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Sammanfattning 

Denna c-uppsats syftar att genom kvalitativ metod undersöka hur ensamkommande 

flyktingbarn upplever sig bli bemötta från Migrationsverket ur ett maktperspektiv. Till grund 

för denna uppsats ligger fyra intervjuer som analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys, tidigare forskning och maktperspektiv. Studiens material utgår från 

ensamkommande barns tillbakablickande berättelser. Urvalet utgörs av fyra personer som 

kom som ensamkommande flyktingbarn men som idag är över 18 år och inte bor på Hem för 

vård eller boende. Resultatet visar att makt förekommer igenom hela asylprocessen. 

Maktdimensionerna tog sig uttryck i väntrummet, under mötet med Migrationsverket och i 

väntan på beslutet från Migrationsverket. Bärare av makten var handläggaren vid 

Migrationsverket, god man, tolk och organisationen. Uppsatsen stämmer till viss del överens 

med vad befintlig forskning kommit fram till men den indikerar på behov av fortsatt 

forskning.  
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Förord 
 

 

Vill inleda med att tacka våra informanter för er medverkan i vår uppsats. Sen vill vi tacka dig 

som hjälpte oss att finna några av våra informanter, du var verkligen en räddare i nöden. Ett 

stort tack riktar vi också till handledningsgruppen och vår handledare Eva Wikström för bra 

feedback och stöttning under arbetets gång. Vi vill också rikta ett stort tack till de personer vi 

mött i vår yrkesprofession samt i vårt privatliv som väckte intresset till att studera det vi 

undersökt i denna uppsats. Avslutningsvis vill vi tacka våra tålmodiga respektive för att ni stått 

ut med våra känslomässiga berg- och- dalbanor till följd av denna “uppsats- process”.  

 

 

 

Rebecca Johansson & Dajana Sabljak, 160410.   
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1. Inledning 
Ensamkommande flyktingbarn kommer till ett nytt land för att söka uppehållstillstånd. De kan 

vara i en situation som är känslig då de kommer utan sina föräldrar, har traumatiska upplevelser 

och kommer till ett nytt land som de inte har någon kunskap om (Brendler - Lindqvist, 2005; 

Hoppkins & Hill 2010). Många gånger har de själva inte valt att fly utan föräldrarna har skickat 

iväg sitt barn i hopp om att barnet ska få det bättre i Sverige. När barnet sedan ska möta 

Migrationsverket som är den myndighet som beslutar om en person får uppehållstillstånd i 

Sverige eller inte (Utlänningslag [UtlL], SFS 2005:716, 5 kap 20 §) ska barnen presentera ett 

asylskäl som stöds av svensk lag. Barnet ska då förlita sig på ett offentligt biträde som tilldelas 

av Migrationsverket som ska försvara hen i en asylprocess (UtlL, SFS 2005:716, 18 kap 1 §). I 

många fall kommer många barn från omständigheter som kan resulterar i ett lågt förtroende för 

den offentliga makten (Brendler - Lindqvist, 2005). Barnen som söker hjälp hos 

Migrationsverket för att få uppehållstillstånd befinner sig i beroendeställning till myndigheten 

vilket gör att maktaspekten bli centralt (Skau, 2006). 

Det har de senaste åren skett en ökning av flyktingar som kommer till Sverige (UNHCR, 2014). 

Inströmningen av ensamkommande flyktingbarn ökade från 2 393 asylsökande år 2010 till 35 

369 asylsökande år 2015 (Migrationsverket, 2016a; Migrationsverket 2011). Migrationsverket 

hade redan år 2010 problem med att förhålla sig till handläggningstiderna på tre månader och i 

tidigare forskning framkommer det att många ensamkommande flyktingbarn fått vänta på 

beslut upp till över ett år (Brendler - Lindqvist, 2005). Barnen kan uppleva väntan på beslutet 

som stressfylld, jobbig och orofylld (Lundberg & Dahlqvist, 2012). Migrationsverket har som 

ansvar att handlägga ärenden inom tre månader (Prop. 2005/06:46). Denna handläggning ska 

vara rättssäker och beakta barnperspektivet och detta upplevde handläggare redan innan 2010 

var svårt att uppnå (Lundberg, 2009). Migrationsverket har kritiserats för långa 

handläggningstider på grund av arbetets utformning, sämre tillgänglighet, bristande service och 

felaktiga beslut (Justitieombudsmannen [JO], 5497: 2013). 

Eftersom det råder en hög arbetsbelastning för handläggare på Migrationsverket i och med den 

ökade invandringen (Migrationsverket, 2016b) så menar vi att det kan finnas en risk för att det 

brister i vissa aspekter av bemötandet. Migrationsverket ska finnas tillgängliga för den grupp 

som berörs av myndigheten (Förvaltningslag [FL], SFS 1986:223, 5 §; Förordning om 

mottagande av asylsökande m.fl, SFS 199:361, 2a, 8a §§). Handläggare vid Migrationsverket 

upplever det svårt att skapa förtroendefulla relationer i och med den rådande tidsbrist som är 

(Lundberg, 2009). Samtidigt upplever gode män och personal vid HVB- hem det svårt att få 

reda på vem som är ansvarig för handläggningen av enskilda ungdomar (Brendler - Lindqvist, 

2005). Av forskning framkommer det att ensamkommande barn hade velat få mer information 

kring sin asylprocess, som är Migrationsverkets ansvar (Lundberg & Dahlqvist, 2012; 

Malmsten, 2014). 

Migrationsverket har inflytande över barnet då de fattar beslut över barnens framtida liv 

gällande om barnet får uppehållstillstånd eller inte. Migrationsverket har ett ansvar i att 

informera deras klienter om asylprocessen men detta har en del ensamkommande flyktingbarn 

upplevt att de inte fått (Hoppkins & Hill, 2010; Lundberg & Dahlquist, 2012).  Vidare har 
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Migrationsverket också inflytande att använda handlingsutrymmet för att lyfta upp barnets 

bästa i utredningsarbetet. En viktig del av barnens bästa är att barnen ska bli hörda (UtlL, SFS 

2005:716, 11 §). 

Migrationsverket kan alltså betraktas inneha ett stort ansvar som beslutsfattande myndighet 

vilket innebär avgörande inflytande på de ensamkommande flyktingbarnens framtida liv. 

Forskningen har visat att det har brustit i vissa aspekter av bemötande och då främst gällande 

information, tid och tillgänglighet. Därför vill vi undersöka hur ensamkommande flyktingbarn 

upplever sig bli bemötta av Migrationsverket ur ett maktperspektiv. 

1.1 Syfte  
Denna uppsats syftar till att undersöka hur ensamkommande flyktingbarn upplever sig bli 

bemötta av Migrationsverket utifrån ett maktperspektiv. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur upplever de ensamkommande flyktingbarnen kontakten med Migrationsverket? 

 Hur kan de ensamkommande flyktingbarnens upplevelse förstås utifrån ett 

maktperspektiv? 
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2. Begreppsförklaring 
 

Flykting.  

En flykting är en person som flytt från ett land till följd av välgrundad fruktan för förföljelse 

och inte har möjligheten att söka skydd av landet personen är medborgare i. Förföljelsen kan 

grunda sig i personens nationalitet, ras, religiös- eller politisk uppfattning eller tillhörighet i en 

annan samhällsgrupp (UtlL, SFS 2005:716, 5 kap 1 §). 

 

Ensamkommande flyktingbarn.  Är de personer som är under 18 år som kommer till Sverige 

utan legal ställföreträdare eller föräldrar och som heller inte har någon av dessa boende i Sverige 

innan barnets ankomst (Lag om mottagande av asylsökande m.fl, [LMA] SFS 1994:137, 1 §). 

 

Migrationsverket. “Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer 

som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.” 

(Migrationsverket, 2016c). 

 

Asyl. “Med asyl avses i denna lag ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han 

eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande.” (UtlL, SFS 2005:716, 1 kap, 3 §). 

 

Permanent uppehållstillstånd (PUT). “Uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige… 

utan tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd)” (UtlL, SFS 2005:716, 2 kap 4 §). “En 

utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och 

arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i 

Sverige.” (Migrationsverket, 2015). 

Gräsrotsbyråkrat. Är ett begrepp som är översatt från Lipskys begrepp ”street-level 

bureaucrats” som defineras:”Public service workers who interact directly with citizens in the 

course of their jobs, and who have substantial discretion in the execution of their work.” 

 (Lipsky, 1980, s3).  

Offentligt biträde. Är antingen en jurist eller advokat med kunskap om svensk lagstiftning 

som en asylsökande person har rätt till om Migrationsverket anser att den asylsökande 

personen är i behov av hjälp med asylansökan (Migrationsverket, 2014)  

God man. Är en person som kan utses av Migrationsverket som har till uppgift att ansvara för 

det ensamkommande barnet personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter (Lag om 

god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429, 2 §). 

Socialt arbete. Innefattar de verksamheter och organisationer som arbetar med människor 

och då framförallt utsatta människor. Exempelvis socialtjänsten, äldreomsorgen, sjukvården 

och frivillig organisationer (Meeuwisse & Swärd, 2002).  
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Empowerment. Handlar om att en individ har en känsla av kontroll över sitt eget liv och sin 

situation. I socialt arbete innebär det att professionen jobbar för att individen ska få inflytande 

och självbestämmande (Starrin & Jönsson, 2002). 

 

Retrospektiv undersökning. ”Tillbakablickande undersökning som samlar in data om 

förhållanden innan själva undersökningen startades” (Socialstyrelsen, u.å).  

 

Asymmetrisk. Innebär att något är ojämnt. (http://www.synonymer.se/?query=asymmetrisk).   
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3. Kunskapsläge 
Idag är flyktingsituationen i världen turbulent. United Nations High Commissioner for 

Refugees, UNHCR är ett organ som råder under Förenta Nationerna, FN som har till uppgift 

att skydda personer på flykt samt föra statistik över flyktingsituationen över världen (UNHCR, 

2014). Men det var först 2006 som UNHCR började föra statistik över ensamkommande 

flyktingbarn och sedan 2009 har en ökning av barnen på flykt ökat från 41 % av alla världens 

flyktingar till 51 % 2014. Krigsländernas grannländer tar emot den större delen av flyktingarna 

och i Europa är det Sverige och Tyskland som står i framkant av de länder som tar emot flest 

ensamkommande flyktingbarn. En tredjedel av alla världens ensamkommande flyktingbarn 

2014 togs emot av Sverige och Tyskland.  

Ensamkommande flyktingbarn är de personer som kommer till Sverige på flykt från ett annat 

land som är under 18 år samt vid ankomst saknar legal företrädare eller förälder (LMA, SFS 

1994:137, 1 §). Vägen hit kan se ut på många sätt. En del kommer hit med flyg medan andra 

har hängt sig kvar under en lastbil i flera timmar för att transportera sig (Malmsten, 2014). 

