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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att undersöka Migrationsverkets handläggande vid åldersbedömning av 

asylsökande ensamkommande barn. Detta görs genom en social konstruktionistisk analys av 

handläggarnas berättelser om sitt arbete med åldersbedömning. Såväl teori som metod har sin grund 

i socialkonstruktionismen. Det empiriska materialet är insamlat genom kvalitativa interviuer med 

åtta handläggare vid Migrationsverket. Analysen visar hur handläggarna i sitt tal konstruerar 

åldersbedömningen som process, hur de konstruerar sin egen roll, hur de konstruerar samarbetet 

med externa aktörer samt hur de konstruerar den asylsökande. Studien visar att handläggarna till 

största del konstruerar själva processen på ett likartat sätt. Konstruktionen av den sökande skiljer sig 

däremot åt. Genom handläggarnas berättande skapas också en bild av att de är missnöjda med 

samarbetet med kommun och landsting. 
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1. Inledning 

 

Sverige är sedan år 2010 det EU-land till vilket flest ensamkommande barn kommer för att söka 

asyl (Europeiska kommissionen 2013). Den 19 december år 2013 hade 3729 ensamkommande barn 

ansökt om asyl i Sverige. Denna siffra kan jämföras med år 2004 då 388 ensamkommande barn 

ansökte om asyl. Antalet ensamkommande barn har med andra ord ökat markant under de senaste 

tio åren (Migrationsverket 2013a).  

 

En person som enligt Utlänningslagen (SFS 2005:716, 5 kap. 1 §) är flykting, alternativt 

skyddsbehövande eller i övrigt skyddsbehövande har rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. 

Migrationsverket gör en utredning och prövar om den asylsökandes asylskäl kan anses tillräckliga 

för att beviljas uppehållstillstånd. Om den sökande inte kan beviljas uppehållstillstånd på dessa 

grunder finns i undantagsfall möjlighet att bevilja uppehållstånd på humanitär grund, om det anses 

råda synnerligen ömmande omständigheter (SFS 2005:716, 5 kap. 6 §). Av Utlänningslagen framgår 

vissa skillnader mellan hur barn- respektive vuxenärenden ska behandlas. Utlänningslagen slår fast 

att barnets hälsa och utveckling, samt barnets bästa i övrigt ska beaktas genom hela asylprocessen 

(SFS 2005:716, 1 kap. 10 §). Det ska särskilt beaktas att personen är barn när det gäller synnerligen 

ömmande omständigheter eftersom inte samma tyngd då behövs i den sammantagna bedömningen 

av omständigheterna (SFS 2005:716, 5 kap. 6 §). 

 

Eftersom bedömningen av asylskäl skiljer sig åt för myndiga och omyndiga personer ligger det i 

Migrationsverkets intresse att försöka få klarhet i hur gamla de asylsökande är. Enligt 

Migrationsverkets styrdokument (Migrationsverket 2013b) är det den asylsökandes ansvar att göra 

sin ålder sannolik. I likhet med gruppen asylsökande i stort saknar dock de flesta ensamkommande 

barn identitetshandlingar att styrka sin ålder med med (Migrationsverket 2008). Då nästan sex av tio 

ensamkommande barn uppger att de är sexton eller sjutton år och tre av tio uppger att de är i åldern 

tretton till femton år behöver Migrationsverket ofta initiera så kallade åldersbedömningar av de 

ensamkommande barnen. Enligt Migrationsverkets egna siffror justerades åldern i 12 % av de 

asylärenden som gällde ensamkommande barn under perioden 1 januari till 1 maj år 2013. Vissa 

åldersjusteringar gjordes utan att en medicinsk åldersbedömning genomförts vilket oftast berodde 

på att det antingen var uppenbart att den sökande var vuxen eller att den sökande tidigare hade 

styrkt sin identitet, och därmed sin ålder, i ett annat EU-land samt att denna information hade 

framkommit till Migrationsverket. Andra åldersjusteringar skedde efter att de sökande hade 

genomgått en medicinsk åldersbedömning. Av de fall i vilka de sökande genomgick en medicinsk 
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åldersbedömning justerades åldern i 73 % av fallen (Migrationsverket 2013c). Förutom vikten av att 

få klarhet i om den sökande är över eller under 18 år så är det även viktigt för Migrationsverket att 

klargöra om den asylsökande är över eller under 14 år. Detta då 14 år är gränsen för från vilken 

ålder det är tillåtet att ta fingeravtryck av den asylsökande för att kunna se om han eller hon har sökt 

visering tidigare, alternativt sökt asyl i något annat EU-land (Migrationsverket 2012). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka Migrationsverkets handläggande vid 

åldersbedömning av ensamkommande barn. Mer specifikt syftar uppsatsen till att genom en 

socialkonstruktionistisk ansats undersöka hur handläggare vid Migrationsverket berättar om sitt 

arbete med åldersbedömning. Följande frågeställningar har formulerats: 

 Hur konstruerar handläggarna processen kring åldersbedömning? 

 Hur konstruerar handläggarna de asylsökande? 

 Vilka eventuella svårigheter framkommer ur handläggarnas berättelser om sitt arbete? 

1.2 Centrala begrepp 

Vi vill definiera några begrepp som vi i olika hög grad kommer att använda oss av i uppsatsen. Vi 

kommer till största del att använda oss av Migrationsverkets (2013d) definitioner. 

Ensamkommande barn: 

Barn eller ungdom som är under 18 år och söker asyl i Sverige utan legal vårdnadshavare.  

Asylsökande: 

Migrationsverket (2013d) definition lyder enligt följande: ”En utländsk medborgare som tagit sig 

till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av 

Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.”  

Sökande: 

I vår uppsats kommer vi använda ordet sökande som synonymt med ordet asylsökande.  

Medicinsk åldersbedömning: 

Den medicinska åldersbedömningen avser tre olika delar: handledsröntgen, tandröntgen samt en 

pediatrisk undersökning genomförd av en barnläkare.  

Åldersbedömning: 

Med åldersbedömning avser vi hela processen som syftar till att göra en bedömning av den 

asylsökandes ålder. I denna process kan den medicinska åldersbedömningen ingå som en del men 

måste inte göra det. En central del av en åldersbedömning är t.ex. att ställa åldersrelaterade frågor 

till den sökande. 

HVB-hem: 

Hem för vård eller boende. Ett så kallat HVB-hem bedriver vård i samband med boende för barn 
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och ungdomar. Det kan även handla om boende för asylsökande ensamkommande barn 

(Inspektionen för vård och omsorg 2013).   

1.3  Disposition 

I nästkommande avsnitt ger vi en bild av det forskningsfält som vi anser relevant för vår studie.  

Forskningen har delats in i tre underrubriker. Efter avsnittet med tidigare forskning följer ett 

teoriavsnitt i vilket vi presenterar uppsatsens teoretiska perspektiv. I metodavsnittet som följer därpå 

redogör vi för hur vi gjort vårt urval, gått tillväga i intervjuerna samt hur vi gått tillväga i vår analys. 

Vi tar även upp förförståelse, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt etiska överväganden. 

Efter det följer ett avsnitt med våra resultat samt de analyser vi gjort. Sista avsnittet är en avslutande 

diskussion i vilken vi knyter vår analys till den tidigare forskningen och teorin samt ger förslag på 

fortsatt forskning utifrån vår studie. 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer det presenteras ett urval av tidigare forskning som på något vis berör 

företeelsen ensamkommande barn. Inledningsvis ges en övergripande bild av forskningsfältet så 

som vi har uppfattat det. Detta följs av en fördjupad återgivning av tidigare forskning som vi anser 

vara speciellt relevant i förhållande till våra frågeställningar.  

    

Marie Hessle (2009) refererar i sin avhandling Ensamkommande men inte ensam till Eide (Hessle 

2009, s. 29) om att forskningen kring ensamkommande barn i stort är aningen begränsad men att 

den skulle kunna beskrivas genom att delas upp i tre kategorier: organisationsstudier, psykosociala 

studier samt studier som är inriktade på barns rättigheter. Hessle menar att detta visar att 

forskningen är relativt ämnesöverskridande och inte samlad under en disciplin. Hessle (2009, s. 29) 

påpekar även att det i Sverige inte heller finns någon direkt forskningstradition kring ämnet. Detta 

är punkter som vi håller med om utifrån de litteratursökningar vi har gjort. Vi har funnit forskningen 

relativt begränsad samt att den har haft en tendens att sträcka sig över flera olika discipliner. När det 

gäller specifikt forskningen kring ensamkommande barn och åldersbedömningar har vi upplevt den 

som mycket begränsad. För att nyansera bilden av forskningsläget tycker vi det passar bra att utgå 

från Eides (refererad i Hessle 2009) beskrivning av de tre kategorierna av forskning.  

 

På den organisatoriska nivån presenteras bland annat forskning kring vikten av att det institutionella 

nätverket måste fungera, d.v.s. samarbetet mellan Migrationsverket, kommun och skolor, detta för 

att reducera påfrestningarna på de asylsökande (Tursunovic 2010, s.141-167). En annan studie 

pekar även på att man måste låta barnet själv göra sig hörd utifrån vardagliga önskemål. För detta 
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krävs det att myndigheter utvecklar sin förmåga och sitt kunnande kring hur man skulle kunna 

organisera detta (Svensson 2010, s.173-205). När det gäller asylsökande barns rättigheter så lyfts 

relationen mellan barnkonventionen och den reglerade invandringen fram. Exempelvis handlar det 

om utvisningshotade barns rätt till hälso- och sjukvård och hur detta fungerar i relation till en 

reglerad invandring (Andersson 2010, s. 39-62). Psykosociala studier behandlar exempelvis hur de 

ensamkommande barnen utsätts för stress och att de löper en större risk att utveckla psykisk ohälsa 

än andra grupper. Exempelvis har man funnit att de ensamkommande barnen har visat höga nivåer 

av symptom på posttraumatiskt stressyndrom (Bronstein et al. 2012). Detta härleder man ofta till 

händelser innan själva migrationen. Som en kontrast till dessa studier har Ulrika Wernesjö i sin 

studie Unaccompanied asylum-seeking children: Whose perpective? (2012) beskrivit hur den 

rådande forskningen kring ensamkommande barn och psykisk hälsa mycket har handlat om att 

beskriva det ensamkommande barnet som någon speciellt utsatt och per definition i behov av hjälp. 

Det ensamkommande barnet blir synonymt med ett patologiskt tillstånd då de i dessa studier ofta 

framhävs som en grupp med hög risk att utveckla psykisk ohälsa. Wernesjö (2012) menar att det 

förekommer för lite forskning kring de ensamkommande barn som inte utvecklar psykisk ohälsa. 

Att konstruera en bild av det ensamkommande barnet som enbart någon som behöver hjälp kan 

enligt Wernersjö (2012) innebära problem i förståelsen för densamme.  

 

Trots att Eide (refererad i Hessle 2009) gör denna uppdelning så kan man alltså konstatera att den 

befintliga forskningen i stora drag är ämnesöverskridande. Exempel på detta är att den forskning 

som pekar på vikten av ett väl utvecklat samarbete mellan institutioner inte bara handlar om 

organisatoriska frågeställningar utan även om barnets väl och ve, och att de rättsliga 

frågeställningarna hänger nära ihop med utgången av vilken hälsovård som ska erbjudas. Vidare så 

finns det studier som pekar på hur nya infallsvinklar och utgångspunkter skulle kunna gynna och 

bredda förståelsen för det ensamkommande barnet. Detta ser vi som en indikator på att ämnet 

fortfarande är färskt.   

 

Den forskning som beskrivs nedan utgör avgränsningar för vad vi anser vara relevant för vår studie. 

Om man ska passa in den i Eides (refererad i Hessle 2009) uppdelning så hamnar den kanske i 

gränslandet mellan det organisatoriska fältet och det som handlar om barns rättigheter. Vi kommer 

alltså inte problematisera kring de mer psykosociala aspekterna av de ensamkommande barnen.       

2.1 Samtalsteknik, strategier och sanning 

Keselman et al. (2008) presenterar i artikeln Mediated communication with minors in asylum-

seeking hearings sina resultat från sin forskning kring asylsamtal med rysktalande ensamkommande 
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barn. Författarna menar att fördelen för handläggarna med att i stor utsträckning använda sig av 

riktade frågor är att de på ett effektivt sätt kan få svar kring ämnen som anses relevanta för själva 

asylutredningen. Samtidigt menar de att detta hindrade barnen från att ge friare redogörelser för sin 

situation. De kunde se stora likheter mellan sitt eget material och tidigare forskning kring hur man 

har intervjuat barn som misstänks ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Den forskningen har visat 

att när intervjuarna har utbildats i att i högre grad ställa frågor som uppmuntrar till ett fritt 

berättande har intervjuarna fått ett rikare och mer riktiga svar som har underlättat 

beslutandeprocessen. 

 

Granhag et al. (2007) har i sin artikel Granting asylum or not? Migration board personnel's beliefs 

about deception klargjort att personalen vid Migrationsverket tycker att sanningsenlighet är den 

största svårigheten vid avgörandet i ett asylärende. Vidare konstaterar författarna att handläggarna i 

stora delar inte har några specifika tumregler för hur de ska gå tillväga när det gäller att avgöra 

sanningshalten. Detta kan å ena sidan tolkas som positivt i den bemärkelsen att ett öppet sinnelag 

ger underlag för förståelse av individualitet och sociala olikheter. Författarna påpekar dock även den 

negativa sidan där man kan tolka det som att handläggarna inte har några specifika strategier för att 

hantera själva ärendet: ”when asked a more in-depth question about the factors which are most 

important when assessing reliability, many officers mentioned factors that pertain to 

(in)consistencies.” (Granhag et al. 2007, s. 46) Man samlar alltså in material kring ärendet och 

jämför det med vad den asylsökande berättar för att på så vis se om berättelsen stämmer eller inte. 

