två medarbetare 
med 
kompletterande 
kompetenser. 
Utvärderingen visar 
att EAF har hög 
måluppfyllelse 
vad gäller både antal 
genomförda 
hälsoundersökningar 
och den tidsgräns på 
två 
månader som satts 
som mål för dessa 
undersökningar. 
Enhetens 
framgångsformel 
visar sig vara att 
man mixat tre 
kompetenser: 
sjukvårdskompetens,  
ekonomisk- och 
administrativ 
kompetens. 

16p, 
HÖG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Författare &Titel Mål med Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Eriksson, 
Ghazinour, 
Hanberger, 
Isaksson & 
Wimelius (2013) 
Utvärdering av 
insatser för 
ensamkommande 
flyktingungdomar 
i Umeå 

Att beskriva 
mottagarsystemet 
och samhällets 
insatser i Umeå 
under 2012 och 
redogöra för hur 
aktörerna 
uppfattar 
mottagandet och 
insatserna. Att dra 
slutsatser om hur 
mottagarsystemet 
och insatserna 
fungerar och ge 
rekommendationer 
om vad som kan 
utvecklas.  

- 
Programutvärdering 
med 
intressantperspektiv 
- intervjuer, 
semistrukturerade - 
fokusgrupper - 
enkät 

- 4 
socialsekreterare, 
samtliga kvinnor, 
intervjuades - 5 
gode 
män/särskild 
förordnad 
vårdnadshavare, 
3 kvinnor & 2 
män - 
Föreståndare och 
samordnare från 
boenden - 
Fokusgrupp med 
personal från två 
boenden, 
sammanlagt 12 
stycken - 16 
intervjuer med 
skolpersonal, 9 
kvinnor & 7 män - 
Enkätstudie, av 
52 svar 

Mottagandet och 
samhällets 
insatser för 
ensamkommande 
barn i Umeå 
fungerar i stort 
sett bra sett 
utifrån 
ungdomarnas 
perspektiv. Från 
ledningens 
perspektiv 
framkommer 
däremot vissa 
brister i 
mottagandet, en 
otillräcklighet i 
resurser och en 
brist i samverkan. 

15p; 
HÖG 
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Författare &Titel Mål med Studien Design Urval/Bortfall Resultat Kvalitet 

Wimelius, Isaksson, 
Eriksson, Hanberger 
& Ghazinour (2012) 
Ensamkommande 
flyktingbarn och 
ungdomar - 
förutsättningar för 
mottagandet och 
kunskapsläget 

Att beskriva 
förutsättningarna 
för mottagandet av  
ensamkommande 
barn och ungdomar 
(EKBU) i Sverige 
och att 
sammanfatta 
kunskapsläget  
om målgruppen. 
Översikten kommer 
också att användas 
som en 
tolkningsram i den  
utvärdering som 
forskarna genomför 
av samhällets 
insatser för 
målgruppen i 
Umeå kommun 

Litteraturstudie 

 

Regeringen har 
deklarerat att 
EKBU skall mötas 
av ett humant och 
rättssäkert 
asylsystem när  
de kommer till 
Sverige. Barn som 
behöver skydd ska 
få en fristad och 
de som inte har 
det  
behovet ska få 
möjlighet att på ett 
tryggt och värdigt 
sätt återvända. 
Utlänningslagen 
reglerar  
vem som får 
stanna i Sverige 
och särskild 
hänsyn skall tas till 
barnets hälsa och 
utveckling.  
När det gäller 
beslut om 
uppehållstillstånd 
är kraven lägre för 
barn än för vuxna 

15p, 
HÖG 
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