Gemensamt för dessa barn är att de kan komma från en situation fylld av oro och rädsla till ett 

land där de ska ställas inför nya utmaningar i en asylprocess, bygga nya relationer och samtidigt 

bearbeta situationen som varit (Mels, Derluyn & Broekaert, 2008; Hoppkins & Hill, 2010). När 

de ensamkommande flyktingbarnen kommer till Sverige är det Migrationsverket som beslutar 

om barnet får stanna i Sverige samt ansvarar för att anvisa en kommun som ska tillbereda 

boende och logi för barnet (LMA, SFS 1994:137, 2 §; www.migrationsverket.se). 

3.1 Asylprocessen 
Migrationsverket är en myndighet där arbetet styrs utifrån de lagar, förordningar och 

regleringsbrev som myndigheten får ifrån regeringen (Migrationsverket, 2016c). 

Migrationsverket tar emot ansökningar och utreder om personen som sökt asyl har tillräckliga 

skäl att stanna i Sverige (UtlL, SFS 2005:716, 13 kap). De har även för uppgift att avgöra om 

den asylsökande är skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande (UtlL, SFS 2005:716, kap 

4, 1, & 2a §§). Under asylprocessen är det viktigt att Migrationsverket eftersträvar att barnet 

ska få höras under processen enligt barnkonventionens 12 artikel (United Nation, 1989). I en 

svensk studie uttryckte ensamkommande flyktingbarn att de inte kunde påverka sin asylprocess 

(Brendler- Lindquists 2005). I och med att barnet inte har någon förälder som bevakar barnets 

rättigheter tilldelas barnet ett offentligt biträde och en god man som ska bevaka barnets 

rättigheter (Lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429, 2 §; UtlL, SFS 

2005:716, 18 kap, 1 §). Under asylprocessen har handläggare på Migrationsverket till uppgift 

att utreda barnet asylskäl och efterforska kunskap handläggaren behöver för att fatta ett korrekt 

och rättssäkert beslut. Denna information samlas in genom så kallade utredningssamtal där 

handläggare, det ensamkommande flyktingbarnet och offentligt biträde deltar 

(Migrationsverket, 2016d). Om barnet inte behärskar svenska anlitar Migrationsverket en tolk 

som närvarar vid utredningssamtalet (Förvaltningslag SFS 1986:223[FL], 8 §). Det är viktigt 

att en bra tolk väljs ut då det är den personen som ska vidarebefordra barnets berättelse 

(Malmsten, 2014) 
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När handläggaren har samlat in tillräckligt med information för att fatta beslut återstår det för 

Migrationsverket att besluta om barnet ska utvisas, få tillfälligt uppehållstillstånd eller 

permanent uppehållstillstånd (UtlL, SFS 2005:716, 5 kap 1 §). Regeringen har som mål att 

handläggningstiden inte ska överstiga tre månader och när permanent uppehållstillstånd 

utfärdas är kommunen den samhällsaktör som övertar ansvaret för barnet (Prop. 2005/06:46 

Mottagande av ensamkommande barn). 

Sammanfattningsvis kan asylprocessen beskrivas som den tid och process som äger rum från 

det att ett ensamkommande flyktingbarn anländer till Sverige tills det att Migrationsverket 

beslutat om barnet får stanna i Sverige eller inte.  

3.2 Handläggningen 
Migrationsverket har i vissa fall haft svårt att hålla sig till handläggningstiden på tre månader. 

Detta har bland annat visat sig i kritik från JO (5497: 2013) där kritiken riktades mot 

Migrationsverkets långa handläggningstider. Men kritiken syns också i forskning där barnens 

egen upplevelse lyfts upp. Det framkommer i en svensk rapport att ensamkommande 

flyktingbarnen väntat på beslut från fyra månader och uppåt (Brendeler-Lindqvist, 2005). En 

annan svensk studie visar att handläggningstiden överstigit tre månader för barnen (Lundberg 

& Dahlqvist, 2012). Denna väntan kan barnen uppleva som lång och svår (Lundberg & 

Dahlqvist, 2012). Ett barn beskriver sina känslor över att vänta på beslut på följande sätt, "In 

my country the soldiers kill you. Here in Sweden they kill you with paper!" (Brendeler-

Lindqvist, 2005, s. 37). Men väntan upplevs inte bara som lång utan beskrivs också som psykisk 

tortyr som upplevs bli värre och svårare att hantera ju längre barnen får vänta (Brendler - 

Lindqvist, 2005). Även en internationell studie som genomförts i Skottland har identifierat att 

barnen bär på en oro över om de får stanna i det nya landet eller inte (Hoppkins & Hill, 2010). 

Forskning som gjorts i Sverige beskriver även att de ensamkommande flyktingbarnen upplever 

asylprocessen som en jobbig period som kan innebära mycket stress (Lundberg & Dahlqvist, 

2012).  

Handläggare vid Migrationsverket berättar att de har tidsbrist som gör att det blir svårt för de 

att planera in möten, följa upp och hinna skapa förtroendefulla relationer till barnen (Ottosson, 

Eastmond & Schierenbeck, 2012). Barnets bästa tillgodoses inte till fullo i praktiken av 

Migrationsverket utifrån forskning. Med det menar forskning att tidsbrist, 

effektiviseringskraven från organisationen och resursbrist är det som orsakar detta. 

Begränsningarna i handläggning kan också vara att handläggarna står i konflikt mellan kraven 

på den reglerade invandringen och invandringslagstiftningen (Lundberg, 2009; Ottosson, 

Eastmond & Schierenbeck, 2012). Professioner inom Migrationsverket har många gånger ett 

legalt perspektiv i diskussion kring barnets bästa vilket innebär att de anser att barnets bästa 

tillämpas om de följer lagarna (Ghanizinour et al. 2014). Detta kan dock vara svårt då alla 

aspekter av barnets bästa inte finns i förarbetena till lagstiftningen och därmed försummas den 

individuella prövningen (Lundberg, 2009).   

3.3 Barens behov under asylprocessen 
Under asylprocessen har det ensamkommande flyktingbarnet vissa rättigheter i och med den 

rättsliga processen. En av dessa är partsinsyn som innebär att barnet har rätt att få information 
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om sin asylprocess under handläggningen (FL, SFS 1986:223, 17 §: Förordning om mottagande 

av asylsökande m.fl. SFS 1994:361, 2 a §; UN, u.å). Lundberg och Dahlqvist (2012) har i sin 

studie sett att ensamkommande flyktingbarn i Sverige som fått utvisning som beslut ansett sig 

fått sämre information kring asylprocessen. Däremot ansåg de som fått uppehållstillstånd att 

informationen var tillräcklig. Att ge de ensamkommande flyktingbarnen information har även 

en internationell studie indikerat som viktigt i asylprocessen då barnen kan ha svårt att förstå 

hur asylprocessen fungerar (Hoppkins & Hill, 2010). Däremot vem som ska ge informationen 

är forskningen något oense om. Lundberg och Dahlqvist (2012) menar att Migrationsverket är 

den myndighet som ansvarar för att ge informationen medan Malmsten (2014) anser att det är 

god man som har ansvaret att ge information. Det både studierna däremot är överens om är att 

informationen som ges kan variera gällande vad den innefattar (Lundberg & Dahlqvist, 2012; 

Malmsten, 2014). Som framgår ovan kan god man ha en viktig informationsroll (Malmsten, 

2014) men deras uppdrag innefattar mer än det. Alla ensamkommande flyktingbarn som har 

behov av en god man har rätt att få det och god man har till uppgift att sörja och bevaka barnets 

intresse och personliga förhållanden (Lag om god man för ensamkommande flyktingbarn, SFS 

2005:429, 2§). Men det framkommer av forskning att stödet från god man kan upplevas på olika 

sätt i asylprocessen (Malmsten, 2014).  

Till följd av erfarenheterna från flykten och den nya situationen i landet kan det innebära att de 

ensamkommande flyktingbarnen har särskilda behov (Hoppkins & Hill, 2010). I en belgisk 

studie har det visat sig att det bland annat kan finnas risk för att barnen utvecklar psykiatriska 

problem på grund av deras erfarenheter innan-, under- och efter flykten (Mels, Derluyn & 

Broekaert, 2008). I en undersökning gjord i Skottland undersöktes vilka behov 

ensamkommande flyktingbarn har (Hoppkins och Hill, 2010). Utöver de basala behoven kan 

det vara viktigt för barnen att etablera sociala relationer, lära sig landets språk för att kunna 

tillgodose sig utbildning samt få information om asylprocessen. (Hoppkins & Hills, 2010). Att 

etablera sociala relationer har även visat sig kunna vara av vikt för att få emotionellt stöd som 

ensamkommande flyktingbarn kan ha ett större behov av (Mels, Derluyn & Broekaert, 2008). 

Med detta menar författarna att avsaknaden av nära relationer kan göra att barnen inte får ett 

tillräckligt emotionellt stöd. 

För att barnen inte ska tänka på situationen de befinner sig i har barnen ett behov av att hålla 

sig sysselsatta med kamrater och aktiviteter vilket också Hoppkins och Hill (2010) fann i sin 

studie. Ensamkommande flyktingbarn kan uppvisa en motvilja till att berätta om sina tidigare 

erfarenheter till följd av tonårsbeteende, trauman eller att någon i hemlandet sagt till barnet att 

inte prata (Kohli, 2006). Den kan också bottna i att barnet känner en oro gällande sin 

asylansökan. Samtidigt finns det yrkesverksamma inom bland annat Migrationsverket som kan 

ha en rädsla för att fråga eller diskutera känsliga ämnen i mötet med de ensamkommande 

flyktingbarn (Gustafsson, 2015). Att de vuxna kan ha svårt att fråga och att barnen kan ha en 

motvilja till att prata kan resultera i en paradox (Malmsten, 2014).  