Författarna menar att detta naturligtvis är en viktig del i avgörandet av om det som sägs är sant men 

de påpekar även att handläggarna inte får någon systematisk utbildning i hur man använder sig av 

strategiskt material och att det finns forskning som visar att vissa metoder för detta är bättre än 

andra och således blir det viktigt att handläggarna får en sådan utbildning. 

 

I Granhags et al. (2007) forskning framkommer det att personalen hellre förlitar sig på verbala 

indikatorer än icke-verbala. Detta förklarar författarna genom att handläggare ofta kan jämföra det 

den asylsökande beskriver med den kunskap och information som finns tillgänglig rörande 

exempelvis det land som den sökande säger sig komma ifrån. De icke-verbala indikatorerna hävdar 

författarna att handläggarna härleder till olika kulturella mönster som kan skilja sig åt och därmed 

inte kan vara synonyma med vad man i andra kulturer tolkar som ett sanningsenligt beteende. Att i 

större utsträckning förlita sig på verbala indikatorer stämmer överens med annan forskning då den 

visar att så kallade ”lie-catchers” (Granhag et al. 2007, s. 42) oftare förlitar sig på verbala 

indikatorer om det kan finnas övrig information som kan relateras till ett specifikt fall. Författarna 

pekar även på att det finns forskning som visar att träffsäkerheten blir bättre vad gäller sanning om 
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man förlitar sig på verbala indikatorer istället för icke-verbala. 

 

Granhag et al. (2007) kommer även fram till att handläggarna skiljer sig stort åt när de beskriver vid 

vilken tidpunkt de anser sig komma till ett avgörande gällande sanningsenligheten i en asylsökandes 

berättelse. Man menar att detta skulle indikera att handläggarna saknar utbildning i hur man 

strukturerar och genomför en intervju: ”It is reasonable to assume that this finding reflects a 

shortage of professional training in how to conduct investigative interviewing, as well as a lack of 

standardised procedures for assessing veracity.” (Granhag et al. 2007, s. 46) 

2.2 Intuition, tolkarnas roll och misstro 

Ytterligare slutsatser hos Granhag et al. (2007) beskriver hur handläggarna i viss utsträckning låter 

sin intuition vara med vid beslutstagandet. När det gäller intuitionen så refererar författarna till 

forskning som säger att intuitionen formas olika beroende på i vilken miljö den används. Intuition 

som formats i en miljö där feedback regelbundet förekommer i förhållande till beslut som tagits 

håller en högre grad av pålitlighet än en intuition som formats i miljö med bristande möjligheter till 

feedback. Författarna beskriver den miljö som handläggarna befinner sig i som en miljö med 

bristande möjligheter till feedback.  

 

En annan viktig del av Keselmans et al. (2008) forskning rörde tolkarnas roll i asylsamtalet. 

Författarna kunde se hur frågorna efter att de tolkats ibland hade ändrat karaktär, utvidgats, 

modifierats eller förenklats. Även Granhag et al. (2007) konstaterar att en tolks medverkan starkt 

påverkar vad som uttrycks i samtalet och att detta kan föranleda missförstånd och att viktig 

information kan falla bort. Att en tolks närvaro påverkar det som uttrycks i samtalet kan förklaras på 

flera olika sätt. Bland annat så lyfter man fram att tolkar och tolkanvändare inte känner till 

varandras yrkesutövning på ett tillfredsställande sätt, att de olika parterna så att säga har olika 

uppfattningar kring hur själva tolkandet ska gå till och att det inte finns förståelse för de olika 

yrkeskategoriernas terminologi. Vidare så kan det handla om etiska dilemman i t.ex. en 

tvångsåtgärd där tolken är tvungen att översätta saker som faller på tolkanvändarens mandat men 

som likaväl kan medföra frustration hos tolken (Norström et al. 2011). 

 

Keselman (2009, s. 12) påvisar hur mötet mellan den sökande och handläggaren är ett möte mellan 

två ojämlika parter med stor skillnad i status, kompetens och ansvarsområde. Enligt Keselman har 

det visat sig att presumtiva idéer och misstro mot den asylsökandes asylskäl har kunnat påverka 

intervjuernas utformning. Det har uppmärksammats att intervjuerna har kunnat handla mer om att 

utröna huruvida den sökande talar sanning än om att utreda huruvida asylskäl finns med bakgrund 
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av den sökandes berättelse. Keselman (2009) framhåller att de ensamkommande rysktalande barnen 

i hennes studie var särskilt undvikande i sina svar när det gällde frågor som kunde härleda deras 

ålder, ursprung, vårdnadshavare eller smugglares identitet. Då de svarade undvikande på 

handläggarens frågor och samtidigt var medvetna om att undflyende svar kunde komma att tala till 

deras nackdel, försökte de kompensera detta genom att istället utveckla fakta som inte efterfrågats 

(Keselman 2009, s. 26). 

 

Stretmo (2010, s. 243-276) beskriver i sin artikel Bilder av de ensamkommande barnen hur 

myndigheterna talar om de ensamkommande barnen, hur detta har utvecklats inom myndigheterna i 

Sverige och Norge samt hur detta har etablerat ett antal diskursiva konstruktioner av den 

ensamkommande. Bland annat talar hon om ”den strategiska underåriga” (Stretmo 2010, s. 252) och 

menar på att detta är en konstruktion som formats i samband med att man inom myndigheterna i 

talet om ensamkommande konstaterat att de flesta rör sig i ålderspannet 16-17 år, att de är pojkar 

och att de flesta kommer från Somalia, Afghanistan och Irak samt att denna grupp ibland inte haft 

tillräckligt starka asylskäl (Stretmo 2010). Stretmo skriver: 

 

Genom att precisera just nationalitet i relation till att tala om ensamkommande asylsökande barn 

som grupp, att vidare indikera att det ibland handlar om en grupp med svaga asylskäl och på 

samma gång framhärda att flertalet av barnen dessutom är pojkar, gör något med kategorin. 

(Stretmo 2010, s. 252) 

 

Stretmo (2010, s. 253) fortsätter: 

 

I tolkningarna kan spåras en underliggande idé om att det bland de ensamkommande asylsökande 

barnen visst finns underåriga individer, men att det också kan finnas människor över arton år som 

av olika anledningar försöker passera som minderåriga. 

  

Stretmo påvisar alltså att man i talet om en viss kategori konstruerar en bild av dessa utifrån vissa 

specifika egenskaper vilket i sin tur indikerar att det finns en grupp som medvetet utger sig för att 

vara yngre för att på så vis åtnjuta en omyndig persons rättigheter i samband med asylprocessen. 

Stretmo menar att konstruktionen av ”den strategiske underårige” kan ”[…]skapa en misstro riktat 

mot bestämda grupper av ensamkommande minderåriga[…]” (Stretmo 2010, s. 258).  

2.3 Medicinsk åldersbedömning 

Schmeling et al. (2006) skriver i den medicinska artikeln ”Age estimation of unaccompanied 

minors- Part I. General considerations” om medicinska åldersbedömningar. Enligt 

artikelförfattarna bör en medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn bestå av fyra delar: 

en fysisk undersökning genomförd av en läkare, röntgen av handskelettet, röntgen av tänder samt 

röntgen av nyckelben. Författarna menar vidare att de resultat som respektive undersökning visar 
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därefter bör sammanställas och tolkas av en expert på området. När en sammantagen bedömning av 

resultaten görs bör hänsyn tas till eventuell betydelse som personens etnicitet och socioekonomisk 

status kan ha haft för resultaten, samt hur eventuella sjukdomar kan ha påverkat resultaten. Enligt 

författarna verkar etnicitet dock inte ha någon noterbar betydelse för skelettets utveckling. Däremot 

kan socioekonomisk status ha viss betydelse så till vida att en lägre socioekonomisk status kan göra 

att personens skelett växer långsammare och att åldern därmed kan komma att underskattas. 

Forskarna menar att det inte finns något tillfredsställande sätt att fastställa en exakt felmarginal i 

nuläget. Dock har man fått resultat som kan peka på att en felmarginal ligger på plus eller minus 12 

månader. 

 

Artikelförfattarna menar att möjligheten att göra medicinska åldersbedömningar bidrar till att öka 

rättssäkerheten för de ensamkommande barn som inte kan uppvisa identitetshandlingar som styrker 

deras identitet. Författarna framhåller att en medicinsk åldersbedömning dels kan förhindra att 

personer falskt ska kunna uppge att de är minderåriga för att dra fördel i asylprocessen och dels ger 

de minderåriga som felaktigt misstänks för att ge osanningsenlig information om sin ålder, en 

möjlighet att bevisa att de verkligen är minderåriga. 

 

Värt att nämnas kan vara att vid sökning kring tidigare forskning så stötte vi på två studentuppsatser 

som tangerade vårt ämnesval. Trots att det inte är kutym att referera till uppsatser på den nivå de är 

skrivna så tycker vi ändå att de är intressanta att kort nämna. I den ena uppsatsen konstaterar man 

bl.a. att det finns en stor olikhet i hur handläggarna utför sitt arbete, vilket baseras på ett bristande 

offentligt regelverk (Anderberg 2011). I det här sammanhanget kan det nämnas att uppsatsen är 

skriven året innan (2011) man på Migrationsverket införlivade nya rättsliga ställningstaganden. Den 

andra uppsatsen har slutsatser som lyfter fram att handläggarna upplever en brist i samarbetet med 

andra myndigheter och att handläggarna önskar ett större ansvarstagande från socialtjänstens håll 

(Dahlin & Eriksson 2009). 

2.4 Sammanfattning 

Den forskning vi valt att återge och som ligger till grund för våra kommande analyser rör sig alltså 

mycket om forskning som kan peka på svårigheter men även på möjligheter i själva 

kommunikationen mellan handläggaren och den sökande. Detta handlar i stora drag om hur man 

ställer sina frågor i ett samtal, vad man räknar in i bedömningen för att avgöra sanningshalten av en 

berättelse och hur tolkarnas medverkan kan påverka utfallet av ett samtal. Vi har även lyft fram 

forskning som påvisar att handläggarnas tal om ensamkommande barn konstruerar bilder av dem 

som i sin tur kan påverka handläggarnas attityder bestående av exempelvis misstro mot en specifik 
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grupp. Slutligen presenterade vi också forskning kring medicinsk åldersbedömning då 

Migrationsverkets handläggare använder sig av detta i sitt arbete. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Socialkonstruktionism 

Enligt Vivien Burr (2003, s. 2-5) i hennes bok Social constructionism bör socialkonstruktionism ses 

som ett samlingsbegrepp inom vilket flertalet teorier om samhället kan inbegripas. De olika 

socialkonstruktionistiska angreppssätten är besläktade på olika sätt samtidigt som de kan rymma 

stora skillnader sinsemellan. Att dessa skiljer sig åt gör att det svårt att genom en enskild definition 

beskriva fältet. Burr menar att det finns fyra principer som kan anses ena de 

socialkonstruktionistiska teorierna. För att en teori ska anses socialkonstruktionistisk behöver den 

inte nödvändigtvis utgå från samtliga principer men bör åtminstone acceptera en eller flera av dem. 

(Burr 2003, s. 1-2) 

 

Det första antagandet är att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till hur vi uppfattar 

verkligheten. Det sätt vi människor uppfattar världen på är alltid genom kategorisering av den. 

Kategoriseringar som vid första anblicken kan uppfattas som självklara bör enligt ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv ifrågasättas. Det finns inte en objektiv verklighet som vi kan få 

tillgång till. (Burr 2003, s.2-3) 

 

Det andra antagandet gäller synen på hur kategorier och begrepp genom vilka vi uppfattar 

verkligheten är historiskt och kulturellt specifika och kontingenta. Det sätt som vi förstår vår värld 

på hänger således samman med den tidsepok i vilken vi lever samt var i världen vi bor. Som 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 11) uttrycker det: ”Våra världsbilder och identiteter kunde 

ha varit annorlunda och de kan förändras över tiden”. Samtidigt är också det sätt på vilket vi förstår 

vår omvärld en produkt av den historiska och kulturella kontext som vi lever i. Eftersom den 

kunskap vi har om världen är specifik för den tidsepok och den kulturella kontext som vi lever i bör 

den inte betraktas som bättre eller mer sann än någon annan kunskap. (Burr, 2003, s. 3-4) 

 

Ett tredje antagande som är centralt inom socialkonstruktionismen är hur vi ser på konstruerandet av 

och upprätthållandet av kunskap. Den kunskap vi får om världen, de gemensamma sätt på vilka vi 

uppfattar vår verklighet, konstrueras genom människors dagliga sociala interaktion. Med denna 

grundsyn på hur kunskap om världen uppstår blir social interaktion och i synnerhet språk centralt 

för socialkonstruktionister som på ett eller annat sätt vill undersöka vårt samhälle. (Burr 2003, s.4-

5) 
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Det fjärde antagandet handlar om att det sätt på vilket vi uppfattar verkligheten har betydelse för hur 

vi kommer agera. Vissa sociala handlingar kommer utifrån den kulturella kontext vi lever i 

möjliggöras medan andra inte gör det. Sociala handlingar som faller sig naturliga i vår historiska 

och kulturell kontext har kanske inte gjort det under en annan tidsepok eller gör det inte på en annan 

plats i världen där den sociala konstruktionen av världen ser annorlunda ut. (Burr 2003, s. 5) 

3.1.1 Diskurs och identitet 
Socialkonstruktionister tillbakavisar den essentialistiska synen på människan, d.v.s. att hon skulle 

ha en personlighet eller ha egenskaper som har uppstått inifrån henne själv. De gör istället gällande 

att det som vi uppfattar som egenskaper och personlighet endast existerar genom diskurser och 

språk. Burr (2003) lyfter fram hur identitet är ett lämpligare begrepp för socialkonstruktionister 

eftersom de på så vis undviker det essentialistiska i begreppet personlighet samt att man med 

identitetsbegreppet även antyder att det finns en social aspekt vilket är viktigt ur ett 

socialkonstruktionisktiskt perspektiv.  Identiteter skapas genom kommunikation människor emellan, 

d.v.s. genom en samverkan av en mängd olika diskurser. När vi människor identifierar exempelvis 

föremål eller människor så utgår identifieringen från vilket syfte vi har med identifieringen snarare 

än från några inneboende egenskaper hos föremålet eller människan. (Burr 2003, s. 105-109) 

3.1.2 Diskurs och makt 

Eftersom diskurser styr vår kunskap om världen och denna i sin tur får betydelse för våra sociala 

handlingar så finns det ett nära samband mellan diskurs, kunskap och makt. En allmän uppfattning 

om relationen mellan kunskap och makt är att en persons makt ökar med mer kunskap, exempelvis 

med högre utbildning. Burr (2003) redogör för att Foucaults syn på relationen mellan kunskap och 

makt skiljer sig från denna allmänna syn då han inte ser makt som något som en person besitter. 

Med kunskap menar Foucault den konstruktion av ett fenomen i samhället som uppfattas som sann i 

en specifik historisk och kulturell kontext (Burr 2003). I det nutida västerländska samhället anses 

t.ex. vetenskap som mer trovärdig kunskap än den som tillhandahålls av religion eller vidskepelse. 

En viss konstruktion av verkligheten leder till att vissa handlingar möjliggörs medan andra 

åsidosätts. Makten att handla på ett visst sätt beror på den kunskap som är förhärskande i en viss 

kulturell kontext (Burr 2003).  

3.2 Foucault 

”I själva verket är varje punkt där makt utövas en ort där vetande bildas. Och omvänt, varje 

etablerat vetande möjliggör och säkrar utövandet av makt.”(Foucault refererad i Hörnqvist 1996, s. 

153) Så beskriver Foucault hur en maktrelation utvecklas och befästs och som sedan blir rådande 

för hur man i en viss diskurs pratar och konstruerar mening. Det handlar i det långa loppet om, som 
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vi uppfattar det, en självdisciplinerande modell där kunskap ackumuleras och som används för att 

uttrycka maktpositioner inom en viss diskurs. Ett exempel som Foucault tar upp är hur psykiatrin 

som vetenskap utvecklades genom att man hanterade det psykiskt avvikande. Man bestämde vad 

som var avvikande och inte och därigenom skapades det en kunskap därom. Genom att etablera en 

sorts ordning, en kunskap, så uttrycktes även ett maktförhållande (Börjesson & Rehn 2009). I 

grunden handlar det om att ett subjekt, eller en aktör, positioneras i förhållande till andra. Som 

subjekt i en diskurs så objektifieras vi i förhållande till andra (Börjesson & Rehn 2009). Den 

kunskap som är rådande i en diskurs är också den som reproduceras av de övriga subjekten i 

diskursen. Dock är detta inget statiskt förhållande. Maktyttringarna ändras i takt med att 

kunskapsregimen förändras. Exempel på detta är hur vi gått från strafftänkande till 

rehabiliteringstänkande (Börjesson & Rehn 2009). Foucault (2002) talar även om bekännelsen som 

en del i sökandet efter sanning och att bekännelsen är en del av ett maktförhållande:  

 
Men bekännelsen är en ritual där subjektet som talar sammanfaller med utsagans ämne; det är 

också en ritual som utförs i ett maktförhållande, för man bekänner inte utan närvaro – åtminstone 

potentiell närvaro – av en partner som inte är vilken samtalspartner som helst utan den instans som 

kräver bekännelsen, tvingar till den, värderar den, ingriper för att döma, straffa, förlåta, försona; en 

ritual där sanningen legitimerar sig med det hinder och de motstånd den haft att övervinna för att 

formulera sig[…] (Foucault 2002, 79) 

 

Foucault (2002) menar på att vi under historiens gång har kommit att bli ”ett egendomligt 

bekännande samhälle” (2002, s.76), människor bekänner inte bara sina synder utan även:  

 

[…]sina tankar och sina önskningar, man bekänner sitt förflutna och sina drömmar[…]man 

bekänner offentligt och privat[…]Man bekänner – eller man tvingas bekänna. Om bekännelsen 

inte kommer fram spontant eller ur en inre drift, tvingar man fram den[…] (2002, s.76) 

 

 

Foucault (2002) menar att bekännelsen vid sidan av andra metoder i sökandet efter sanning har fått 

en minst lika hög status. Genom en ”klinisk kodifiering av bekännelseförfarandet” (Foucault 2002, 

s. 82) försöker man enligt Foucault (2002) att föra samman bekännelsen med vetenskapen, så att 

bekännelsen blir en metod lik andra som används i sökandet efter sanning. Sanningen kan först 

”fullständigas av den som tar emot den” (Foucault 2002, s. 83). Den som tar emot bekännelsen 

(samtalspartnern) har enligt Foucault (2002) inte bara möjligheten att döma eller värdera utan även 

att tolka vad som sägs, alltså är inte den subjektiva bekännelsen i sig sanning nog, inte för än den 

tolkats av samtalsparten. Som det framkommit i inledningkapitlet tidigare i den här uppsatsen så har 

den sökande bevisbördan för att göra sin identitet sannolik. Foucaults resonemang kring 

bekännelsen faller sig här naturlig att ställa i relation till hur de sökandes ställs inför ett krav på 

bekännelse i den bemärkelsen att in för en samtalspartner berätta om sig själv och överlämna bevis 

på sin identitet så att denna samtalspartner ska kunna värdera och döma. Samtalspartnern i det här 
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fallet gestaltas av Migrationsverkets personal vilka har att värdera och döma i ett asylärende.     

 

3.3 ”Street-level Bureaucrats” 

En teoretisk beskrivning av offentliga tjänstemäns roll, vilket också innefattar Migrationsverkets 

handläggare, presenteras av Michael Lipsky (Lipsky refererad i Johansson 2007) genom hans 

användande och definiering av vad han kallar ”Street-level Bureaucrats” (Lipsky refererad i 

Johansson 2007, s. 41). Roine Johansson översätter detta i sin avhandling Vid byråkratins gränser 

(Johansson 2007) till ”gräsrotsbyråkrater” (Johansson 2007, s. 41). Gräsrotsbyråkraterna definieras 

som de offentliga tjänstemän vilka har en direkt kontakt med sina klienter (Johansson 2007, s. 41) 

Detta rör sig exempelvis om poliser som i sin yrkesutövning konfronteras med medborgare, 

socialtjänstsekreterare som handlägger bidragsärenden eller en undervisande lärare. Vidare så är 

dessa styrda av en rad olika riktlinjer och lagar som respektive myndighet har att förhålla sig till i 

sin myndighetsutövning och som i det långa loppet även är en manifestering av den politiska 

agendan som råder i landet (Lipsky refererad i Johansson 2007). Gräsrotsbyråkraterna är således de 

som genom direkta möten med klienter ska följa överordnade former av direktiv. Lipsky menar 

dock att gräsrotsbyråkraterna har en viss frihet inbyggd i sitt handlingsutrymme. I motsats till andra 

definitioner av byråkratiska idealformer så menar Lipsky att gräsrotsbyråkraterna i sitt möte med 

sina klienter inte alltid förblir opersonliga, vilket skulle vara en byråkratisk idealform (Lipsky 

refererad i Johansson 2007, s. 44). Enligt vår tolkning blir de snarare personliga då det handlar om 

direkta möten mellan två individer. Detta blir till en sorts skiljelinje mellan gräsrotsbyråkraterna och 

de överordnade byråkraterna. Johansson (2007, s. 44) beskriver Lipskys utgångspunkt såsom att 

han: 

 

[…]utgår från konflikten mellan personligt och organisationsstyrt beteende, från att 

gräsrotsbyråkrater och överordnade (som representerar organisationens krav) har ett förhållande 

byggt på inneboende motsättningar och att gräsrotsbyråkraterna har vissa resurser att sätta in för att 

försvara sig mot organisationens krav på byråkratiskt beteende.  
 

Det organisationsstyrda beteendet tolkar vi alltså som en yttring av de överordnade byråkraterna. 

Det Johansson (2007) vidare konstaterar är att gräsrotsbyråkraterna ofta är satta att hitta individuella 

lösningar på generella regler. Han skriver: ”Dessutom så innefattar arbetssituationen många gånger 

en mänsklig dimension som kräver en omdömesförmåga omöjlig att kodifiera i regelform.” (Lipsky 

refererad i Johansson 2007, s. 44) 

 

Migrationsverkets handläggare skulle kunna beskrivas som en form av gräsrotsbyråkrater enligt 

Lipskys definition då de faller inom ramarna för att direkt möta klienterna, att de har en rad 
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riktlinjer att följa och att de lyder under en överordnad organisation. Det faller sig också naturligt, 

enligt oss, att anta att dessa handläggare utsätts för en rad situationer där de blir tvungna att gå efter 

sin egen omdömesförmåga och dra slutsatser baserade på material de själva sammanställt. 

4. Metod 

Mot bakgrund av vårt syfte att undersöka handläggandet av åldersbedömning av ensamkommande 

barn har vi valt att göra en kvalitativ undersökning med socialkonstruktionistisk grund. Eftersom 

fokus med en socialkonstruktionistisk ansats ligger på att undersöka hur social mening skapas 

genom diskurser (Burr 2003, s. 24) anser vi att en sådan ansats lämpar sig bra för att undersöka hur 

Migrationsverkets handläggare talar om sitt arbete med åldersbedömning. En kvalitativ metod faller 

sig oftast naturlig med en socialkonstruktionistisk ansats med tanke på den socialkonstruktionistiska 

betoningen på social mening och diskurser. Ett vanligt sätt att utföra en socialkonstruktionistisk 

undersökning är att analysera transkriberade intervjuer (Burr 2003, s. 24) vilket också vi har valt att 

göra. Det finns en rad olika diskursanalytiska metoder och man kan med fördel kombinera element 

ur olika metoder så länge man håller ihop den socialkonstruktionistiska ramen man valt att använda 

sig av (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10). I detta avsnitt kommer vi redogöra närmare för 

de metoder vi använt oss av i analysen. Därefter följer en redogörelse för hur vi gjort vårt urval, 

information om de intervjuer som gjorts, samt de etiska överväganden som blivit aktuella i vårt 

arbete. 

4.1 Urval 

Vid undersökningar som baserar sig på intervjuer rekommenderas ofta att forskaren gör sitt urval av 

informanter genom ett målinriktat urval. Det är en strategisk urvalsmetod med vilken forskaren vill 

skapa en samstämmighet mellan forskningsfrågorna och urvalet (Bryman 2008, s. 434). Vi har för 

att hitta informanter till vår undersökning använt av oss av ett strategiskt och målinriktat urval. Med 

utgångspunkt i vårt syfte anser vi att handläggare vid Migrationsverket är de som bäst lämpar sig 

som informanter till vår undersökning då de ansvarar för handläggandet av ensamkommande barns 

asylärenden och därmed även för åldersbedömning i de fall som det blir aktuellt. Ensamkommande 

barns ärenden handläggs på särskilda barnenheter som finns på fyra orter i landet: Malmö, 

Göteborg, Uppsala och Boden. Vi har i ett initialt skede vänt oss till samtliga barnenheter per mejl 

med vår förfrågan om intervjuer men då vi i första hand har följt upp mejlen med telefonsamtal till 

två av enheterna har intervjuer genomförts med handläggare vid dessa två enheter. Handläggarna 

vid de två enheterna har därefter tillfrågats av de enhetschefer och gruppledare vi har varit i kontakt 

med.  
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4.2 Intervjuerna 

I kvalitativa intervjuer önskar forskaren ofta få utförliga svar av informanten samt strävar efter att 

vara öppen för att intervjun kan röra sig i olika riktningar. En semistrukturerad intervju innebär att 

forskaren utformar en intervjuguide med frågor som ställs i en viss ordning men där det samtidigt 

finns en flexibilitet som innebär att forskaren är öppen för att justera ordningen under intervjun eller 

ställa följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden (Bryman 2008, s. 413). Vi har av dessa skäl 

valt att göra våra intervjuer semistrukturerade och utformat en intervjuguide. Vi har kunnat anpassa 

intervjufrågornas ordning efter hur informanterna valt att besvara våra frågor samt kunnat följa upp 

med lämpliga följdfrågor för att få ut mesta möjliga information från intervjuerna. 

 

Samtliga intervjuer som har gjorts är telefonintervjuer. Det finns både fördelar och nackdelar med 

telefonintervjuer i förhållande till att göra intervjuer ansikte mot ansikte med informanterna. Vissa 

belägg finns för att skillnaderna i den respons man får över telefon respektive i ett direkt möte är 

små och det kan dessutom ibland vara lättare att ställa frågor som kan upplevas som känsliga på 

telefon. En nackdel är förstås att man vid telefonintervjuer inte har möjlighet att registrera 

eventuellt kroppsspråk och minspel hos informanterna (Bryman 2008, s.432-433). För oss har 

tidsaspekten och kostnadsfrågan varit avgörande för valet att göra intervjuerna på telefon men vi ser 

det som en fördel att skillnaderna i informanternas respons beroende på intervjuform har visat sig 

vara små. Vi har gjort totalt åtta intervjuer, en med var och en av våra åtta informanter. Intervjuerna 

har varierat i tidsomfattning mellan 20 och 40 minuter, vilket dels berott på vad enheterna har ansett 

sig ha tid för dels hur mycket tid som vi själva ansett oss behöva för att få det empiriska underlag vi 

önskat från varje enskild intervju. Efter att ha genomfört de åtta intervjuerna bedömde vi att våra 

intervjuer utgjorde ett tillräckligt stort empiriskt material för att utgöra underlag för vår analys och 

vi hade även uppsatsens omfattning i åtanke. Intervjuerna spelades in och har transkriberats för att 

kunna utgöra underlag för vår analys. 