3.4 Bemötande 
Vid litteratursökning fann vi ingen forskning som konkret handlade om bemötande och 

Migrationsverket och har därför tagit med ett exempel från Försäkringskassan eftersom både är 

myndigheter som har beslutanderätt gentemot den sökande.  
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Ett gott bemötande av handläggare på Försäkringskassan vid ärendehanteringen kan vara 

avgörande för hur klienterna upplever myndigheten. Mötet som äger rum mellan handläggare 

och klient är asymmetriskt då det är frivilligt att söka sig dit men ändå kan ses som ett ont måste 

för att få pengar och överleva. Det första mötet med en handläggare kan präglas av en negativ 

förväntning från den sökande men detta kan förändras om den sökande får ett bra bemötande 

(Hall, 2001). Med bra bemötande kan menas att den sökande blir personligt och hyggligt 

behandlad, blir lyssnad på och bemött som en människa (Billquist, 1999). Faktorer som sökande 

kan anse vara viktigt i ett bra bemötande kan vara att den sökande blir satt i centrum, blir sedd, 

får professionens tid och raka besked. Som sökande “görs” en individ till en sökande som 

innebär att organisationen inte ser de som hela människor utan ser det som är relevant för 

myndigheten. Bemötandet från myndighetens personal kan bli sämre till följd av tidsbrist, 

arbetssituationen och förväntningar från ledningen (Hall, 2001). Men Lundberg och Dahlqvist 

(2012) har visat att det ensamkommande flyktingbarns upplevelse av bemötandet från 

Migrationsverket snarare varierade till följd av vilket beslut barnen fick än de faktorer som Hall 

(2001) beskriver. Som beslutande profession blir mötet mellan den sökande och handläggaren 

asymmetriskt även inom Migrationsverket och andra beslutande myndigheter inom socialt 

arbete.  

Inom socialt arbete arbetar professioner med människor som befinner sig i en utsatt livssituation 

(Meeuwisse & Swärd, 2002). Relationen mellan klienten och professionen inom socialt arbete 

innehåller en spänning som tenderar att minska känslan av egenmakt (empowerment) i 

insatserna. För att minska denna spänning bör relationen rekonstrueras genom att rollerna 

jämnas ut. Detta görs om handläggaren blir medveten om sin självdisciplin och de 

självreglerande processer som finns i arbetet med klienten. Om en rekonstruktion av relationen 

skulle ske skulle också egenmakten ses som en social förändring snarare än social kontroll 

(Pease, 2002).  
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4. Metod och tillvägagångssätt 

4.1 Litteratursökning 
Under våren 2016 gjordes artikelsökningar på Umeå universitets databaser SocIndex och 

SwePub. Vi sökte enbart efter refereegranskade artiklar på databaserna. Vid sökningarna på 

SocIndex använde vi oss av sökorden; ”unaccompanied minors” och ”migration” som gav 31 

träffar, ”unaccompanied minors” och ”treatment” gav 13 träffar, ”needs” och ”unaccompanied 

minors” gav 23 träffar, ”professional attitudes” och ”unaccompanied minors” gav en träff, 

”swedish migration board”, gav åtta träffar, ”Migration board” och ”power” gav sju träffar, 

”Power” och ”Immigrants” gav 1 032 träffar, ”Power och ”Social work” gav 9 608 träffar. Av 

dessa träffar valdes sju vetenskapliga skrifter ut. På databasen SwePub använde vi oss av 

sökordet “Migrationsverket” som gav 23 träffar. Av dessa 23 togs först tre ut men under 

närmare inläsning sållades en av dessa tre bort på grund av att de inte gav information som var 

av relevans för vår studie. Därefter använde vi oss av spårhundsmetodik för att få fram fler 

artiklar. Sammanlagt fick vi fram elva vetenskapliga artiklar som var engelskspråkiga. Utöver 

denna litteratur har vi också använt oss av böcker, rapporter, författningssamlingar, 

propositioner, myndighetsinformation på webbplatser samt juridisk praxis. 

4.2 Urval 
I denna uppsats har vi valt att använda oss av kvalitativ metod då vi i vårt syfte vill undersöka 

subjektiva upplevelser av informanternas berättelser mer djupgående. Eftersom vi lägger 

tonvikten vid ordets innebörd och inte hur ofta det sägs skulle det kunna vara en definition på 

kvalitativ metod (Bryman, 2011). Skillnaden mellan kvalitativ- och kvantitativ metod är inte 

alltid självklar men vi utgår ifrån att vi har en kvalitativ ansats (Bryman, 2011). Kvalitativa 

metoder går inte att generalisera eller replikera däremot kan resultatet överföras till liknande 

kontexter och situationer om forskaren redogör väl för forskningsprocessen (Bryman, 2011).  

I uppsatsen har vi vänt oss till personer som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn 

och som fått permanent uppehållstillstånd. Eftersom undersökningen gjordes ur ett retrospektivt 

perspektiv så hade vi ytterligare kriterium kring målgruppen att de skulle vara över 18 år och 

inte bo på Hem för vård eller boende (HVB- hem). Denna avgränsning har vi gjort för att vi 

inte ansåg nyttan med denna uppsats i proportion till de etiska risker det kunnat medföra att 

fråga ensamkommande flyktingbarn som är under asylutredning just nu (Kalman & Lövgren, 

2012). Undersökningen syftade inte att göra några jämförelser mellan kön och vi har därför inte 

valt att göra någon åtskillnad i undersökningen på det. Då vi visste vad vi ville undersöka och 

vilka vi ville undersöka så lämpade sig strategiskt urval utifrån våra kriterier (Trost, 2010). Vi 

tog en kontakt med en person vi visste kände personer som stämde in på våra kriterier och sedan 

tog vi kontakt med ytterligare två kontakter som stämde in på våra kriterier. Vid kontakten 

förklarade vi syftet med undersökningen och skickade dem studiens följebrev (Bilaga 1). 

4.3 Insamling av data  
Vi arbetade fram en intervjuguide som bestod av två teman; Bemötande och Information. Under 

dessa teman hade vi tio större frågor med tillhörande följdfrågor (Bilaga 2). Följdfrågorna 

ställdes på ett så öppet sätt som möjligt men var skrivna på ett slutet sätt i själva intervjuguiden 

för att vara tydliga för oss som intervjuade. Fyra intervjuer på cirka en timme vardera hölls 



 

14 

 

under mars 2016. Rebecca höll i två intervjuer och Dajana höll i två intervjuer. Dessa ägde rum 

per telefon eller Skype utifrån vad som passade informanten bäst. I följebrevet framkom det att 

vi gärna spelade in intervjun om informanten godkände det och innan intervjuerna påbörjades 

inhämtades ett muntligt samtycke till detta. Dessa inspelningar transkriberades sedan av den 

person som höll i intervjun. För att säkerställa att intrycken, pauserna, helheten och utsagorna 

transkriberats korrekt lyssnade vi igenom intervjuerna medan vi läste transkriberingen efteråt. 

I kvalitativa studier försöker forskaren uppnå mättnad i materialet och med det menas att desto 

fler intervjuer som ligger till grund för materialet desto större spridning av synvinklarna 

förväntas uppnås (Eriksson – Zetterqvist & Ahrne, 2015). Då vi endast hade 12 veckor på oss 

att skriva denna uppsats så valde vi att begränsa oss till att hålla fyra semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer var att föredra då den är flexibel och möjliggjorde för 

oss och informanterna att prata om dels det som framgår av intervjuguiden men också sådant 

som inte framgår i den (Bryman, 2011). Vi ansåg denna intervjumetod lämplig utifrån att den 

var flexibel. Men eftersom vi var två personer som höll intervjuerna fanns det en risk för att 

någon av oss missade något som den andra fick med från sin intervju.  

4.4 Bearbetning av data 
Varför vi valde att inspireras av konventionell innehållsanalys var för att det är en metod som 

passar bra om forskningen är begränsad kring ämnet som ska studeras. Ansatsen är induktiv 

och det innebär att det empiriska materialet styr analysen av slutprodukten (Hsieh & Shannon, 

2005). Gällande det konkreta analysförfarandet läste vi igenom data förutsättningslöst ett antal 

gånger för att få en känsla av helheten (Hsieh & Shannon, 2005). Efter det tog vi ut 

meningsbärande enheter som är nyckelord, några ord eller meningar som fångar en viss 

betydelse i data. De meningsbärande enheterna kodades och koderna kategoriserades utifrån 

hur koderna hängde samman. En kod som tillhör en kategori ska inte kunna passa in under en 

annan kategori. Detta kan vara svårt då det kan finnas en röd tråd genom hela intervjun och 

därför har vi kunnat använda oss av underkategorier om det varit nödvändigt för att få med 

koder som passar in under flera kategorier. Dessa delar är på en manifest nivå vilket betyder att 

vi utgått från data när vi satt koder och kategorier. Därefter gjorde vi teman på kategorier där 

temat står för det latenta i materialet som är det underliggande delen i materialet. Alltså det som 

inte sägs rakt ut (Granheim & Lundman, 2004). Analysen resulterade i två teman - 

“Migrationsverkets- och barnets budbärare” samt “På olika sätt”. Under teman fanns det 

tillhörande kategorier och underkategorier. Under “Migrationsverkets- och barnets budbärare” 

hade vi två kategorier och 62 koder. Temat; “På olika sätt” innefattade åtta kategorier, fyra 

underkategorier och 217 koder (Bilaga 3). 

Vi har analyserat materialet med hjälp av teori och tidigare forskning efter att resultatet har 

presenterats i analyskapitlet. Risker med konventionell innehållsanalys kan vara att forskaren 

inte finner djupet eller kontexten i data och därför inte fångar verkligheten till. Däremot kan det 

vara fördelaktigt att använda metoden i vår uppsats då forskningen på området är begränsad 

(Hsieh & Shannon, 2005).  
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4.5 Etiska överväganden  

4.5.1 Forskningsetiska principer  

Forskning är viktigt för att komma fram till nya- och fördjupade kunskaper men forskningen 

måste också ha krav på sig så att forskningen inte ska orsaka skada. För att undvika skada har 

det framarbetas fyra forskningsetiska principer som ska tas hänsyn till i forskning. De fyra 

forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att personen som ska delta i en undersökning 

har informerats om villkoren för att delta i undersökning, att det är frivilligt att delta och att de 

kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta ett samtycke 

från personen som ska delta om personen är över 15 år och i annat fall ska samtycke inhämtas 

från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska hantera materialet så att 

inga känsliga uppgifter nås av obehöriga samt att känsliga uppgifter som kan röja identiteten 

inte ska framgå av forskningen. Nyttjandekravet innebär att materialet som inhämtas inte får 

användas till annat än forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi har vid utformningen av följebrevet tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, 

vilka också fanns med i den muntliga informationen som gavs innan intervjun påbörjades 

(Vetenskapsrådet, 2002; Bilaga 1). Informanterna gav sitt samtycke vid två tillfällen. Dels vid 

första kontakt per mejl och ytterligare en gång vid intervjutillfället. I följebrevet och vid den 

muntliga informationen innan intervjun återgav vi att deltagandet i c-uppsatsen var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi beskrev också vad materialet skulle 

användas till, hur det skulle hanteras, vad uppsatsen syftade till att undersöka och att de skulle 

förbli anonyma igenom hela intervjun.  

Vi har valt att benämna de som deltagit i studien för informanter då personerna i studien delat 

med sig av personlig information som kan kopplas ihop med deras tidigare roll till 

Migrationsverket (Kalman & Johansson, 2012). 

4.5.2 Risker och nytta 

En risk med strategiskt urval, är att spridningen i materialet inte blir stor (Trost, 2010).  Utifrån 

den tid vi hade försökte vi ändå få med så många informanter som möjligt i materialet för att få 

med så många perspektiv som möjligt. Då forskningsfrågan som denna c-uppsats handlar om 

kan upplevas som känslig för informanterna har vi efter intervjutillfället lämnat våra 

kontaktuppgifter ifall frågor eller andra fundering skulle dyka upp till följd av intervjun. 

Intervjuerna hölls på telefon och Skype vilket kunnat medföra att vi som intervjuare missat 

viktiga känslouttryck, kroppsspråk och andra viktiga kontextuella aspekter. Men de hölls på 

telefon och Skype eftersom det inte fanns möjlighet för varken oss eller för informanterna att 

träffas fysiskt.  

Vi har inte någon koppling till Migrationsverket och i urvalet går vi inte via personer som 

informanterna kan tänkas ha beroendeställning till (Kalman & Johansson, 2012). Det är viktigt 

att göra informanten i sitt material anonyma då beroendeförhållande kan existera, vilket vi gjort 

i uppsatsens resultat. Undersökningen gjordes retrospektiv med personer som kom hit som 

ensamkommande flyktingbarn men som idag är myndiga personer med uppehållstillstånd. Med 

bakgrund av det kan risken för beroendeförhållande till Migrationsverket ha minskat. Ämnet 
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kan upplevas mindre känsligt att diskutera i och med att de inte befinner sig i 

beroendeförhållande. Med det sagt menar vi inte att ämnet inte var av känslig karaktär men vi 

har försökt att ta hänsyn till det så gott det går. Av samma anledning valde vi att inte ta med 

personer som bodde på HVB-hem vid undersökningstillfället då vi ville minska risken för att 

informanten var i beroendeställning till professioner. Vi såg det också som en fördel om 

informanterna hade hunnit få en distans till sin asylprocess men vi hade det inte som ett 

kriterium i urvalsförfarandet. 

Vid inläsningen av tidigare forskning och litteratur fann vi att målgruppens upplevelse av 

Migrationsverket inte var särskilt undersökt. Denna uppsats genererade inte i några 

generaliserbara slutsatser men gav en fördjupad förståelse för hur ensamkommande 

flyktingbarn kan uppleva Migrationsverket. Detta anser vi vara av vikt att få kunskap om för 

att Migrationsverket som myndighet kan få en indikation på vad som fungerar och inte fungerar 

inom organisationen för att möjliggöra vidareutveckling. Men också för att de ensamkommande 

flyktingbarnens perspektiv ska lyftas. 

4.6 Ansvarsfördelning 
Vi har under uppsatsen gjort samtliga delar tillsammans. De moment vi delade upp var 

litteraturinläsningen där vi sammanfattade hälften var av litteraturen och sedan höll vi i- och 

transkriberade hälften var av intervjuerna. Övriga moment under hela uppsatsen har vi gjort 

tillsammans. 

4.7 Tillförlitlighet  
Detta avsnitt syftar till att du som läsare ska få möjlighet att avgöra tillförlitligheten på denna 

uppsats (Trost, 2010). I tillförlitlighet inkluderas trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. För att nå god trovärdighet är det viktigt att informanterna ges möjlighet att läsa 

transkriberingarna för att säkerställa att informanternas berättelser har förståtts rätt och att 

innehållet speglar deras berättelser (Bryman, 2011). Vi tillfrågade informanterna om de ville ta 

del av transkriberingen men det ville de inte.  

Överförbarhet handlar om att det ges fylliga beskrivningar av omgivningen och andra 

kontextuella faktorer som gör att läsaren kan bedöma om resultat går att föra över till liknande 

miljö (Bryman, 2011). Vi har redogjort i resultatet för informanternas bakgrund där vi beskriver 

vilket år de kom till Sverige samt vilka länder de kommit ifrån. Däremot har avidentifiering 

gjorts på andra bakgrundsvariabler såsom kön då vi inte haft ett jämförande syfte samt att vi 

inte velat riskera anonymiteten för mycket. Vi har inte redovisat kodningsmallen till fullo för 

att läsaren ska kunna få insikt i hur vi har tolkat materialet (Trost, 2010). Detta har vi ställt mot 

anonymitetskravet eftersom det finns en del koder som kan vara känsliga och avslöjande. 

Pålitlighet i kvalitativa studier handlar om att beskrivningar görs över de steg som tagits i 

studien (Bryman, 2011). I kvalitativa undersökningar vill den som gör studien gå in med ett 

objektivt förhållningssätt. Samtidigt efterfrågas det latenta i materialet som gör det svårt att 

hålla sig helt objektiv utan att gå in med egna åsikter vilket konfirmering handlar om i 

kvalitativa studier (Bryman, 2011; Trost, 2010). Det vi gjort för att redovisa hur vi handlat i 

analysen av data är att vi förankrat vår tolkning med utgångspunkt i citat som också gör det 

möjligt för läsaren att bedöma hur vida vi förhållit oss till ovanstående kvalitetsbegrepp. 
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5. Teoretisk ram 

5.1 Maktperspektiv 
Migrationsverket ska utgöra en hjälpande funktion för de ensamkommande flyktingbarnen i 

deras asylprocess. Skau (2006) menar att maktaspekten förekommer i alla 

myndigheter/organisationer som syftar att hjälpa någon annan. Det berör skolan, 

Migrationsverket, socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvården med flera. Det alla dessa 

aktörer har gemensamt är att det finns beslutande- och/ eller expertisprofessioner som innebär 

att de har ett särskilt "professionsspråk", särskilda kunskaper och formella rättigheter. I alla 

dessa hjälpprofessioner finns det en maktdimension som visar sig på varierande sätt och i olika 

intensitet. Utifrån Skaus (2006) förståelse av makt innebär det att i mötet mellan 

Migrationsverket och barnen finns det en maktaspekt eftersom att barnen befinner sig i 

beroendeställning som hjälpsökande till Migrationsverket. Makt har med andra ord en central 

roll i det ämne vi syftar att undersöka i vår c-uppsats. I detta avsnitt redogörs olika typer av 

makt, makt i relation till klienten och organisationen.  

5.2 Vad är makt? 
Makt är i sig ett neutralt begrepp som inte behöver utövas för att existera. Ordet makt innebär 

"sin vilja" (Skau, 2006). Makt är något som en person kan ha över sig själv, ett objekt eller över 

andra (Sandström, 2008). Billquist (1999) menar att makt också kan innebära att en individ har 

makten att agera för att något ska hända eller förhindra att något ska inträffa. Makt i sig är inte 

något som en individ besitter per automatik utan är något som framkommer olika mycket i en 

social relation. Makt kan uttryckas på ett dolt-, synligt- eller öppet sätt. Johansson (2007) menar 

att makt som fenomen är något som existerar överallt. Makt stöter vi alla på genom våra 

livserfarenheter. Då makt är svårdefinierat samt svårfångat och kan med större framgång 

synliggöras genom dess konsekvenser och vad den leder till. 

Beroende på vad en person har för klasstillhörighet, yrkeskunskaper och bakgrundserfarenheter 

besitter personen olika språkkoder (Sandström, 2008). Inom alla yrkesgrupper finns det ett 

"professionsspråk" som innebär att de använder termer som de inom yrket ska förstå men som 

är svårförståeligt för andra (Skau, 2006). Billquist (1999) har i sin studie undersökt hur 

socialsekreterare förhåller sig i mötet med klienter. Författaren diskuterar kring 

socialsekreterares begrepp- och ordkunskaper som tar sig uttryck i “beskrivningsmakt” som 

innebär att socialsekreteraren har ett tolkningsföreträdande vid social dokumentation. 

5.3 Makt i relationen mellan profession och klient 
Av yrket som en person har följer en särskild status som många gånger är förknippad med 

utbildnings- och kunskapsnivå kring en viss målgrupp (Sandström, 2008). Skau (2006) menar 

att professionsrollen ger en tillskriven makt som också innebär att professionen tillskrivs ha 

någon form av expertiskunskap. 

Som handläggare eller socialsekreterare tillskrivs professionen en samhällsmakt då de verkar 

till stor del utifrån lagstiftning och bestämmelser (Billquist, 1999) vilket kallas 

myndighetsutövning och är en av de tydligaste formerna av maktutövning (Söderström, 2008). 
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Söderström (2008) beskriver att när ett utvisningsbeslut i ett migrationsärende fattas blir 

maktutövningen särskilt tydlig för individen. 

Att söka hjälp från den offentliga hjälpapparaten (Skau, 2006) närmar sig många med att de 

“var tvungen att söka…” (Sandström, 2008, s 21). När en person söker hjälp från en myndighet 

sker en form av övergång från att vara självbestämmande kring alla delar i sitt liv till att någon 

annan ska besluta och bedöma kring moment i sitt liv (Skau, 2006). Att söka hjälp är för många 

laddat med skuld-och skamkänslor och att träda in på ett socialkontor kan liknas med att komma 

till ett främmande land (Billquist, 1999). Eftersom personen som söker stöd är behövande alltså 

i behov av stöd eller om personen är beroende som innebär att personen inte klarar sig utan den 

hjälp som myndigheten erhåller kan det bidra till att personen kommer i underläge gentemot 

professionen (Sandström, 2008). Utöver underläget som klienterna hamnar i, har professionerna 

en möjlighet till att göra klienten delaktig i processen. Andersson (2000) skriver att Calder 

(1995) menar att klienters delaktighet i processen inte bara handlar om vilka resurser 

organisationen har utan även det som inte berör själva beslutsfattandet som exempelvis att bli 

hörd, att barnet får möjlighet att framföra sina synpunkter eller ge synpunkter på 

dokumentationen. 

5.4 Organisatorisk makt 
Johansson (2007) redogör via Fransén (1990) för tre perspektiv på makt. Intentionell-, 

strukturell- och relationell makt. Intentionell makt innebär att någon/något besitter en förmåga. 

Denna förmåga hänger samman med ett handlande subjekt, vilket bland annat kan vara en 

individ eller en sammanslutning av individer exempelvis en organisation. Maktsubjektet bör 

inneha en vilja vilket kan innebära målsättning, intention eller intresse men bakom viljan 

behöver det finnas en kraft eller styrka. Den strukturella makten är en form av position på skalan 

underlägsen/överlägsen och omfattningen av denna makt kan variera. Makten ses som 

strukturellt bestämt och är något som inbegriper två eller flera parters förhållande mellan 

varandra. Samhället ses enligt detta perspektiv ha en variation av förhållanden som är 

strukturerade efter sina olika ställningar och dessa påverkar andra förhållanden i samhället. 