4.3 Tillvägagångssätt i analysen 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att det är vanligt att det för kvalitativa ansatser saknas 

tydliga och utförliga analysmetoder och att så även är fallet för diskurspsykologin, från vilken vi 

hämtar element till vår analys. Det första steget är dock vanligen att koda sitt empiriska material. 

Detta kan inom diskurspsykologin gå till på så sätt att teman identifieras och att textfragment 

kategoriseras utifrån sin tematiska tillhörighet. Förutom att söka efter teman utifrån det teoretiska 

ramverk man valt att använda sig av så bör man även vara öppen för andra teman som finns i 

materialet. Succesivt kommer forskarens förståelse för ämnet öka och under analysens gång kan 

teman komma att förkastas samt nya ämnen kan tillkomma. Forskaren återkommer gång på gång till 
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sitt material med nya ögon (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskrivning av hur en analysprocess kan gå till har legat till 

grund för den analys som vi kommer att presentera i uppsatsen. Vår analys inleddes med att vi, var 

och en för sig, gjorde upprepade läsningar av det empiriska materialet. Vid de första 

genomläsningarna eftersträvade vi att vara så öppna som möjligt i vår läsning och förde samtidigt 

anteckningar av våra första intryck av teman eller andra observationer av eventuellt intresse för vår 

studie. Därefter läste vi materialet mer systematiskt med hjälp av de frågeställningar som 

formulerats samt de teorier vi har valt att använda oss av. Materialet kodades utifrån teman baserade 

på de formulerade frågeställningarna och vår teoretiska ram men även utifrån teman som 

identifierades under läsningens gång. Textfragment som ansågs kunna kategoriseras under ett eller 

flera teman sorterades in under det temat eller de temana. De tematiska kategorier som vi skapade 

fylldes på allt eftersom vi läste och vissa teman kunde, i enlighet med Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) metodbeskrivning, förkastas under läsningens gång samtidigt som nya teman 

uppstod. Efter många upprepade genomläsningar av materialet och samtal mellan oss 

uppsatsförfattare ansåg vi att vi kommit till en punkt där vi identifierat de mest framträdande teman 

samt de mest relevanta analyserna i förhållande till våra frågeställningar. Konkret har vi i det 

empiriska materialet sökt efter vilka konstruktioner som uppstår i samband med handläggarnas tal 

om åldersbedömningsprocessen. Som ett verktyg har vi även använt oss av identifierandet av 

krispunkter och utsagor som kan uppfattas som motsägelsefulla eller intressanta på annat sätt 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 122). 

4.4 Förförståelse 

Den kunskap som forskaren sedan tidigare har om det ämne som ska studeras kallas förförståelse 

och i synnerhet inom den kvalitativa forskningen är det viktigt att redogöra för en eventuell 

förförståelse (Olsson & Sörensen 2011, s.101). Vi uppsatsförfattare arbetar båda i institutioner inom 

vilka vi kommer i kontakt med ensamkommande barn. Erfarenheter av vissa svårigheter från våra 

respektive arbetsplatser har, i kombination med ett gemensamt intresse för att asylsökande ska få ett 

adekvat mottagande, föranlett vårt val av uppsatsämne. Den kunskap och de erfarenheter vi hade 

innan uppsatsarbetet inleddes upplever vi ha varit till nytta under uppsatsarbetets gång. Vår 

förförståelse har troligen påverkat vårt arbete med uppsatsen på fler sätt men vi ser inte att den ska 

ha inverkat på ett särskilt tydligt sätt eller i en särskild riktning. 

4.5 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 

Enligt Rosengren och Arvidsson (2002) är en vanlig definition av begreppet validitet att säga att ”en 
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valid mätning mäter vad den är avsedd att mäta”(Rosengren och Arvidsson, s. 196). Reliabilitet 

definieras som ”frånvaron av slumpmässiga (osystemtiska) mätfel” (Rosengren och Arvidsson 

2002, s. 196) vilket kan röra sig om exempelvis att en intervjufråga är otydligt formulerad eller att 

tonfallet hos intervjuaren påverkar svaret som informanten ger etc. Eftersom forskning med 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt inte strävar efter att ha sanningsanspråk eller synliggöra 

objektiva fakta är begreppen validitet och reliabilitet i vanlig betydelse olämpliga (Burr 2003, s. 

158). För socialkonstruktionister har det därför varit en utmaning att rättfärdiga sin forskning. Burr 

(2003) lyfter fram att socialkonstruktionistiska forskare kan stärka sin forsknings legitimitet genom 

att lägga stor vikt vid genomskinlighet av analysen. Det kan bland annat göras genom att läsaren 

tillhandahålls med mycket information om den analytiska processen för att på så sätt kunna skapa 

en egen bild av analysens lämplighetsgrad (Burr 2003, s. 159). För att hjälpa läsaren att, åtminstone 

till viss del, kunna göra en egen bedömning av vår analys i förhållande till det empiriska materialet 

har vi valt att återge flera längre citat. Detta anser vi underlättar för läsaren att granska vår analys. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 123) betonar sammanhangets betydelse för validiteten i en 

analys och menar att de analytiska påståendena ska ge ett sammanhang till diskursen. De menar 

vidare att ett sätt att bedöma validitet i en analys är att se till hur fruktbar analysen är, d.v.s. 

analysens förklaringsförmåga och särskilt förmågan att komma fram med nya förklaringar. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 123) och Burr (2003, s. 159) menar även att forskaren som ett led i 

att legitimera sitt arbete kan vända sig till sina informanter för att de ska delta i analysprocessen. 

Informanterna i denna uppsats har inte deltagit i analysprocessen. Vi har däremot försökt att på ett 

tydligt sätt beskriva analysprocessen för att på det sättet kunna bidra till en genomskinlighet som 

ökar validiteten ur ett kvalitativt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vi vill betona att vår 

uppsats är kvalitativ och socialkonstruktionistisk och att vi därmed inte gör några anspråk på att 

våra slutsatser ska vara generaliserbara. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar också att 

många socialkonstruktionister även betraktar sina egna forskningsarbeten som diskursiva 

konstruktioner och att de därför bara ger en version av vår verklighet som inte nödvändigtvis är 

bättre än någon annan version (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 111).  

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet fyra huvudkrav för bland annat den samhällsvetenskapliga forskningen har varit 

vägledande för oss genom vårt uppsatsarbete och har särskilt intagit en framträdande roll i samband 

med de intervjuer vi gjort. De krav som Vetenskapsrådet (2012) formulerat är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga krav har varit vägledande 

under vårt uppsatsarbete. Informationskravet innebär att forskaren ska informera om de villkor som 

gäller för informanternas deltagande och som kan vara relevanta för dem att känna till 
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(Vetenskapsrådet 2012). I samband med våra förfrågningar till Migrationsverkets handläggare har vi 

gett dem information om villkoren för deras deltagande i enlighet med Vetenskapsrådets 

rekommendationer. Informanterna har erbjudits ta del av vår intervjuguide i förväg vilket hälften av 

de åtta handläggarna har haft önskemål om. När det gäller samtyckeskravet så kan framhållas att 

kontakt först har tagits med ansvariga på enheterna och att de gett sitt godkännande till intervjuerna 

samt att de även bistått oss i uppsökande av handläggare som var villiga att delta i vår 

undersökning. Vi har vidare både i vår första kontakt via mejl samt senare än mer utförligt i 

samband med varje enskild intervju informerat om deltagarens rätt att avbryta intervjun när som 

helst, eller när de vill avstå från vidare deltagande i undersökningen. Som konfidentialitetskravet 

föreskriver (Vetenskapsrådet 2012) så har alla informanter anonymiserats och genom vår uppsats så 

kommer vi benämna handläggarna vid nummer, t.ex. Handläggare 1. Nyttjandekravet reglerar att 

det insamlade materialet inte får användas till annat ändamål än forskning och i vårt fall kommer 

vårt intervjumaterial förstås endast användas i denna uppsats. 

 

Vi vill även säga några ord om ämnet som uppsatsen handlar om. Vi vill betona att vårt syfte är att 

undersöka hur Migrationsverkets handläggare talar om sitt arbete med åldersbedömning av 

ensamkommande barn, inte att värdera deras arbete eller politisera utfallet av det. Vi är medvetna 

om att det i Sverige förekommer främlingsfientliga krafter som försöker hitta politiska skäl till att 

begränsa invandringen till Sverige och att hanteringen av ensamkommande barn är en del av den 

diskussionen. Vårt syfte bottnar i ett intresse för att kunna urskilja och åtgärda eventuella problem 

med mottagandet av asylsökande för att asylprocessen ska vara så rättssäker som möjligt samt att de 

asylsökande ska få ett så adekvat omhändertagande som möjligt. För den händelse att vårt material 

skulle användas i syfte att stärka en politik där ett begränsat flyktingmottagande är målet så tar vi 

starkt avstånd från detta. 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt så ämnar vi redovisa vad som framkommit i vårt intervjumaterial i förhållande till de 

frågeställningar vi arbetat med. Vi kommer också presentera de analyser vi har gjort och redogöra 

för hur dessa analyser kan ge svar på de frågeställningar som uppsatsen syftar till att besvara. 

Resultat och analys presenteras tillsammans genom att vi beskriver hur vi uppfattar att 

handläggarna, genom berättandet om sitt arbete, konstruerar handläggningsprocessen och den egna 

rollen (avsnitt 5.1), konstruerar samarbetet med externa aktörer (avsnitt 5.2) samt hur de konstruerar 

den sökande (avsnitt 5.3). Uppdelningen i just de här konstruktionerna innebär inte att det som tas 

upp i varje avsnitt endast är företeelser som kan tillskrivas till just den specifika konstruktionen. För 

att få en tydlighet och en struktur i vårt analysavsnitt har vi dock valt att ta upp vissa ämnen under 
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vissa konstruktioner. Vi inleder med ett mer redogörande avsnitt (avsnitt 5.1) för att läsaren ska få 

en övergripande bild av handläggarnas arbete med åldersbedömning, för att därefter gå över till en 

mer konstruktionistisk analys. 

5.1 Konstruktionen av processen samt den egna rollen 

Handläggarna beskriver i våra intervjuer hur processen kring åldersbedömning ser ut. Även om 

mindre variationer finns så beskriver samtliga handläggare processen på ett liknande sätt. När en 

sökande som uppger att han eller hon är minderårig tar kontakt med Migrationsverket möts han 

eller hon av en av Migrationsverkets handläggare som har ett inledande samtal med den sökande. 

Handläggare efterfrågar identitetshandlingar men beskriver det som att de sökande sällan har 

handlingar med vilka de kan styrka sin identitet. Den sökande fotograferas och fingeravtryck tas. 

Fingeravtrycken körs sedan i ett datasystem för att undersöka om den sökande är känd av 

myndigheterna i något annat europeiskt land, antingen genom att ha sökt asyl i ett annat land eller 

genom att att ha sökt visering. 

 

det kommer ett barn till Migrationsverket som säger att han eller hon är barn och då går en 

handläggare ner och hämtar upp barnet, bokar tolk, eller hittar en tolk som ska finnas på plats och 

tar in tolken och barnet till ett rum, uthyrningsrum, och bland de första frågorna man ställer är ju 

personuppgifterna, namn och födelseuppgifter och där innan ska man också ha ställt frågan om de 

har handlingar eller inte[...] (Handläggare 2) 

 

Så att då möter jag barnen och registrerar dem och tittar mycket på deras utseende och beteende 

och därefter försöker jag ställa åldersrelaterade frågor, man försöker väva in dem under samtalet, 

eh det är också viktigt att det inte blir som ett förhör utan att man ska liksom, a försöka fråga ehm 

hur gamla de var när de gjorde något speciellt, kanske hur länge de har gått i skolan, hur gamla de 

var när de började och slutade skolan (Handläggare 3) 
 

Handläggare 2 och handläggare 3 berättar hur processen ser ut när en sökande som uppger att han 

eller hon är minderårig tar kontakt med Migrationsverket. De beskriver hur den handläggare som 

möter den sökande ser till att en tolk närvarar, efterfrågar om den sökande har identitethandlingar 

och i fall av att identitetshandlingar inte finns så ställs frågor om födelsedatum samt andra 

åldersrelaterade frågor. I det här skedet har den sökande inte hunnit få varken offentligt biträde eller 

god man tilldelat sig och några handläggare lyfter fram att det därför är viktigt att i det här skedet 

inte ifrågasätta allt för mycket av det som barnet säger. I fall av att handläggaren finner tvivel kring 

den ålder som sökande uppgivit gör handläggaren istället en tjänsteanteckning om detta som sedan 

följer med i det fortsatta asylförfarandet. Endast om det kan anses uppenbart att den sökande är 

vuxen så gör handläggaren en omedelbar uppskrivning av åldern och den sökande meddelas att han 

eller hon därefter kommer att behandlas som vuxen i asylprocessen. För de sökande vars ålder 

antingen inte ifrågasätts eller vars ålder uppfattas som tveksam så fortsätter ärendet som ett 

barnärende. Den sökande kommer att informeras om tidpunkt för utredningssamtal. 
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Vid utredningssamtalet tar nästa handläggare vid, och i de fall där handläggaren anser att det  finns 

anledning till en fördjupad åldersutredning integreras åldersutredningen med själva asylutredningen. 