Dessa två synsätt på makten menar Johansson (2007) återfinns i det relationella maktbegreppet. 

Makten är relativ och det existerar motstånd till makten på grund av de över- och underlägen 

som finns i sociala sammanhang. Detta motstånd kan te sig olika genom att vara exempelvis 

slutet eller synligt och medvetet eller omedvetet. Kort och gott finns varierande makt i olika 

sociala relationer. Som tidigare framgått ser Johansson (2007) på makt som ett fenomen som 

existerar överallt. Makt är något som framtonas på olika sätt beroende på vilka maktresurser 

som finns och hur det sociala sammanhanget ser ut. Organisationen fungerar till viss del som 

stabila punkter när makten ändras i övrigt. Inom organisationen finns kapacitet genom resurser 

men det existerar en kamp inom organisationen för hur resurserna specifikt ska användas. 

Klienten kontra gräsrotsbyråkraten som ingår i en organisation har ett ojämlikt 

maktförhållande. Gräsrotsbyråkraten, den med större makt, i sin tur ingår i en organisatorisk 

kontext som bestämmer övertaget över klienten genom hur maktresurserna ser ut. Relationen 

mellan klienten och gräsrotsbyråkraten påverkas av organisationens ramar.  
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5.5 Gräsrotsbyråkraten och klienten i en maktrelation 
I denna uppsats kommer vi att utgå ifrån makten som finns i en relation mellan individ och 

myndighet som asymmetrisk. Vi menar att relationen mellan myndigheten och klienten utgörs 

av en ojämlik relation där myndigheten har större maktmedel än individen som vänder sig till 

myndigheten. Lipsky (1980) skriver att tjänstemän inom bland annat socialt arbete kallas för 

gräsrotsbyråkrater. Kännetecknande för gräsrotsbyråkrater är att de till viss till är regelstyrda 

men har ett relativt stort handlingsutrymme. Det som ska beslutas är inte standardiserat utan 

besluten som ska fattas kräver individuella prövningar. Relationen mellan gräsrotsbyråkraten 

och klienten är obalanserad. Även fast klienten har vissa saker som den kan göra för att påverka 

gräsrotsbyråkraten så har professionen makt att besluta och utföra vissa beslut gällande olika 

grupper. Relationen karaktäriserades av att det är gräsrotsbyråkratens prioriteringar samt 

preferenser som styr. Karaktären och förhållande gällande relationen härstammar utifrån 

begränsningarna av jobbet från organisationen i stort.  

Inom myndigheten finns det uttryck av disciplinär makt över klienterna men också över 

gräsrotsbyråkraterna. Gräsrotsbyråkraterna styrs av olika kontrollmedel såsom 

tidsbegränsningar på utredningar, arbetsmetoder och direktiv från ledningen. De styrdokument 

som finns tenderar gräsrotsbyråkraterna att följa både av lojalitet men också av hänsyn till 

arbetskamrater (Billquist, 1999). När en klient söker hjälp från en myndighet måste klient 

“passera” olika “stationer” inom myndigheten för att slussas vidare. Klienten utsätts för en 

kontroll och disciplineras in i myndigheternas “fack”. Dessa “passeringar” kan ge högre 

dimensioner av underläge för klienten när andra maktverktyg används såsom inglasad 

reception, kodlås och nyckellås samt när personal inom myndigheten leder klienten vidare till 

det rum den ska vara i (Lipsky, 1980; Billquist, 1999). Lipsky (1980) skriver att klienter inte 

har ett val gällande att gå till frontlinjebyråkrater eftersom de erbjuder klienter medel som de 

inte kan få på annat vis. Om klienterna inte har ett reellt val att vända sig till en byrå har inte 

denna byrå något att förlora om det går dåligt att tillfredsställa klienten. Det Lipsky (1980) 

beskriver återfinns också i Billquist (1999) citat ”Det är ett ojämlikt förhållande mellan 

socialsekreterare och klient, där socialsekreteraren är den som har tillgång till och kännedom 

om organisationens resurser och hon är dess representant.” (s.58). 

I de kontor klienter söker hjälp ifrån finns strukturer som separerar klienter från 

gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 1980). Detta visar sig dels på hur gräsrotsbyråkraten bemöter och 

ser individen, hur möbleringen i kontoret är men också språkanvändningen (Lipsky, 1980; 

Billquist, 1999). Professionen använder sig av ett avancerat språk med hänvisning till regler 

och lagar men språket används också som ett verktyg för att fålla in klienten i rätt fack. 

Gräsrotsbyråkraten besitter också kunskaper om organisationen. De vet vad som ger gynnande- 

eller fällande beslut och därmed befinner sig gräsrotsbyråkraten i ett överläge gentemot klienten 

(Billquist, 1999).   
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6. Resultat 
I vårt resultat kommer vi presentera våra informanters upplevelse av Migrationsverket och 

inledningsvis hålls en presentation av våra informanter. För att skydda personernas identitet har 

vi valt ge personerna könsneutrala namn (fingerade namn) samt uteslutit namn på städer, mindre 

samhällen, byar och utelämnade citat. Vi kommer enbart dela med oss av ett urklipp av ett 

kodningsexempel för att skydda informanterna men samtidigt visa hur vi har gått tillväga. 

Därefter följer redovisningen av resultatet utifrån de teman och kategorier vi funnit i materialet 

med hjälp av konventionell innehållsanalys. Flödet i texten kommer att följa ett tema åt gången 

där rubrikerna speglar vilken kategori som diskuteras i avsnittet. 

 

Vår c-uppsats baseras på våra informanter Sam, Jamie, Kim och Toves beskrivningar av deras 

upplevelse av Migrationsverkets bemötande. Personerna kommer från Afghanistan, Syrien och 

Palestina. De har alla gemensamt att de flydde från sina dåvarande hemländer till följd av krig 

och kom till Sverige utan sina föräldrar mellan åren 2012-2013. Idag är alla över 18 år, har 

permanent uppehållstillstånd och bor i egna boenden.  

6.1 Migrationsverkets- och barnens budbärare 

6.1.1 Tolkens översättningar 

Under intervjun ställdes frågor kring mötet med Migrationsverket och det mest centrala som 

informanterna berättade var att mycket av upplevelsen handlade om tolken och hens tolkning 

under samtalet med Migrationsverket. Något som kunde vara problematiskt var tolkningen i 

samtalet som bland annat kunde bero på att tolken inte förstod alla ord som informanten sa och 

översatte utsagorna felaktigt. Detta beskrev tre informanter och nedanstående citat beskriver 

hur en sådan situation kunde se ut. 

... och han som tolkade snackade bara liksom. Typ nåt ord han inte kunde han bara översatt hur han 

ville. För det var då det börja… jag kommer ihåg att det var ett ord som jag visste vad den betyder och 

han sa nåt annat jag kunde inte så bra svenska så jag kunde inte liksom berätta om det stämde exakt det 

jag sa eller inte. Men det blir ju bara så att man, att man kan inte svenska och jag säger det jag vill på 

arabiska och han det på svenska jag visste inte om det stämde eller inte. Men sen efteråt jag kanske satt 

och prata med min god man och vi kanske snackade på engelska då snackade god mannen om några 

grejer som jag inte har sagt. Men det hänt flera gånger. Så det var nåt, det var nåt som är kanske lite 

sämre. (Kim) 
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En annan aspekt som beskrevs kring tolken var att allt inte översattes med den känsla som 

informanten ville förmedla.  

Det var tolk som översatte, och sen du vet, det blir, det blir och säga till alla. Tolk översätter inte helt 

rätt och sen du vet om man vill säga från hjärtat. Det går inte att säga för han översätter. Det går inte 

knappt. (Jamie) 

Precis som i svenska språket, finns det olika dialekter inom andra språk. Alla informanterna 

hade under sina möten med Migrationsverket stött på detta problem med tolken.  

Ibland… jag har haft tolk från Iran som pratar Persiska. Jag pratar Dari. De, det är stort problem. För de 

säger… att de kan tolka på Dari också. Så har dem lärt sig några ord på Dari och vissa pratar dem bara 

såhär helt Persiska. Det… Det kan inte gå. Det kan få väldigt stort problem. Jag tänker det, en intervju 

hos migrationsverket, det är annan, en människas liv. Så att dem ska vara väldigt noggrann med vem 

ska tolka åt vem. /…/ Så att dem har samma dialekt och samma språk.  (Sam) 

Efter möten med Migrationsverket fick alla informanterna gå igenom det som hade berättats 

under mötet för att redigera eller ta bort något som inte stämde. En av informanterna trodde vid 

läsningen av texten att någon la till information för att kunna hävda att informanten ljugit medan 

de andra berättade att innehållet inte alltid stämde. En informant reflekterade idag kring 

händelsen om missförståndet och menade att det kunde berott på feltolkning. 

6.1.2 God man, advokaten och socialen 

Under intervjun ställdes frågor kring hur kommunikationen med Migrationsverket sett ut under 

asyltiden. Gemensamt för alla informanter var att ingen hade direktkontakt med 

Migrationsverket utan god man skötte till största del den kontakten. Informanternas god man 

fick brev från Migrationsverket som god man i sin tur vidarebefordrade till informanterna. När 

informanterna önskade få telefonkontakt med Migrationsverket fick samtliga vända sig till sin 

god man som i sin tur ringde till Migrationsverket för att sedan hälsa svaret tillbaka till 

informanterna.  

Ah det enda jag kunde var kontakta god mannen. Han sa ”aja jag ringer henne eller honom” för jag tror 

de ändrade min handläggare en gång. /.../ Men jag fick aldrig snacka med honom eller henne. Jag ville 

det några gånger, ville jag snacka med henne eller honom men god mannen sa bara att han skulle fixa 

det och så .... Men det kändes inte som att han hindrade mig men det kändes bara för att ”ah jag fixar 

det istället du behöver inte eller du behöver inte oroa dig jag kan ringa honom eller henne och 

fråga”.(Kim) 

En av informanternas god man tog en månad på sig att förmedla information från 

Migrationsverket till informanten “Jag fick beslutet från god man efter en månad. /…/ Efter en 

månad, så jag vänta på uppehållstillstånd och sådär. Hon lämnade inte till mig direkt.” (Jamie). 

Jamie berättade också att hen försökte byta god man under asylprocessen till följd av dröjsmålet 

genom att påpeka det för socialen.  

För en informant fungerade advokaten som ett mellanled mellan Migrationsverket och 

informanten men advokaten var däremot inte så tillgänglig.  

Eh… för att de speciellt när man är under 18. Då kan man inte, de enda man kan ringa till är till 

gode man, advokat och socialsekreterare. Det tar alltid tid tills det kontaktar migrationsverket .... 

fast min advokat var inte heller så tillgänglig. (Sam) 
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6.2 På olika sätt  

6.2.1 Väntan 

Informanterna beskrev i sina berättelser om Migrationsverket som en väntan, vilket såg olika 

ut och grundade sig i olika situationer. I det första exemplet som vi kommer att visa beskrivs 

en väntan i väntrummet hos Migrationsverket första dagen i Sverige.  

Migrationsverkets kontor i (Svensk stad 2). Där träffade jag någon. Dem bara fick från min, min 

passport… min passport… typ polisen snackade med dem och sen fick jag… sa dem till mig ” jag kan 

du sitta här och vänta bara lite”. Jag kommer ihåg att jag satt i typ åtta timmar där och väntade och 

väntade och väntade och väntade och jag var jätterädd… trött och liksom… hade ingen aning om vad 

är det jag ska göra. Satt där i typ åtta timmar och dem… hon sa ju att jag skulle vänta här lite bara fem 

till tio minuter... (Kim) 

En annan situation som beskrev av flera informanter var att handläggaren från Migrationsverket 

efter avslutad intervju sa till informanterna att de nu skulle få vänta på beslut.  “Sista intervjun 

de sa till mig - du måste vänta tills Migrationen bestämmer att får du stanna eller inte”. (Tove). 

För vissa av informanterna betydde detta att gå hem och vänta på ett beslut från 

Migrationsverket om det ska få stanna i landet eller inte. “Jag kom typ i mars och fick vänta 

enda till december och det var typ slutet av december jag fick uppehållstillstånd, där var alla på 

semester, så jag fyllde år i januari. Och då skulle jag fylla arton år och då jag inte har rätt och 

ansöka till vad heter det… återförena familjen” (Kim). Denna vänta på beslut kunde för en av 

informanterna också innebära en orolig känsla. En informant fick genom advokaten veta 

specifik bakomliggande orsak till varför informanten fick vänta “Efter åtta månader, när min 

advokat hade ringt migrationsverket, handläggaren hade sagt, ja… (Kims) intervju ligger här 

på nån låda kanske vi har inte ens rört den.”  

6.2.2 Varierande information  

Under intervjun fick informanterna beskriva vilken information de fått från handläggaren på 

Migrationsverket. Överklaganderätten var det bara en informant som sa att hen fått information 

om “Ja, det dem sagt till mig ja. Det kan jag göra. Jag kan inte själv men min god man kan 

göra… eller min advokat.” (Tove). Tre av informanterna ansåg att de fått information om 

asylprocessen och den informationen kunde se ut på olika sätt. En del fick broschyrer vid första 

ankomsten både på Svenska samt anpassat språk medan andra fick det beskrivet under eller 

innan intervjutillfället. Däremot fanns det undantag.  

Eller ja det finns ingen som kan hjälpa mig eller förbereda mig när du går till Migrationsverket och sån 

grejer. Men ja som … Jag hade ingen aning om intervju och så. .... Jo massor saker, typ att… Typ att ja 

jag hade ingen aning att jag får asyl i Sverige eller… det är inte säkert att jag stanna i Sverige jag bara 

gissade eller jag trodde att jo jag kan få asyl i Sverige. (Tove) 

Det förekom också annan information som gavs från Migrationsverket till en informant. Denna 

rörde information om god man, boende och lite allmän information och denna typ av 

information ansågs vara bra. Information som en annan informant saknade var om hur skolan 

och allmänt hur Svenska folket fungerar. “Den informationen jag tycker ska ges till 

ensamkommande (barn). Det ska ges från någonstans, kanske från boendet, kanske från 

migrationsverket, kanske från polisen. Men i alla fall att dem ska vara medveten om hur det 
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funkar i samhället” (Sam). Det fanns också de informanter som ansåg att de fått den information 

de behövde. 

6.2.3 Upplevelse av mötena med Migrationsverket 

Handläggningstiderna har varierat mellan informanterna från 3 månader till 11 månader. De 

har därefter utmynnat i permanenta uppehållstillstånd vid första beslutsfattningen. 

Helhetsupplevelsen av Migrationsverket beskrevs av Jamie som “helt okej .... sju av tio 

möjliga.”. Kim beskrev helhetsupplevelse som helt okej men menade också att hen överlevde 

flykten och därför inte tänkte på mottagningen. Sam beskrev att minnet av Migrationsverket 

inte var bra på grund av att hen fick vänta på Uppehållstillståndet. Tove beskrev en tacksamhet 

för allt Migrationsverket hade gjort, att hen fick uppehållstillstånd och att hen var nöjd med 

dem.  

I själva mötet mellan Migrationsverket och informanterna, som främst skedde genom 

intervjuer, upplevde informanterna att det kändes som ett viktigt möte där handläggaren frågade 

och informanterna svarade. En känsla av inflytande över innehållet fanns inte men 

informanterna menade att de ville få intervjuerna överstökade och inte hade annat intresse än 

att svara på det intervjuerna syftade till att undersöka vilket var asylskälet. Nedan följer samtliga 

informanters beskrivningar kring själva intervjuerna och hur de upplevde mötet med 

Migrationsverket.  

Nej faktiskt jag var inte trygg. Bara för att… jag hade ingen aning om intervju eller hur man kan söka 

asyl i ett nytt land, vad kan man säga. .... Ah nej faktiskt det vara bara dem som frågade mig allting. Jag 

vågade inte att fråga dem något. Jag vågade inte i alla fall. (Tove). 

Jag kan tala om, alltså, det går inte olika, man måste snacka. .... känns lite tufft alltså. För man vill 

komma hit och de är många och snacka och så och de vill som inte lita på. Det var svårt, men man måste 

göra detta (Jamie) 

Det kändes faktiskt ganska. Jag kände mig såhär typ fångad. .... Jag blev intervjuad i, jag kommer inte exakt ihåg, 

men kanske mer än två timmar. .... Dem säger att allt som du säger stannar här, bara i det här rummet som jag blir 

intervjuad och…(Sam) 

Alltså typ när det är god mannen och advokaten, dem jag träffat… dem hade jag träffat innan så det var 

kanske lite mer bekvämt med dem… men när det gällde tolken och hon som frågade, frågade var lite 

jobbigt. .… Det kändes okej… Jag kände liksom inte att jag gör nåt fel jag ville bara berätta verkligheten 

om det som hände .… Jag ville bara bli av med folken, jag bara snackade, säga som det är och sen jag 

sket i om dem skulle, om jag skulle få uppehållstillstånd eller inte .… inte, inte direkt så från början 

men sen… sen vänjer man sig lite. Det var ju långa intervjuer. Så kanske i början, började jag snacka 

bara kortfattat men sen när de hållde på att fråga och fråga och fråga då babblade jag (skratt). .… intervju 

4 timmar, halv timme rast. (Kim) 

Vi efterfrågade om informanterna upplevde att handläggarna använde svårt språk och hur 

rummet kändes där de hade intervjun. Ingen upplevde att handläggarna använde svårt språk, 

samtliga beskrev intervjurummet som ett kontor liknande det på socialen men att det kändes 

okej. Däremot uttryckte en informant att det kändes som ett viktigt möte. Informanterna hade 

en handläggare som handla deras asylärende vid Migrationsverket men vid mötet med 

Migrationsverket, intervjun, så var det alltid två handläggare där informanterna beskrev det som 

att en skrev och en frågade. Samtliga informanter beskrev handläggarna som bra och tre av 

informanterna beskrev sina handläggare som snälla. Kim beskrev detta på följande sätt: “Ne 
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hon pratade typ sakta och så, mjukt och så- Så nej, nej det var hon var inte elak. Ja det var bara 

vi två som snackade .… de frågade jag svarade.” Det samtliga informanter berättade var att de 

under intervjuerna inte mådde bra och att det var väldigt mycket frågor som ställdes. Nedan 

följer informanternas beskrivningar av detta.  

... hon var mycket nyfiken, hon vill mer information. Efter hon ville att jag berättade alltingen men jag 

kunde inte för att jag mådde inte så bra heller .… Nej. Det gjorde dem inte faktiskt för dem måste 

tänka… kolla, en (person) på 15, 16 år kommer till ett nytt land och träffa första gången nya människa 

hur (personen) ska berätta alltingen eller, man får inte tvinga någon att du får berätta allting.(Tove) 

 Aa… du vet hon göra hennes jobb och hon fråga och skriver på.. och du vet hon... du vet då var jag 

mådde dåligt och var lite glad och sådär. Hon försökte skriva och sen ja vi har tagit en paus för att jag 

mår dåligt och sådär. Det var bara det, så länge jag säger något, så länge hon skriver något. Hon bara 

göra hennes jobb .... hon frågade och jag svara (Jamie) 

Under resan, jag svarade på frågorna, att de ställde frågor som man kanske man inte ville svara eller 

man kände att svara på .... Min andra handläggare i (Svensk stad 4), Migrationsverket. Han var som 

väldigt (ohörbart) och han pratade väldigt tyst. Tycker såhär djup hela tiden om mina, annars liksom. 

Men det gick bra ändå. (Sam) 

En informant beskrev att hen också upplevde de som jobbade på Migrationsverket som lite 

hårda samt att hen inte kunde fråga dem något då hen inte vågade det.   

Alla informanterna upplevde att de fick besvara väldigt många frågor från Migrationsverket 

under sina intervjuer. Sam fick berättat för sig att “vi ställer frågor till dig för att kunna vet att 

du är egentligen från Afghanistan och varför du är här” och Kim menade också att “de ville 

veta allt. De frågade om varenda liten detalj och varenda sak”. Men frågorna kunde också 

upplevas som konstiga. Sam och Tove beskrev hur frågorna kunde upplevas som konstiga på 

olika sätt 

... då var jag 16 och han frågade mig om ”har du några barn?”. Nej, det har jag inte .... sen återvände 

han tillbaka mig, han ba ”har du några barn?”. Ja ba, sa jag till tolken .... Ja sa till han, ”kan du säga till 

han, varför han ställer såna frågar?. Först frågar du mig om jag är gift. Ja sa att jag att jag inte är gift. 