En fördjupad åldersutredning består i första hand av att handläggaren som en integrerad del av 

asylutredningen även ställer fördjupade frågor till den sökande om dennes ålder. Detta behandlas 

mer ingående i avsnitt 5.3.2. Om tveksamheter kvarstår efter samtal med den sökande så kan 

handläggaren fråga den sökande om han eller hon godkänner att en medicinsk åldersbedömning 

görs och i sådana fall skickas en beställning på medicinska undersökningar till tandvården 

respektive sjukvården. I enlighet med de rekommendationer som Socialstyrelsen (2012) kommit ut 

med berättar handläggarna om hur de försöker få till stånd en komplett medicinsk åldersbedömning 

som består av tre delar: röntgen av tänder, röntgen av handskelettet och en pediatrisk undersökning 

genomförd av en barnläkare. Den medicinska åldersbedömningen och vilken plats den tar i 

handläggarnas berättelser presenteras närmare i avsnitt 5.2.2. I de fall som resultat från medicinska 

undersökningar finns att inhämta beskriver handläggarna dem som utgörande en viktig del i det 

underlag på vilket den sammantagna bedömningen slutligen görs. Underlaget på vilket 

handläggarna berättar att de baserar sin slutliga bedömning består av allt som av handläggarna anses 

vara relevant för beslutet. 

 

Genom handläggarnas beskrivningar av processen kan vi se att den konstrueras på ett relativt 

enhetlig sätt av handläggarna. Vi kommer längre fram i analysen kunna se att andra konstruktioner 

som handläggarna gör kommer kunna skilja sig mer åt. Utifrån Foucaults teori om hur makt och 

kunskap samverkar kan vi se att allt eftersom mer kunskap om den sökande inhämtas stärks 

handläggarnas möjlighet att utöva den makt det innebär att slutligen fatta ett beslut i ålderfrågan 

(Foucault 2007). 

5.1.1 Den sökande ska göra sin ålder sannolik 
Något som handläggarna ofta återkommer till i sina beskrivningar av asylprocessen och 

åldersbedömningar är att det är den sökande själv som ska göra sin ålder sannolik. Åldern är en del 

av identiteten och det är den sökandes ansvar att göra sin identitet sannolik. Företrädesvis görs detta 

genom uppvisande av identitetshandlingar men eftersom många sökande inte har några giltiga 

identitetshandlingar att lämna in behöver de på annat sätt göra åldern sannolik för 

Migrationsverkets handläggare: 

 
Nä men jag tänker att man måste ju komma ihåg att det är personen i fråga som ska göra sin ålder 

sannolik, det är inte Migrationsverket som har bevisbördan, vi tillhandahåller ett, alltså vad ska 

man säga, ett sätt att reda ut det här, men det är fortfarande den sökande i fråga som ska göra det 

sannolikt för oss (Handläggare 2) 
 
[...] under det här mottagningsutredningssamtalet ska det förklaras då, vikten av att, varför man 

ställer de här frågorna och vikten av att styrka sin identitet, att det är de som sökande som ska göra 
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det, styrka sin identitet och göra sin hemvist sannolik (Handläggare 2) 

 

 

Genom ovanstående citat kan vi se hur handläggarna konstruerar bilden av hur de sökande har 

ansvaret för att göra sin egen ålder sannolik. Flera av handläggarna gör liknande uttalanden där de 

lyfter fram att ansvaret ligger hos den sökande. Utöver de tillfällen när handläggarna betonar de 

sökandes ansvar så genomsyras deras tal av beskrivningar av hur de själva initierar olika moment i 

processen kring åldersbedömning. Vi menar att det mesta i handläggarnas berättelser egentligen 

tyder på att handläggarna själva har ett stort ansvar för att försöka reda ut vilken ålder den sökande 

har. Det är handläggarna som utifrån de styrdokument som finns tillgängliga bestämmer hur 

utredningsprocessen av ålder ska vara uppbyggd. Handläggarna styr processen och bestämmer vad 

som krävs för att göra den sökandes ålder sannolik och på vilket sätt det kan gå till. Ansvaret ligger 

hos handläggarna att besluta om en fördjupad åldersutredning ska initieras eller inte, vilka frågor 

som bör ställas för att få en klarare bild av den sökandes ålder samt fatta beslut om att en medicinsk 

åldersbedömning bör göras. De är också en handläggare med behörighet att fatta beslut som 

slutligen tar beslutet i frågan med hjälp av det beslutandeunderlag som tagits fram. En sökande som 

kommit utan identitetshandlingar har små möjligheter att i praktiken ansvara för processen kring att 

få sin ålder att uppfattas som sannolik av Migrationsverkets handläggare.  

 

En intressant fråga att ställa sig här är varför man i vissa lägen ivrigt påpekar att det är den sökandes 

ansvar att göra sin ålder sannolik trots att det uppenbarligen är handläggarna som initierar 

utredningar, begär in information från annat EU-land och beställer medicinska undersökningar, 

vilket framställer dem i en mer åklagarmässig dager. Efter en genomgång av intervjumaterialet 

framkommer alltså bilden av att handläggarna snarare ser sig som advokater som erbjuder den 

sökande en tjänst: ”[…]vi tillhandahåller[…]ett sätt att reda ut det här, men det är fortfarande den 

sökande som ska göra det sannolikt för oss”. Retoriskt sett skulle denna inställning kunna tolkas 

som ett sätt att undvika ansvar. Om man väver in detta i Foucaults (2002) resonerande kring 

bekännelsen så intar handläggarna rollen som samtalspartner vilka har, utöver makten att värdera 

och döma, även en roll att tolka. Detta innebär alltså, enligt Foucaults resonemang, att den sökandes 

berättelse i sig självt inte är sanning nog, subjektets berättelse är inte sanning nog så länge 

berättelsen inte har tolkats av samtalspartnern (Foucault 2002). Bevisbördan, som de sökande har, 

blir på ett vis omöjlig så länge handläggarna inte har värderat och tolkat det som berättas av den 

sökande.    

 

5.1.2 ”det är ju ett sätt att hjälpa den sökande också” 
För att göra en medicinsk åldersbedömning krävs, som nämnts i föregående avsnitt, den sökandes 

godkännande. Eftersom det är den sökande som har ansvaret för att göra sin ålder sannolik 
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återkommer handläggarna många gånger till att de hjälper de sökande att kunna göra sin ålder 

sannolik, att en medicinsk åldersbedömning är ett erbjudande till den sökande etc. Handläggarna 

konstruerar på det sättet åldersbedömningen och den medicinska åldersbedömningen i synnerhet 

som hjälpåtgärder som de sökande kan dra nytta av. 

 

[...]och så kanske man tycker nä men det här, det här får vi kolla, men frågar då sökande om det är 

ok, är det ok, är du med på att vi gör den här åldersutredningen, och det är ju ett sätt att hjälpa den 

sökande också[...]därför att väldigt ofta vet de verkligen inte hur gamla de är, så att det hela hänger 

på att de säger, ja det är ok[...] (Handläggare 1) 
 

I- [...]alltså det är ju sökande som ska bevisa egentligen sin ålder, det är ju inte vi 

F- ”nej 

I- så detta är, det är ju en hjälpåtgärd (skratt) faktiskt 

F- mm 

I- för det är ju som man säger, om det är ungdomar som är, kommer hit och är kanske tretti och 

säger att de är sexton sjutton och om det går igenom, och de då skulle få ett uppehållstillstånd, då 

hamnar de ju helt fel i samhället 

F- ja, ja verkligen 

I- ja 

F- men, ja, det är därför det är viktigt att kunna försöka, i den mån det går, att fastställa åldern? 

I- ja, det är en viktig grej, man kommer i rätt ålderskategori i skolan, och i vården, ja överallt 

(Handläggare 1) 
 

Handläggare 1 motiverar ovan också varför hon tycker att det är en hjälpåtgärd. Eftersom den 

sökande i det fall han eller hon uppger att han eller hon är sexton eller sjutton men i själva verket är 

trettio hamnar fel i samhället i fall att han beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Dock kan 

handläggarna även utrycka sig på ett sätt kring den medicinska åldersbedömningen som inte 

framhåller den som ett erbjudande. I följande citat kan vi se hur handläggare 1 talar om de 

medicinska undersökningarna: 

 

[...]vi gjorde tandröntgen väldigt flitigt för många år sen, men ja så fick man ju höra att det var ju 

inget att hänga i julgranen liksom, det var inget så jättetillförlitligt och ja då tänkte man ju att ja då 

kan man ju lika gärna låta bli att göra det[...]nu så försöker vi verkligen få till stånd alla tre liksom 

och försöker tills det verkligen visar sig att det i vissa fall inte går. (Handläggare 1) 

 

Det är främst två saker jag tänker på då och det är när det gäller den medicinska undersökningen så 

vill man då erbjuda den sökande handledsröntgen, tandröntgen och en pediatrisk undersökning hos 

barnläkare[...]det är något man inom migrationsverket jobbar med och de andra myndigheterna 

som är inblandade, att försöka få organisationen på plats, men det är lite så att den sitter inte än så 

vi kan inte erbjuda alla de här metoderna idag[...] (Handläggare 8) 

 

Även här är det intressant att se på det retoriska i att framställa den medicinska bedömningen som 

ett erbjudande. På samma vis som när det gäller bevisbördan hos den sökande att göra sin ålder 

sannolik så blir erbjudandet problematiskt utifrån Foucault (2002). Vi menar att maktrelationen 

mellan den sökande och handläggaren, enligt Foucaults (2002) resonemang, gör att erbjudandet om 

en medicinsk ålderbedömning snarare framstår som ett krav än ett erbjudande. Den sökande har inte 

mycket annat att välja på eftersom dennes subjektiva berättelse i sig inte är tillräcklig för att göra 

sin identitet och således ålder sannolik (Foucault 2002). 
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5.1.3 Konstruktionen av den egna rollen 
 

Intervjumaterialet genomsyras av konstruktioner av handläggarnas roll med åldersbedömning av 

ensamkommande barn som en svår roll att ha. I och med att de beskriver uppgiften att 

åldersbedöma som svår och som omgiven av mycket osäkerhet samtidigt som de ändå måste 

komma till ett beslut så växer bilden av deras egen roll fram som ansvarsfylld och delvis 

betyngande. Kontrasten till detta är att de ofta återkommer till att det är den sökande som har 

bevisbördan när det gäller att göra sin ålder sannolik och att Migrationsverket mer eller mindre 

tillhandahåller en tjänst för att hjälpa till med detta. Vi har belyst detta utifrån Foucaults (2002) syn 

på maktrelationer och lyft fram dubbelheten i att konstruera processen som att bevisbördan ligger 

hos de sökande, medan handläggarnas tolkningar är de som ligger till grund för bedömningen. 

Sättet att uttrycka sig på blir också retoriskt intressant då det indikerar att handläggarna och 

Migrationsverket som myndighet kanske snarare önskar inta en mer försvarsliknande roll än en 

åklagarlik sådan. Vi menar att när handläggarna konstruerar den medicinska ålderbedömningen som 

ett erbjudande till den sökande trots att det även till viss del skulle kunna liknas vid ett krav för att 

på ett smidigt sätt komma vidare i bedömningsprocessen så framstår det som att handläggarna hellre 

ser sig inneha en hjälpande roll än en dömande sådan. 

 

5.2 Konstruktionen av samarbetet 

I det här avsnittet kommer vi redogöra för hur handläggarna i intervjumaterialet har konstruerat sitt 

samarbete med externa aktörer. Avsnittet är uppdelat i två delar varav den första behandlar 

samarbetet med kommunerna och den andra samarbetet med landstingen. 

5.2.1 Samarbete med kommunerna 
Ur intervjumaterialet framgår att handläggarna har möjlighet att begära in ett yttrande i åldersfrågan 

från Socialtjänsten i den kommun där den sökande bor och att döma av handläggarnas berättelser är 

detta något som verkar göras regelmässigt. Socialtjänsten får på det sättet möjlighet att förmedla 

eventuella tvivelsmål kring barnets ålder som inkommit från den skola där sökande går, från HVB-

hemmet där den sökande bor och från barnets gode man. Flera handläggare beskriver att det dock är 

sällsynt att denna förfrågan till Socialtjänsten resulterar i något annat svar än att Socialtjänsten inte 

har någon information att lämna. Nedan ställer vi frågan till handläggare 2 hur Socialtjänsten brukar 

svara på deras förfrågningar om att få ett utlåtande i åldersfrågan och handläggaren beskriver sin 

erfarenhet av de svar som Socialtjänsten ger: 

F- och vad brukar ni få för svar av Socialtjänsten 

H- eh alltså oftast att de inte har, har några, något att lämna in, att det inte gjort någon bedömning 

eller inte har något att lämna in, inga uppgifter rörande det här, några enstaka fall har man väl fått 

in, vi är också tveksamma, det har hänt att skolan har kontaktat gode man, skolan har kontaktat 

boendet och sagt att den här personen kan inte vara minderårig, det det är väldigt tveksamt, vi är 
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väldigt tveksamma till att den här personen är minderårig, han passar inte in i skolklassen med 

jämnåriga och så (Handläggare 2) 

  

Handläggarna beskriver samarbetet mellan Migrationsverket och de kommunala aktörerna som 

bristfälligt. De uttrycker en önskan om att de kommunala aktörerna skulle bistå dem med sådana 

uppgifter i en större utsträckning. De upplever att deras uppgift att åldersbedöma de sökande är svår 

och anser det därför önskvärt med hjälp från kommunerna för att bredda det beslutandeunderlag 

som den sammantagna bedömningen sedan grundar sig på. Handläggare 2 lyfter fram hur 

Migrationsverket ur hennes synvinkel inte ensamt bör bära ansvaret för åldersbedömningen. 