Nu frågar du mig om jag har några barn. Vad är det här? .... Handläggaren sa att, ”jag är tvungen att 

frågade dig så många frågor”. Jag ba ”okej”. (Sam) 

... de var alltid nyfiken, de frågade alltid mig. Ja jag svarade flera gånger att typ jag, jag är föräldralös, 

jag har inga föräldrar men de frågade alltid typ när jag hade pratat med god man eller med någonting 

annat innan jag kunde svenska så man måste beställa tolk. När jag pratade med tolk alltid dem var 

nyfiken jag vet inte varför dem är så… Jag svara flera gånger att jag har ingen kompisar i Europa eller 

någonting. Men de frågade alltid att ”har du några kompisar?” Har du… (Tove) 

Intervjun och frågorna som intervjun bestod av väckte olika känslor hos informanterna. Tove 

kände sig tvungen att berätta för handläggaren även att det inte kändes okej men att hen valde 

att göra det ändå.  “Ah eller jag måste eftersom de sagt till mig att jag måste berätta allting så 

jag var tvungen att berätta allting till dem. Det kändes lite sådär. ”Varför de ska veta om mitt 

liv?” (Tove). Kim och Sam beskrev också att frågorna som ställdes var lite jobbiga och att hen 

fick känslan av att frågorna ställdes för att Migrationsverket skulle vara säkra på att hen inte 

ljög. Även Jamie fick en känsla att handläggaren ville sätta dit hen för att ljuga.  

... liksom ”nån slog mig ”– ”ah okej på vilken sida slog han dig?” eller ”hur slog han dig?”. Och sen 

kanske på någon annan intervju så frågar dem samma fråga som att, jag kanske blandar eller säger nåt 
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sånt. Det kändes som att dem bara ”ah vi väntar på att du ljuger någon gång så att vi får tag på dig”. Det 

hände flera gånger att dem bara frågar en fråga, en sån här dum fråga sen frågar dem exakt samma 

fråga… typ… eh nästa gång man träffar dem. Men det var jobbigt framförallt. (Kim). 

Det kändes direkt, det kändes direkt som att han letar efter om jag ljuger någonting. /…/ De.. de som 

känns konstigt faktiskt… Tycker att det är ganska… Om du inte vill mig någonting, du ska försöka hitta 

om jag ljuger någonting. Det är ganska respektlöst tycker jag. (Sam) 

Ja, jag kunde säga allt precis vad jag vill säga. /.../. Ja.. snackat lite sen du vet, med advokaten, snackat 

lite med mig. Det blev inte samma sak som jag sagt, han skrivit. Så jag tror att dem blandar någonting 

för att man ska se att man snackar sanning eller ljuger. Så jag säger till henne att jag bott i Bagdad. Sen 

när jag snackat med advokaten, efter två dagar. Du sa inte Bagdad. Jag ba, ja visst jag sa det. Är det 

något enligt själv, jag tycker, det dem. Dåligt med detta. Speciellt när man snackar med ungdomar.  

(Jamie). 

6.2.4 Funderingar 

Informanterna saknade en del information kring sin asylprocess men också information kring 

deras skyldigheter och rättigheter. En informant visste inte att hen sökte asyl i Sverige utan 

informanten antog att hen gjorde det. Jamie beskrev hur hens funderingar såg ut “Man… man 

vet inte, alltså man tänker 15 år, 14 år (person). Alltså man tänker inte på den tiden som man 

vet inget. Mycket var advokaten, alltså man vet vad advokaten, man vet inte mycket om reglerna 

eller vad som händer runt omkring, runt mig. /…/ Man vet inte vad den tiden (tyst)” 

6.2.5  Förståelse 

Under intervjuerna och processerna upplevde två av informanterna att handläggarna på 

Migrationsverket inte hade en förståelse för informanternas situation i handläggandet av 

asylärendena. Nedan följer två citat där Sam och Tove beskrev hur de saknade en förståelse för 

sin situation från handläggarna på Migrationsverket.  

Det är så svårt, när man inte kan språket ..... Det enda som jag kan göra, jag bara hoppades på att 

handläggaren ska förstå vilka problem det är. Jag hoppades bara han ska förstå och tror att det, det är 

ganska svårt för handläggarna att förstå …. Om nån i familjen gör någonting fel, å den personen gå, 

skippar, och flyttar iväg till något annat land. De kan lika gärna ta hans bror. Det är de som är problemet, 

att migrationsverket ska försåt. Att aa exakt, jag har var oskyldig. Jag inte gjort något .... Tänk att resan 

hade varit jätte jobbigt. Det hade krossat mig i tusen bitar. Samtidigt har jag tappat kontakt med familjen 

och sen jag hade jag kommit det här, lång väg. Man tänker varje dag på hur ska det komma. Hur ska det 

se ut om jag får nej om jag inte får PUT. Vad ska jag göra då. Jag hade massa mardrömmar om det 

faktiskt. Jag var väldigt rädd att jag ska få nej. Det är jätte jobbigt faktiskt. /…/ (Sam) 

Nej. Det gjorde dem inte faktiskt för dem måste tänka… kolla, en (person) på 15, 16 år kommer till ett 

nytt land och träffa första gången nya människa hur (personen) ska berätta alltingen eller, man får inte 

tvinga någon att du får berätta allting. Jo man kan men efter några månader eller, jag måste gå i kulturen, 

eller jag måste känna lite av mig själv och sånt. Men när du kommer till Sverige efter 5- 6 dagar ska du 

berätta alltingen till en främmande man eller kvinna.(Tove) 

6.2.6 Synpunkter 

Jamie menade att hen kunde dela med sig av sina synpunkter till Migrationsverket och Sam 

beskrev också att hen kunde lämna synpunkter kring tolken men att informanten var osäker på 

om andra i liknande situation visste att de hade rätten att klaga “Jag är inte så säkert på att alla 

ska kunna klaga över jag förstår det vad tolken säger för att de kanske tror att de har inte rätt att 

klaga” (Sam) 
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Jag hade önskade att dem hade tänkt på att det är jobbigt för (mig) att vänta i åtta månader och vi bara 

lämnade hans intervju någonstans på någon lördag och inte ens röra på dem. Det är lika bra för både 

mig och landet Sverige att kunna veta, vill du ta emot (mig). Är de det, han ska veta så fort som möjligt 

så att hen ska kunna försöka vidare i livet. Så att han når med det han vill och... om jag hade inte fått 

PUT. Då hade det varit lika bra att veta det så fort som möjligt så att jag hade kunna gå vidare i livet 

och veta vad ska jag göra nu. (Sam) 

Däremot upplevde Sam att “Det kändes inte som att jag har kunnat påverkat något där. Till idag 

har jag inte kunnat säga till min handläggare på migrationsverket att det var jätte jobbigt för 

mig att vänta. Så att han ska veta det… Så det känns inte som att jag haft det ”. Kim avslutade 

sin intervju med att tillägga att hen var tacksam för allt som hen fått från Migrationsverket och 

hela Sverige.  

6.2.7 De andra 

Något som var genomgående i intervjuerna var att en del resonemang diskuterades i kontrast 

till andra i deras närhet eller i liknande situationer. Sam beskriver i anslutning till sin egen 

väntan på beslut på följande sätt: “Tänk om någon får vänta i tre år, det har hänt med mina 

kompisar. Tillslut har dem fått svaret nej. Jag har kompis som varit här i åtta år. Deras barn är 

födda här. Dem barn som är alltid i Sverige. Det kan vara jätte jobbigt att återvända till 

Afghanistan”.   

Både Sam och Kim diskuterade också sin väntan på beslut i relation till väntetiden personerna 

i deras omgivning fick vänta. Nedan följer citat från Kim och Sam där de beskriver detta.  

Just när jag flyttade till (Svensk by 1), så hade de flesta fått uppehållstillstånd eller alla förutom mig där 

de bodde där. Och… Och det tog ju lång tid. Alla sa att de fått den typ tre, fyra månader, fem, sex 

månader max. Men… och då var det inte så där jättemycket folk som kom till Sverige. Jag var typ den 

enda som var från Syrien i hela (Svensk stad 6), eller kanske var det bara en… en eller två stycken. 

(Kim) 

Ja, till en grupp som kom till asylboendet, de, vissa hade kommit samtidigt, några hade kommit kanske 

en eller två månader före mig och dem fick fort, kanske tre månader. Alltså mest dem fick vänta i fem 

månader, men jag fick vänta i elva månader. Det var jätte tråkigt eftersom /…/ Alltså det var som en 

process att de bytade hela tiden personer som jag var vän med, dem gick till andra boende. Då var det 

bara jag kvar på det från det gruppen som hade kommit samtidigt och… jag fick vänta i elva månader 

…. Det var det som gjorde mig lite såhär förvirrad, varför så för mig, alla andra går tre gånger. Jag gick 

bara två gånger. När jag fick vänta i elva månader, jag trodde kanske att en anledning till att jag får 

vänta är att jag har inte gått tredje intervju. Jag var väldigt oroad för det. (Sam) 
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7. Analys av resultat 
Mötet med Migrationsverket har vi analyserat som en process från väntrum till beslut. Detta för 

att väva samman själva mötet, känslorna, budbärarna och hur dessa kan förstås. Samtliga 

informanter hade fått vänta någon gång i denna process och väntan upplevdes som lång och 

jobbig vilket väckte olika känslor. 

7.1 Den latenta makten hos Migrationsverket 
Väntrummet kan ses som en ”spärr” mellan klienten och organisationen (Billquist, 1999) och 

liknande spärr förekom till viss del i vårt resultat. En ”spärr” kan vara receptionen, glasmontern 

eller låsta dörrar som finns inom myndigheter som fungerar som spärrar innan personen 

kommer dit den ska (Billquist, 1999; Lipsky, 1980). Detta maktuttryckt har visat sig ha en 

negativ inverkan på den person som fick vänta i åtta timmar i vår intervjuundersökning. 

Generellt ansågs handläggarna vid Migrationsverket som bra eftersom de använde sig av enkelt 

språk och gjorde sitt jobb. Dock upplevde inte informanterna ha något inflytande över mötet. 

Detta kan delvis liknas med resultat från Pease (2002) studie i vilken relationen mellan klienten 

och professionen ledde till minskad känsla av egenmakt för klienten.  I vårt resultat framgick 

det att mötet mellan handläggarna och informanterna var betydelsefulla eftersom att det gav 

informanterna blandade känslor. Eftersom mötet var ojämlikt och handläggaren hade 

beslutanderätt över informanterna är det förståeligt att barnen hade obehagskänslor under mötet. 

Å ena sidan framgick det i vår studie att handläggarna var bra, men å andra sidan ställde de 

konstiga frågor och ville veta allt. Från informanterna framgår det att de upplevde känslor av 

tvång, misstrohet samt att de upplevde frågorna som jobbiga och empatilösa.  Då barnen vill 

bosätta sig i Sverige har de inte något annat val än att söka hjälp hos Migrationsverket som har 

maktresurserna barnen söker vilket är asyl (Lipsky, 1980). I detta resonemang kan barnens 

upplevelse av tvång förstås i relation till makt. Något som står i motsats till resultatet i denna 

uppsats är Lundberg och Dahlqvists (2012) studie, som fann att upplevelsen av handläggarnas 

bemötande berodde på asylansökans utfall.   