 

[...]det är inte enbart vi som ska bedöma det här, det finns, alltså att socialtjänsten, boendena och 

personalen, skolan ska också vara med i det här beslutet[…]socialtjänsten, boendepersonal, skolan 

ska ha lite mer att säga till om, ska ta tillfället att säga till om vad de tycker och känner också, men 

jag tror också att det här är ju svårt för de ska ju skapa något slags förtroende med personen i fråga, 

de ska bygga ett samarbete, de ska bygga en annan sorts roll, då är det lättare att lägga det på 

Migrationsverket bara, men jag tycker fortfarande att för de yngsta barnen, de barn som är barn, för 

deras skull så ska inte finnas vuxna som bor på boendena. (Handläggare 2) 

 

Det vi kan se i det här citatet och som också går igen i andra handläggares beskrivningar är att de 

målar upp en bild av att de kommunala aktörerna Socialtjänst, skola, HVB-hem och god man skulle 

kunna, och borde, ta en större plats i Migrationsverkets åldersbedömningar. Samtidigt menar 

handläggarna att boendepersonal som har till uppgift att stödja de sökande i deras vardag behöver 

skapa en förtroendefull relation till de sökande. De menar därför att det med tanke på 

boendepersonalens yrkesroll kan finnas en svårighet för boendepersonalen att ha rollen som 

uppgiftslämnare i åldersfrågan. 

 

[...]ja som i boendet, när de har, när de är ungdomar, då bor de i särskilt boende med personal och 

så där och då önskar jag ju att det hade vart, att det inte hade vart så svårt för personalen där att om 

man ställer frågan eh vad tänker du om den personen, för de ser ju personerna i det dagliga, och då 

känner de att de vill inte säga nåt för att alltså de vill, då tappar de unga männen eller tjejerna 

förtroende för dem och att de skvallrar på dem liksom. (Handläggare 1) 

 

5.2.2 Samarbetet med landstingen 
Om tvivel kring den sökandes ålder kvarstår efter denna första del av en utredning kan 

handläggarna besluta om att en medicinsk åldersbedömning ska erbjudas den sökande. En 

medicinsk undersökning rekommenderas av Socialstyrelsen i de fall där det råder tvivel i 

åldersfrågan och ska då enligt Socialstyrelsens rekommendationer bestå av tre delmoment: en 

pediatrisk undersökning genomförd av en barnläkare, röntgen av handskelett samt av tänder. I 

samband med att Socialstyrelsen kom ut med sina rekommendationer (Socialstyrelsen 2012) när det 

gäller åldersbedömning så formulerade Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande 

(Migrationsverket 2012) som ska vägleda verkets handläggare i frågan. Det rättsliga 
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ställningstagandet bygger på Socialstyrelsens rekommendationer men är något mer detaljerad i sin 

utformning. En central del av båda dessa dokument är just rekommendationerna kring de 

medicinska undersökningarna. 

 

Flera av handläggarna i vårt intervjumaterial framhåller svårigheterna eller rent av omöjligheten att 

följa de rekommendationer som både Socialstyrelsen och Migrationsverket har formulerat i sina 

respektive dokument. Hur frågan om medicinska åldersbedömningar hanteras av sjukvården 

varierar enligt handläggarna från landsting till landsting men över lag så uppfyller Migrationsverket 

sällan de riktlinjer som finns för medicinsk åldersbedömning i dagsläget. På frågan om vad de tror 

att handläggare generellt tycker att det finns för svårigheter med åldersbedömning svarar en 

handläggare att: 

 
Det är väl just, kan jag tänka mig avvägningen då, om en person är minderårig eller inte och de 

problem då som kan ha varit längs vägen just att det inte finns några id-handlingar och kanske 

knapphändiga uppgifter från den sökande själv om sin ålder och så vidare, det är det som är det 

svåra och sen också det här med att få till stånd en medicinsk åldersbedömning då och att vi inte 

egentligen kan uppfylla de riktlinjer som finns från socialstyrelsen då med pediatrisk 

undersökning, läkarundersökning. (Handläggare 5) 
 

Handläggare 5 uttrycker det som att det svåra är ”att få till stånd en medicinsk åldersbedömning” 

och att Migrationsverket ”inte kan uppfylla de riktlinjer som finns från Socialstyrelsen”. 

Frågeställaren frågar då handläggare 5 vad det beror på att Migrationsverket inte kan uppfylla de 

riktlinjerna och då blir handläggare 5 något mer specifik i sin beskrivning av de bakomliggande 

orsakerna. 

 
Ja, det finns inte inga sådana möjligheter helt enkelt, det finns inga sjukhusläkare som kan göra 

det, och så. Det är ju många som har moraliska betänkligheter kring det också, barnläkare och så. 

(Handläggare 5) 
 

 

Ytterligare en annan handläggare säger med viss tvekan i rösten att ”[...]man från läkarhåll inte vill 

ställa upp, vill och vill, men att man inte ställer upp i dagsläget” (Handläggare 7). Handläggarna 

säger att de i de flesta ärenden kan få till stånd en tandröntgen och samarbetet med tandvården 

framställs som relativt välfungerande. I kontrast till det samarbetet står samarbetet med 

vårdcentralerna och sjukhusen. Handläggarna framhåller att det är svårt att få till stånd en 

handröntgen då många landsting, vårdcentraler och sjukhus väljer att avstå från att utföra den typen 

av undersökning. När det gäller den pediatriska undersökning som enligt rekommendationerna bör 

utgöra den tredje delen av en medicinsk åldersbedömning så beskriver handläggarna det som ett 

sällsynt inslag. Detta kan exemplifieras med hur handläggare 8 uttrycker det: 
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Tyvärr så har vi för närvarande svårt att följa den här RCI:n [Migrationsverkets rättsliga 

ställningstagande angående åldersbedömning] till punkt och pricka från Migrationsverkets del. Det 

är främst två saker jag tänker på då och det är när det gäller den medicinska undersökningen så vill 

man då erbjuda den sökande handledsröntgen, tandröntgen och en pediatrisk undersökning hos 

barnläkare. Tandröntgen brukar vi kunna fixa men handledsröntgen brukar kunna vara svårt därför 

att vissa landsting och vissa vårdcentraler och vissa sjukhus inte vill göra de här 

röntgenundersökningarna. De här pediatriska undersökningarna finns det inte någon organisation 

för, så vi kan inte, det är något man inom Migrationsverket jobbar med och de andra 

myndigheterna som är inblandade, att försöka få organisationen på plats, men det är lite så att den 

sitter inte än så vi kan inte erbjuda alla de här metoderna idag, tyvärr, då tänker jag på den 

pediatriska. (Handläggare 8) 
 

Till skillnad från när det gällde samarbetet med kommunerna som vi har presenterat i föregående 

avsnitt så upplever vi inte att handläggarna försöker sätta sig in i den externa aktörens perspektiv i 

det här fallet. Däremot kan vi utifrån vårt intervjumaterial påpeka att många handläggare är 

försiktiga när de talar om anledningarna till att Migrationsverket inte får till stånd de medicinska 

åldersbedömningar som rekommenderas. Som vi återgav tidigare så tvekar en av handläggarna när 

han ska formulera sig och säger ”[...]att man från läkarhåll inte vill ställa upp, vill och vill, men att 

man inte ställer upp i dagsläget”. Detta skulle kunna tolkas som att handläggaren uppfattar det som 

lite känsligt att tala om anledningarna till att läkarna inte vill utföra de här undersökningarna. 

N- Och vad beror det på att ni inte kan uppfylla det? 

I- Ja, det finns inte inga såna möjligheter helt enkelt [skratt] det finns inga sjukhusläkare som kan 

göra det, och så, det är ju många som har moraliska betänkligheter kring det också, barnläkare och 

så eh om det (Handläggare 5) 

 

Handläggare 5 säger först att det inte finns möjligheter att uppfylla de rekommendationer som finns, 

skrattar till efter hon sagt det och säger därefter att det inte finns några sjukhusläkare som kan göra 

det. Slutligen säger hon att många läkare har moraliska betänkligheter. Intervjumaterialet visar 

enligt oss på att handläggarna över lag har en stark önskan att samarbetet med landstingen ska 

fungera bättre och att de skulle vilja att en beställning av medicinsk åldersbedömning skulle 

innebära att samtliga tre undersökningar skulle kunna genomföras. Handläggare 1 uttrycker det på 

följande vis: 

å jag längtar tills det här avtalet är gjort va för då, där läkarna liksom kan ta, alltså göra röntgen, 

göra pedriatrisk undersökning och verkligen på något vis ta det på riktigt allvar (Handläggare 1) 

 

Konstruktionen av samarbetet utifrån hur handläggarna beskriver situationen framstår i det 

närmaste som desperat. Vikten av att få till stånd en pediatrisk undersökning och att kunna ha en väl 

fungerande organisation kring detta framhävs som en mycket avgörande faktor för att kunna 

genomföra rättssäkra åldersbedömningar av de sökande. Det ovan återgivna citatet, i vilket det 

uttrycks en längtan efter att få till stånd en komplett medicinsk åldersbedömning, menar vi kan ses 

som ett uttryck för en önskan om att eliminera varje spår av osäkerhet som kan tänkas finnas i 

åldersbedömningsprocessen. 
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5.3 Konstruktionen av den sökande 

För att beskriva vad vi menar med konstruktionen av den sökande så vill vi referera till Roine 

Johanssons avhandling ”Vid byråkratins gränser, om handlingsfrihetens organisatoriska 

begränsningar i klientrelaterat arbete” (Johansson 2007). Johansson skriver: 

En mänsklig individ är en komplex företeelse, tämligen oförutsägbar, full av personliga 

egenskaper och egenheter, och i princip unik, inte helt lik någon annan. Det gör att den 

byråkratiska organisationen inte kan ha några relationer till individer[...]. Byråkratiska 

organisationer bygger sin verksamhet på masshantering, dvs ett visst antal ärenden ska handläggas 

på viss tid. Då måste individen förenklas för att effektivt kunna hanteras och kontrolleras. 

(Johansson 2007, s.55) 

 

Johansson beskriver hur den byråkratiska organisationen måste förenkla individen för att få den att 

passa in i den hantering som organisationen, myndigheten, är satt att utföra. Då varje byråkratisk 

organisation oftast är ämnad att utföra en specifik uppgift så är detta lika med att de bara hanterar 

en aspekt av individen och en individs komplexitet gör det nödvändigt att förenkla individen och 

detta sker genom att konstruera en klient (Johansson 2007, s.55): ”Klienten är med andra ord inte 

bara en social konstruktion vilken som helst, utan en organisatorisk artefakt.”(Johansson 2007, s. 

55) Den byråkratiska organisationen riktar alltså bara in sig på ett antal specifika egenskaper hos 

individen vilket formar den till en klient.  

 

En annan teoretisk hållpunkt som knyter an till konstruktionen av den sökande är Foucaults (2002) 

syn på hur kunskap alstras i situationer där en maktyttring visar sig. Då man enligt Johansson 

(2007) inte beskriver relationen mellan individen och byråkratin som en relation där individens hela 

komplexitet tas i beaktande utan att man istället reducerar individen till ett antal egenskaper för att 

förenkla både individen och i sin tur själva handläggandet så framstår detta för oss som ett tydligt 

maktförhållande. Makten ligger så att säga i händerna på den byråkratiska organisationen då det är 

den som på ett vis sätter spelreglerna för vad som ska bedömas och hur det ska bedömas. 

Kunskapen som alstras om den sökande utgör konstruktionen av den sökande i vilken 

konstruktionen är själva maktyttringen i en Foucaultiansk bemärkelse. Nedan följer två olika 

aspekter som vi har funnit centrala i hur handläggarna i sina beskrivningar av hur de arbetar 

konstruerar själva klienten, utseendet samt den sökandes egen berättelse. 

5.3.1 Utseendet 
Flertalet av de intervjuade handläggarna beskriver svårigheter i samband med att vi diskuterar 

utseende och ålder. Utseende framstår av flera anledningar som något som kan vara mycket oklart 

och osäkert att ta med i en bedömning. Samtidigt så är utseende något som de flesta handläggare 

förhåller sig till: 
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[...]man försöker bilda sig en helhetsuppfattning och kanske, ja, titta lite på händer och ansikte för 

att bilda sig en uppfattning om det kan vara en person som är lite äldre (Handläggare 3) 

 

Sen tittar man ju på utseendet det gör man även om det inte är avgörande (Handläggare 5) 

 

Det svåraste tycker jag kan vara bedömningen av utseendet. Det tycker jag är svårast. Alla 

människor ser olika ut, vad har dom i ryggsäcken, upplevelser som kan göra att de ser äldre ut än 

man egentligen är. (Handläggare 6) 
 

Utseendet kan ju vara en av de parametrar som kan göra att vi vill utreda åldern vidare. Men det är 

ju bara som en indikation på att vi ska fördjupa utredningen[...] (Handläggare 7) 

 

Vid ansökningsförfarandet gör vi en initial åldersbedömning, en inledande åldersbedömning och 

där så är det i princip en första bedömning av utseende och beteende[...]Så det mesta man går på 

där är utseende och beteende. (Handläggare 4)  

 

[...]och sen om jag som handläggare bedömer att utseendet och beteendet, sättet de beter sig, 

kroppsspråket och allt det här kanske talar för att de är yngre än vad de säger eller äldre, då gör 

man ju en liten notering i en tjänsteanteckning att det[...]finns ingen anledning i dagsläget att 

ifrågasätta den, eller att det finns en anledning att ifrågasätta åldern. (Handläggare 2)  
 

Ovan återgivna utdrag från intervjuerna speglar bland annat osäkerhet kring utseende, i hur stor 

utsträckning man går på utseende i sina bedömningar och vilken betydelse det har, men även 

konkret vad man tittar på i utseendet. Utdragen är tagna ur olika sammanhang där man tittar mer 

eller mindre på utseendet. Vissa utdrag kommer ur sammanhang i vilka handläggarna i ett 

initialskede gör en bedömning baserat på utseende och detta görs då det kanske inte finns så mycket 

annan information tillgänglig. Utseendet får då en större betydelse än när man i ett senare skede 

lyckats få in mer information kring den sökande. Dock upplever vi skillnader i hur handläggarna 

sinsemellan, oberoende av i vilket skede bedömningen befinner sig, talar om utseende och i vissa 

fall beteende. Vissa handläggare upplever vi som mer frispråkiga än andra då dessa inte uppvisar 

några problem med att beskriva hur de uppfattar utseende och hur detta påverkar deras bedömning. 

Andra handläggare är mer återhållsamma med att uttala sig kring hur utseende påverkar deras 

bedömning. I sådana lägen så refererar man exempelvis till utseende som en ”indikator” för att gå 

vidare med en utredning, eller som en annan handläggare på den direkta frågan om hur mycket 

hänsyn man tar till utseende svarar att ”Det kan vi inte lägga mycket krut på[...]” (Handläggare 7). 

 

I vissa fall beskriver handläggarna att om utseendet uppenbarligen pekar på att klienten är vuxen så 

kan det vara fog för att bedöma åldern utifrån den sökandes utseende: 

 

[...]att det är uppenbart för var och en att en person är överårig, kanske kring trettiofem fyrtio år, 

det finns alltså en formulering stadgat för hur det ska vara då, men då kan personal vid 

ansökningsenheten ändra åldern till överårig om personen angivits som underårig och just i det 

skedet går man förmodligen ganska mycket på utseendet[...] (Handläggare 7) 
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[...]om det är så uppenbart att den här personen är äldre än arton år då pratar vi ju om att man 

skulle med en, alltså bara titta på personen säga att den här personen är närmare tretti år än under 

arton. (Handläggare 2) 
 

I de fall som den sökandes utseende ska kunna föranleda en åldersuppskrivning till myndig ålder 

ska det alltså vara ”uppenbart för var och en” (Handläggare 7) att inga tvivel råder om att personen 

är myndig.  Handläggarna beskriver en sådan situation olika. En del menar att detta är uppenbart vid 

tjugofem till trettio års ålder, andra, som handläggare 7 ovan, vid trettiofem till fyrtio års ålder. En 

handläggare lyfter fram att var en person kommer ifrån och på vilket sätt denne levt kan påverka 

hur personen ser ut: 

 

[...]det är väldigt svårt att avgöra endast på utseendet, det är ju många ungdomar som mognar olika 

fort, de kan se äldre ut beroende på vart de kommer ifrån och hur de levt där. (Handläggare 3) 
 

Det framkommer alltså en rad olika aspekter av utseende och hur handläggarna förhåller sig till 

dessa. Även om det inte blir tydligt vad i utseendet som är utmärkande, hur handläggarna anser att 

de generellt bör bedöma det eller inte bedöma det samt i hur hög grad de i allmänhet lutar sig mot 

utseendet i sina bedömningar, så är fortfarande utseendet en mer eller mindre viktig del i hur de 

konstruerar sin bild av den sökande. Det finns heller ingen specifik mall för hur en bedömning av 

ett utseende ska gå till, vilket kan bero på att Socialstyrelsen i sina rekommendationer (2012, s. 2) 

påpekar att utseendebedömningar inte har någon vetenskaplig evidens och således inte heller ska 

användas. Undantaget är enligt Socialstyrelsens rekommendationer (2012) om det är 

utseendemässigt uppenbart att den sökande är vuxen. Som vi har sett så fanns det dock delade 

meningar mellan handläggarna om vid vilken ålder det kan anses uppenbart att en person är myndig 

baserat på utseendet. Det breda spannet av förslag på i vilket åldersintervall en person befinner sig 

när den ser uppenbart vuxen ut varierade ganska markant, från tjugofem upp till fyrtio år. Som vi 

diskuterade i teoriavsnittet så framhåller Lipsky (refererad i Johansson 2007, s. 44) att 

”Gräsrotsbyråkraterna” utöver att de är satta till att följa regler och riktlinjer som är stipulerade 

högre upp i organisationen även har ett utrymme att handla efter sitt eget omdöme. Han skriver att 

arbetssituationen många gånger innefattar ”en mänsklig dimension som kräver en omdömesförmåga 

omöjlig att kodifiera i regelform” (Lipsky refererad i Johansson 2007, s. 44). Att relatera en persons 

bakgrund, d.v.s. var denne kommer ifrån, till utseende är ett exempel på detta och framstår även 

som en relativt godtycklig form för att åldersdefiniera en person. Handläggare 6 uttrycker sig som 

följer: 

 

[...]bedömningen av utseendet, det tycker jag är svårast. Alla människor ser olika ut, vad dom har i 

ryggsäcken, upplevelser, som kan göra att de ser äldre ut än man egentligen är. (Handläggare 6) 
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Detta antyder alltså svårigheterna och osäkerheten som flera av handläggarna upplever med att 

bedöma ålder efter utseendet. En annan handläggare lägger inte lika mycket fokus på själva 

svårigheterna utan snarare att det är en del av helheten: ”[...]man gör en bedömning utifrån mina 

tankar och funderingar kring utseendet och beteendet på barnet[...]” (Handläggare 2). Som påpekats 

tidigare har vissa av de handläggare vi intervjuat på frågan om hur mycket intresse de lägger på 

utseendet, svarat att de inte lägger speciellt mycket vikt vid detta, i varje fall inte som en grund till 

bedömning utan snarare som en indikator till att den uppgivna åldern kanske inte korrelerar med 

utseendet. Ändå så framhävs utseendet som en problematisk del i bedömningsprocessen, en del som 

onekligen spelar in. Detta är alltså något som skulle kunna fungera som ett exempel på det Lipsky 

(refererad i Johansson 2007, s. 44) beskriver som den individuella omdömesförmågan hos 

handläggarna och som skulle vara ”omöjlig att kodifiera i regelform”. 

 

Det faktum att handläggarna i sina svar skilt sig åt i att de pratat mer eller mindre öppenhjärtigt 

kring utseende och ålder återspeglar att det inte finns någon enhetlighet kring vad som kan sägas 

och inte sägas om utseende. De spridda uppfattningarna handläggarna emellan när det gäller både i 

vilken grad de kan utgå från utseende, vad i utseendet som kan indikera på en lägre eller högre ålder 

samt hur öppen man varit med att tala om utseende och ålder kan relateras till Granhags et al. 

(2007) forskning i vilken de kom fram till att personal på Migrationsverket i ganska stor 

utsträckning skiljer sig från varandra i hur de utför sitt arbete. Detta i sin tur lägger grunden för att 

handläggarna även riskerar att behandla klienterna olika. 

5.3.2 Berättelsen 
När en sökande lämnar in sin ansökan om asyl så är det även den sökande som har bevisbördan 

kring att göra sin identitet sannolik. Åldern är en del av identiteten och åldern kan göras sannolik på 

flera olika vis. Ett sätt är med giltiga identitetshandlingar som styrker den ålder som den sökande 

uppger. Ett annat är om man på Migrationsverket kan lyckas jämföra de uppgifter den sökande 

lämnat med uppgifter från ett annat EU-land där den sökande tidigare har sökt asyl. Ytterligare ett 

sätt är att handläggaren bedömer den historia som den sökande anför för att se om den 

överensstämmer med vad som är uppgivet i den första kontakten med Migrationsverket samt om det 

finns motstridigheter i olika saker den sökande berättar. Vi har tidigare diskuterat hur utseendet kan 

spela en roll för handläggarna i bedömningen av ålder och som ett led i det diskuterat handläggarnas 

konstruerande av den sökande. I det här avsnittet handlar det om hur handläggarna beskriver sitt 

arbete med att i samtal ställa frågor till den sökande och samla in information för att skapa en 

samlad bild av hur den sökandes bakgrund ser ut, hur dennes historia överensstämmer med de 

uppgifter han eller hon har lämnat. Vi har ställt frågor som: Hur förbereder du dig inför ett samtal? 

och Hur planerar du ett samtal och vilka frågor ställer du? 



30 

 

Man försöker ställa frågor som har med, man försöker hänga upp den sökandes ålder på olika 

händelser i den sökandes liv, det kan vara skolgång vilka årskurser man gått. Man kanske frågar 

okej, du slutade skolan när du var så gammal och sen har du stannat kvar i ditt hemland i fyra år 

och sedan tog din resa till Sverige ett år, sen får man se om detta hänger ihop eller om det inte 

hänger ihop. Man kan även hänga upp åldern gentemot viktiga händelser i det landet, tex om det 

blev krig ett år och hur gammal var du när det blev fred, eller i vilken klass gick du då. Man kan 

även hänga upp det kring åldern på syskonen, hur många år äldre är du än din syster och om du 

kanske vet vilket år systern är född. (Handläggare 8) 
 

[...]hur man förbereder sig, ja man försöker bilda sig en uppfattning om hur de beter sig, hur de 

ser ut, hur de pratar kan man försöka uppmärksamma när de berättar vad som hänt dem, på 

utredningarna till exempel då får man försöka se hur, på vilket sätt de berättar, för vissa berättar 

ju på ett väldigt moget sätt och det kan man ju känna av, ja utseende, beteende helt enkelt. 

(Handläggare 3) 

 

[...]jag försöker väva in frågorna under tiden som man diskuterar andra saker så att det inte blir 

som ett förhör bara kring ålder. (Handläggare 4) 
 

Som vid bedömningen av utseendet så antyder ovan återgivna utdrag från intervjumaterialet att 

handläggarna arbetar på olika sätt och lägger olika stor vikt vid olika företeelser när de planerar och 

sedermera genomför en intervju med den sökande. Det som handläggare 8 uttrycker i citatet ovan 

pekar på en tendens där man kanske mer ställer frågor och kontrollfrågor utan att lägga någon större 

vikt vid hur den sökande beter sig. Citatet från handläggare 3 visar att man ägnar större 

uppmärksamhet åt att iaktta hur den sökande reagerar eller på vilket sätt den uttrycker sig kring en 

viss fråga. Det sista utdraget beskriver hur man tekniskt går till väga för att undvika att det hela inte 

ska upplevas som ett förhör. Det som handläggare 4 säger som visar viljan att undvika att samtalet 

ska likna ett förhör, kan vi relatera till utgångsläget att bevisbördan alltid ligger på den sökande, 

d.v.s. att det är den sökande som har till uppgift att göra sin identitet sannolik. Som vi tidigare 

uttryckt så utgår vi från en beskrivning där handläggaren, gräsrotsbyråkraten, är en del av en 

byråkratisk organisation och på ett närmast automatiskt vis reducerar den sökande till en klient hos 

vilken man enbart är intresserad av vissa specifika egenskaper i syfte att skapa ett underlag för ett 

kommande avgörande i åldersfrågan och i förlängningen fatta ett beslut om asyl ska ges. Den 

sökande har alltså kravet på sig att bevisa sin identitet och ges, i brist på andra sätt, möjlighet att 

göra detta genom att berätta om sin bakgrund och berätta sin historia i en form i vilken det är 

handläggarna som ställer frågor, ställer kontrollfrågor, ser till de sökandes reaktioner och 

beteenden. Vi anser att man mycket väl skulle kunna utgå från att detta är en form av förhör. 

Maktförhållandet är redan klarlagt i det ögonblick den sökande går från att vara en individ till att bli 

en klient hos vilken handläggaren har ett särskilt intresse för specifika egenskaper. Genom samtalet, 

eller förhöret om man vill, konstrueras den sökande utifrån den kunskap som framkommer. Däri 

ligger den Foucaultska dimensionen om att ”varje punkt där makt utövas” är ”en ort där vetande 

bildas”(Foucault refererad i Hörnqvist 1996, s. 153) 
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Keselman et al. (2008) beskriver i sin forskning att intervjuer av ensamkommande rysktalande barn 

som kommit till Sverige i stor utsträckning består av ledande frågor och mindre av mer öppna 

frågor som skulle ge den sökande en större frihet att beskriva sin bakgrund. Av vårt material 

framkommer att det i hög utsträckning ställs en stor mängd slutna frågor av handläggarna kring hur 

den sökandes bakgrund har sett ut, exempelvis: Hur gammal var du när din syster föddes, Vilket år 

började du skolan?, Är ålder viktigt i landet du kommer från o.s.v. Det handlar i stor utsträckning 

om frågor av kategorin ”option-posing” som Keselman et al. (2008) uttrycker det, frågor av just den 

typ som vi just exemplifierade med. De menar att denna typ av frågor är ett effektivt sätt att få fram 

information som är direkt relaterad till det som är relevant för själva asylutredningen. Dock pekar 

Keselman et al. (2008) även på att när man har ställt mer öppna frågor, frågor som har gett 

möjlighet till ett friare berättande, har man även fått mer pålitliga och riktiga svar. 

6. Sammanfattande diskussion 

I det här avsnittet ämnar vi knyta an våra resultat och analys till de frågeställningar som ställdes 

inledningsvis i uppsatsen. Därefter kommer vi att diskutera våra resultat i relation till den tidigare 

forskningen och den teoretiska referensramen. Vi kommer avslutningsvis ge förslag på framtida 

forskningsfrågor.  