När sista intervjun mellan handläggare och asylsökande genomförts uppmanades informanterna 

att gå hem och vänta. Denna vänta var påfrestande för alla oavsett hur länge de väntade. En 

informants väntan blev extra lång till följd av bristfällig hantering från god man. En annan 

informant fick vänta till följd av bristfällig hantering av ärendet från handläggaren på 

Migrationsverket. Då god man och handläggaren hade möjligheten att påverka utfallet över 

både beslutet och informationens som gavs kan det utifrån Billquist (1999) resonemang förstås 

som att de har makten över betydande delar i väntan. Brendler - Lindqvist (2005) skriver också 

om väntan som jobbigt för de ensamkommande flyktingbarnen. 

7.2 Handläggarens-, tolkens- och god mans makt 
Resultat av vår uppsats visar att de fick varierande information och att det efterfrågades mer 

information om asylprocessen under själva processen. Handläggaren har både en expertmakt 

då denne har kunskaper som inte klienten har, men också en professionsmakt då denne har 

kunskaper om lagar och regler (Billquist, 1999). Handläggaren har en skyldighet gentemot 

klienten att ge information som är lättförestålig (LMA, SFS 1994:137, 2a §). I vårt resultat 

framkommer det att handläggaren inte använt sig av sin makt och skyldighet men vad det beror 
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på har vi inte har kännedom om. Att ensamkommande flyktingbarn har ett behov av mer 

information kring asylprocessen har även Hoppins och Hills (2010) samt Lundberg och 

Dahlqvist (2012) kommit fram till i sina studier.  

Migrationsverket har använt sin makt bra när det gäller att öka delaktigheten i de fall när de 

låtit informanterna läsa dokumentationen och ge möjlighet att ändra (Calder, 1995, referat i 

Andersson, 2000). Däremot ser vi det som bristande beskrivningsmakt (Billquist, 1999) 

eftersom det informanterna sa tolkades fel som hade kunnat ge ett dåligt utfall för informanterna 

då det som skrevs inte var sant. Det var oklart för alla informanterna hur de skulle lämna 

synpunkter om Migrationsverket, men däremot visste en av informanterna hur hen kunde ge 

synpunkter på tolken. Att det inte vet hur det skulle lämna synpunkter är något som Anderson 

(2000) genom Calder (1995) menar kan minska känsla av inflytande. Det vi ser är att det finns 

aspekter av handläggningen som både möjliggjort respektive begränsat delaktigheten.  

I resultatet fann vi att både tolken, god man, advokaten och socialsekreteraren fungerade som 

budbärare mellan Migrationsverket och informanten. Tolken skötte inte i vissa fall sina 

uppgifter och det kunde bland annat bero på att de hade annan dialekt än vad informanten hade. 

Tolken hade också svårt att framföra helheten i det som sades under intervjuerna och dessutom 

påstod sig tolken ibland behärska språk hen inte kunde. Både barnet och handläggaren hade ett 

beroendeförhållande till tolken. Migrationsverket ville få underlag för sitt beslut och barnet 

ville få uppehållstillstånd och var därmed beroende av att tolken berättade det barnet sa. 

Migrationsverket har ett ansvar för att tolken utför det jobb som den är anställd för men tolken 

ska inte fråntas sitt ansvar att utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Tolken har en betydande 

makt och den ser vi tydligt i materialet eftersom tolkarna är den huvudsakliga länken mellan 

Migrationsverket och barnet. Det barnet säger ska bedömas och det är tolken som ska framföra 

det till handläggaren. Malmsten (2014) har i sin forskning sett att barns berättelse blir lidande 

till följd av tolkningen och ur Billquist (1999) resonemang skulle detta kunna ses som dold 

makt.  För tolken har ingen formell makt men den återberättar något som ska ligga till grund 

för beslut. Handläggaren har kunskapen om vad som skulle ge informanterna uppehållstillstånd 

vilket ger handläggaren en högre makt i relationen (Billquist, 1999). Det vi försiktigt närmar 

oss i resonemanget kring tolken som mellanled, är om inte den makt som handläggaren har ter 

sig ännu starkare till följd av tolkens roll emellan barnet och handläggaren?  

Det framkom i resultat att god man var länken mellan Migrationsverket och barnet när det gällde 

brev, telefon med mera, vilket kunde innebära en väntan för barnen. Först och främst kunde 

barnet få vänta på att få kontakt med sin god man som i sin tur kunde få vänta på att få tag på 

handläggaren från Migrationsverket. En av informanterna beskrev hur hen fick vänta i en månad 

på att få sitt beslut om uppehållstillstånd från sin god man. Vad som synliggörs av resultatet är 

att god man här haft makten att låta barnen vänta på beslutet. Det kan tolkas som att god mannen 

har makten och informanten gör motstånd mot denna makt utifrån det relationella begreppet 

(Johansson, 2007). Uppdraget som god man har, har tolkats på olika sätt av våra informanters 

gode män som har inneburit att informanterna inte fick information kring sina rättigheter och 

skyldigheter de hade i Sverige. Utifrån vårt resultat framkommer det att god man var ett 

varierande stöd i asylprocessen. Informanterna beskrev att de ville ha mer information om både 

asylprocessen och om hur det fungerar i Sverige. Däremot visste inte informanterna vem som 
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skulle ge informationen. Denna fråga har även belysts i annan forskning. Malmsten (2014) 

menar att det är god man som har en viktig informationsroll medan Lundberg och Dahlqvist 

(2012) säger att Migrationsverket har en viktig informationsroll.  

Även att vi funnit att ensamkommande flyktingbarn anser sig bli bra bemötta av handläggaren 

vid Migrationsverket så är de ändå under inflytande av makt vad gäller lagar och 

organisationsstruktur (Billquist, 1999). Relationen mellan handläggaren och klienten styrs av 

de organisatoriska ramarna som sätts på relationen. En försiktig tolkning är att bristerna kan 

bero på de organisatoriska ramarna som sätts på Migrationsverket utifrån Johansson (2007) 

resonemang.  
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8. Diskussion och slutsatser 
De ensamkommande flyktingbarnen upplevde sig ha blivit bra bemötta från handläggarna på 

Migrationsverket. Det fanns dock vissa aspekter i mötet med handläggarna som stack ut som 

gjorde att vi frågade oss; vad är ett bra bemötande? Med kunskap baserat på tidigare forskning 

och litteratur om maktperspektivet, fann vi brister i bemötandet mellan asylsökande barn och 

handläggare på Migrationsverket. Utöver intervjuerna med handläggarna på Migrationsverket 

hade inte informanterna någon direktkontakt med handläggarna utan allt gick igenom god man, 

offentligt biträde och vid undantagsfall Socialtjänsten. Vi kunde se att tolken och god man inte 

alltid skötte sitt uppdrag. Både tolken och god man fungerade som “budbärarna” mellan 

informanterna och handläggarna. I tre av fallen överskred handläggningstiderna målet på tre 

månader och informanterna upplevde tvång i mötet med handläggaren.  

Likheterna i vårt material var att alla väntade, men väntade på olika sätt. Tvånget upplevdes av 

alla men i olika delar av asylprocessen. Frågorna upplevdes som konstiga av alla fast på olika 

sätt och informationen var varierande. Att vi kommit in på temat om rollen och inflytandet av 

god man och tolk, kan ses som problematiskt eftersom det inte uttalat efterfrågats i uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Tolkens- och god mans inflytande och deras maktutövning, har visat 

sig som ett viktigt resultat i uppsatsen och därför har vi valt att analysera detta som en del av 

bemötandet.   

Med stöd av tidigare forskning och vårt teoretiska ramverk kunde vi analysera att mötet mellan 

informanten och handläggaren på Migrationsverket innehöll ojämlika förhållande. Det fanns 

vissa aspekter som pekade på att informanterna fick vara delaktig i processen bland annat 

genom att få rätta till sina historier. Informanterna upplevde däremot olika typer av tvång i 

mötet med Migrationsverket. Det vi tänker kring det upplevda tvånget är att barnen faktiskt inte 

har något annat val än att gå till Migrationsverket om de vill bo i Sverige legalt. Däremot kan 

Migrationsverket arbeta för att motverka känslan av tvång för att minimera maktdimensionerna. 

Vi hittade också fynd som indikerade på nya infallsvinklar av upplevelsen av Migrationsverket. 

Känslan av tvång att gå till Migrationsverket och besvara deras konstiga frågor har inte 

framställts av tidigare forskning kring målgruppen.  

Tolken och god man är de personer som varit de största maktbärarna under asylprocessen i vårt 

resultat. Den forskning som vi fann på området menar att god man har en viktig informationsroll 

(Malmsten, 2014) medan andra menar att det är Migrationsverkets uppdrag (Lundberg & 

Dahlqvist, 2012). I resultatet såg vi också att det var otydligheter både för de ensamkommande 

flyktingbarnen men också för god man. Vem ska de ensamkommande flyktingbarnen vända sig 

till med funderingar, frågor och klagomål kring sin asylprocess? Vad har de ensamkommande 

barnen rätt till? Vad är god mans egentliga uppdrag? Detta är funderingar som vi såg fanns i 

resultatet och det är inga frågor vi besvarar i denna uppsats. Däremot ställer vi oss undrande till 

vem som tar bollen? Hur jobbas det vidare med dessa olösta problem?  

Resultateten från denna uppsats är inte generaliserbara men är överförbara till samma kontext 

och personer under samma tid (Bryman, 2011). Invandringen kan förändras över tid och kan 

därmed förändra Migrationsverkets situation. Resultatet från uppsatsen tyder på att de 

ensamkommande flyktingbarnen behöver få mer information och stöd gällande asylprocessen. 
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Resultatet indikerar också på att åtgärder behöver vidtas gällande tvångsupplevelsen under 

asylprocessen eftersom de ensamkommande flyktingbarnen dels är i underläge som nya i 

Sverige men också gentemot professionen. Vi rekommenderar att någon form av utvärdering 

görs gällande god man och tolk för att göra en så rättssäker handläggning som möjligt men 

också minimera maktdimensionerna. Förslagsvis kan Migrationsverket se över riktlinjer över 

hur denna aspekt kan förbättras i Migrationsverkets verksamheter. Vidare forskning kring de 

ensamkommande flyktingbarnens upplevelse i Sverige anser vi behöver göras. Detta då det 

finns ytterst lite befintlig forskning men också för att vi hittade nya aspekter som inte visats 

innan och det tror vi beror mycket på att forskningen mestadels vänder sig till professionerna. 

Vi har en förståelse för att Migrationsverket är en myndighet under stor press men vi ser inte 

det som en ursäkt till varför verksamheten inte ska förbättras.  
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