6.1 Sammanställning av resultat 

Vi har i den här studien haft som syfte att socialkonstruktionistiskt undersöka hur Migrationsverkets 

handläggare beskriver sitt arbete med åldersbedömning av ensamkommande barn. De 

frågeställningarna som formulerades löd enligt följande:  

 

 Hur konstruerar handläggarna processen kring åldersbedömning?  

 Hur konstruerar handläggarna de sökande? 

 Vilka eventuella svårigheter framkommer ur handläggarnas berättelser om sitt arbete? 

 

Då vår uppsats har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt så har uppsatsens fokus varit att 

synliggöra konstruktioner. Vi har huvudsakligen lyft fram fyra stycken konstruktioner som vi tycker 

har varit avgörande när handläggarna berättat om sitt arbete med åldersbedömning: konstruktionen 

av processen, konstruktionen av handläggarnas egen roll, konstruktionen av samarbetet och 

konstruktionen av den sökande.  

 

När det gäller handläggarnas konstruktion av processen vid åldersbedömning så kan först nämnas 
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att processen framställs som relativt enhetlig och att den består av tydliga moment som kommer i en 

liknande ordning varje gång. Ur handläggarnas tal har det framgått att ett stort ansvar för processen 

vilar på deras axlar. De behöver ständigt tolka information och fatta diverse beslut. De behöver ta 

ställning till om en fördjupad åldersutredning ska initieras, om den sökande har gjort sin ålder 

sannolik genom sin berättelse eller om den sökande kan anses ha lämnat motstridiga uppgifter, om 

huruvida en medicinsk åldersbedömning behövs samt i slutändan tolka all den inkomna 

informationen för att göra en sammantagen bedömning. Samtidigt har vi kunnat visa hur 

handläggarna konstruerar ansvaret som något tillhörande de sökande. Momentet medicinsk 

åldersbedömning konstrueras som ett erbjudande eftersom en medicinsk bedömning inte får göras 

utan den sökandes godkännande. I samband med att vi identifierat handläggarnas konstruktion av 

processen så framkommer det även bilder av hur de konstruerar sig själva. När en handläggare 

påtalar att det är den sökandes uppgift att göra sin ålder sannolik och att det handläggarna kan göra 

är att erbjuda en medicinsk åldersbedömning, så sker en slags förskjutning av ansvaret från 

Migrationsverket till den sökande. Även om om det framgår ur handläggarnas tal att de i praktiken 

till stor del är ansvariga för bedömningen så hålls den sökande som ansvarig i centrala delar av 

processen. Förhållandet i sig är kanske inte märkligt, men användandet av begreppet erbjudande 

samt talet om den sökandes bevisbörda gör att det går att tolka det som att handläggarna hellre intar 

rollen som en hjälpande hand än att inta en dömande roll och att man i vissa delar inte vill stå som 

ansvarig. Vi upplever alltså att det finns en retorisk effekt av att tala om erbjudande och den 

sökandes bevisbörda, en effekt som till viss del påverkar hur handläggarna konstruerar bilden av sig 

själva.  

 

När det gäller handläggarnas konstruktion av de sökande så har vi kommit fram till två särskilt 

utmärkande delar i konstruktionen: utseende och den sökandes berättelse. Utseendet är något som 

samtliga handläggare förhåller sig till och tar upp i sitt tal, men något som de samtidigt tycker är 

problematiskt. Handläggarna skiljer sig även åt då vissa handläggare talar ganska öppenhjärtligt om 

utseendets betydelse för bedömningen medan andra är betydligt mer återhållssamma. Det framgår 

att det inte finns någon enhetlighet kring hur man använder sig av de sökandes utseende i sina 

bedömningar. De officiella riktlinjerna för utseendebedömning är att den inte ska användas eftersom 

den, enligt Socialstyrelsen, är en ovetenskaplig metod, med undantag för när det att döma av 

utseendet är uppenbart att personen är vuxen. Vi har i samband med detta kommit fram till att vad 

som anses uppenbart skiljer sig mellan de olika handläggarna. De flesta tar dock upp utseende i sitt 

berättande som en del i de bedömningar de gör. 
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Den sökandes berättelse har visat sig vara en stor del i hur handläggarna konstruerar de sökande. 

Handläggarna skiljer sig även här åt i hur de använder sig av den information, verbal och icke-

verbal, som kan framkomma under ett samtal. Skillnaderna ligger i hur vissa handläggare beskriver 

att de i större utsträckning lägger vikt vid de svar de får och mindre vikt vid hur den sökande beter 

sig i samband med att de framför sin berättelse. Andra handläggare beskriver i större utsträckning 

hur de försöker se till reaktioner och beteenden under tiden den sökande talar. Ytterligare något som 

framkom ur intervjuerna var att handläggarna i stor utsträckning använde sig av slutna frågor och i 

mindre utsträckning öppna frågor som syftar till att ge den sökande en möjlighet att berätta under 

friare former. Det har också framgått att man vill undvika att få samtalet att likna ett förhör.  

 

När det gäller resultaten vi fått kring hur handläggarna konstruerar samarbetet mellan dem själva 

och kommuner och landsting så har det framkommit att man anser det finnas vissa bekymmer med 

hur samarbetet fungerar. Vad gäller kommunerna så önskar handläggarna att dessa ska ta ett större 

ansvar när det gäller att återknyta med information kring den sökande, men man visar även en 

förståelse kring den förtroendeproblematik som socialtjänstsekreterare, boendepersona och andra 

kan ställas inför när det gäller att föra vidare information om den sökande, information som kan 

leda till ett visst resultat vid åldersbedömningen. Samarbetet med landstingen, som bistår 

handläggarna med medicinska bedömningar, har enligt handläggarna även det sina svårigheter. Det 

är inte alla landsting som vill ställa upp med bedömningarna. I sitt tal om samarbetet konstruerar 

handläggarna även olika bilder av hur man ser på problemen. I förhållande till kommunerna är 

handläggarna ganska tydliga med vad problemet är och hur det kan avhjälpas. Man verkar inte vara 

ängsliga för att rakt ut kommentera vad man anser att kommunerna gör för fel. När det så gäller 

landstingen är handläggarna mer reserverade och hänvisar till att landstingen själva får förklara 

varför de inte alltid vill ställa upp på att göra åldersbedömningar. Handläggarna antyder dock att 

vissa läkare refererar till moraliska betänkligheter varför man inte vill genomföra bedömningarna.    

6.2 Resultat, teori och tidigare forskning 

I den tidigare forskningen pekar Keselman et al. (2008; 2009) på det ojämlika förhållandet mellan 

handläggare och sökande samt att handläggarnas presumtiva uppfattningar och misstro till det den 

sökande berättar kan påverka hur intervjuerna utformas. Stretmo i sin tur beskriver hur myndigheter 

i sitt tal om asylsökande konstruerar den asylsökande som ”den strategiske underårige”, vilket 

indikerar en misstro till de uppgifter som de sökande lämnar. Vidare konstaterar Granhag att 

handläggare i viss utsträckning låter sin intuition ligga till grund för beslutsfattande och att just 

Migrationsverkets handläggares intuition inte är formad i en miljö med de bästa förutsättningarna. 

Den forskning som just återgivits visar sammantaget på möjligheten att det skulle kunna finnas 



34 

liknade tendenser när Migrationsverkets handläggare arbetar med åldersbedömningar. Det kan vara 

viktigt att påpeka att våra resultat inte visar på att det uttryckligen finns någon stark misstro hos 

handläggarna gentemot de sökande men att det under de former de arbetar finns möjligheter att 

olika sökanden behandlas olika beroende på vilken handläggare som håller i ärendet. Det som 

styrker detta är att vi funnit att handläggarna i flera avseenden arbetar på delvis olika vis och att de 

till viss del bedömer saker olika.  

 

Vidare har Keselman et al. (2008) i sin forskning funnit att det är vanligt att handläggarna använder 

sig av riktade eller slutna frågor i större utsträckning än öppna. Detta skulle, enligt Kesselman, 

kunna leda till mindre riktiga svar i förhållande till om de sökande mer fritt skulle få återberätta sin 

historia. Våra resultat pekar också på att handläggarna i större grad ställer slutna frågor än öppna 

när frågorna syftar till åldersbedömning. Vi har också upplevt en ängslan hos handläggarna för att 

samtalet med de sökande ska uppfattas som ett förhör, vilket skulle kunna bidra till en konstruktion 

av handläggaren som mer åklagarlik snarare än hjälpande och försvarande. I och med den stora 

förekomsten av slutna frågor så har vi dock uppfattningen att dessa samtal har karaktären av ett 

förhör. Detta styrks av det av Keselman et al. (2008) uttryckta ojämlika förhållandet som skulle råda 

mellan den sökande och handläggaren. Resonerandet kring att det är den sökande som har 

bevisbördan att göra sin ålder sannolik gör också att samtalet skulle kunna liknas vid ett förhör. Den 

sökandes berättelse får på detta sätt karaktären av en bekännelse (Foucault 2002). Genom att lägga 

bevisbördan på den sökande så har man retoriskt förskjutit makten från handläggaren till den 

sökande, även om makten i slutändan fortfarande ligger hos handläggaren. Sanningen ”fullständigas 

av den som tar emot den” (Foucault 2002, s. 83). Detta är ett exempel på hur handläggaren 

konstruerar klienten men även sig själv genom att i talet (Burr 2003), den sociala interaktionen, 

beskriva vem som är vad och vem vilket ansvar ligger på. Vi utgår från att detta är något som 

handläggarna dagligen talar om och något som således dagligen reproduceras och blir 

meningsskapande (Burr 2003). 

 

Samma sak anser vi gälla när handläggarna talar om erbjudandet av den medicinska 

åldersbedömningen. Att den medicinska åldersbedömningen kan behövas och att den faktiskt får 

stöd i forskning samt det faktum att Socialstyrelsen rekommenderar denna står klart. Det blir ändå 

märkligt när handläggarna talar om att erbjuda denna snarare än att se den som en obligatorisk del i 

hela processen. Dock är det ju så att den inte kan genomföras om inte den sökande har gett sitt 

medgivande. Det går också att se det som att den sökande inte har något annat val än att acceptera 

erbjudandet för att ytterligare kunna bevisa sin ålder. I det fallet blir erbjudandet inte mer än ett 
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villkor. I det här fallet anser vi att användandet av erbjudande hamnar i samma retoriska kategori 

som att man håller den sökande ansvarig för göra sin ålder sannolik. Handläggarna konstruerar 

genom sitt tal en bild av sig själva som hjälpande och som någon som erbjuder en service snarare än 

att vara dömande. Talet om erbjudande bidrar även här till ett reproducerande av kunskap och ett 

meningsskapande (Burr 2003). 

 

Genom Lipskys beskrivning av ”Gräsrotsbyråkraterna” har vi funnit att handläggarna har en ganska 

stor möjlighet att på basis av sina individuella omdömen värdera exempelvis utseendet. Våra 

resultat visar också att skillnaderna är ganska stora avseende i hur stor grad man går på utseendet. 

Detta är något som vi ser som en del av den problematik som rör att handläggarna sinsemellan till 

viss del arbetar på olika sätt. Våra resultat visar också att detta gäller hur handläggarna planerar och 

lägger upp sina samtal och vad man tar till vara på i samtalen, vilket kan indikera att handläggarna 

inte har tillräckliga kunskaper i hur man strategiskt kan använda sig av information samt hur man på 

ett bra sätt kan strukturera en intervju, något som skulle stödjas av Granshags et al (2007) forskning. 

Problemet som vi ser det när det gäller denna olikhet i att arbeta är att den sökandes rättssäkerhet 

riskeras då man från Migrationsverkets håll inte kan garantera att samtliga asylsökande hanteras 

likvärdigt.    

 

När handläggarna genom sitt berättande har konstruerat sitt samarbetet med kommuner och 

landsting framkommer problem kring hur handläggarna upplever bristande ansvar hos kommunerna 

samt problem med att få landstingen att ställa upp med de medicinska bedömningarna. Något vi 

noterat här är också en skillnad i hur handläggarna sätter sig in i hur socialtjänsten arbetar och vad 

de skulle kunna göra annorlunda för att i större grad ta sitt ansvar för åldersbedömningarna. När det 

gäller landstingen så konstaterar handläggarna oftast bara att vissa landsting inte vill genomföra de 

medicinska ålderbedömningarna och att det får stå för dem. Handläggarna verkar alltså inte närmare 

vilja gå in på varför landstingen inte vill genomföra de medicinska undersökningarna. Vi ser flera 

möjliga förklaringar till varför handläggarna konstruerar samarbetena olika gentemot å ena sidan 

kommunen å andra sidan landstingen. Socialstyrelsen stipulerar att det i bedömningsarbetet ska 

användas vetenskapliga metoder såsom den medicinska åldersbedömningen. Forskningen påvisar 

även hur denna kan öka rättssäkerheten i åldersbedömningarna (Schmeling et al, 2006 ). Ställer man 

detta i relation till handläggarnas uttryckliga och i vissa fall desperata önskan om att det utvecklas 

en tydligare organisation kring att genomföra dessa undersökningar så ser vi att en naturlig effekt är 

att inte ifrågasätta eller ställa frågor om hur landstingen arbetar.  Man vill alltså inte röra om i något 

som kanske kan komma att bli en synnerligen hjälpande del i handläggarnas arbete med 
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ålderbedömningar. Å andra sidan uttrycker som sagt handläggarna att socialtjänsten skulle kunna ta 

ett större ansvar i att bidra med information. Häri ligger dock förtroendeaspekten, d.v.s. förtroendet 

som finns mellan socialarbetare/Gode man/boendepersonal och den asylsökande. Dessa skulle 

riskera förtroendet och framställas som några som skvallrar.  

 

Vid läsning av den tidigare forskningen som finns på området fick vi reda på att tolkarnas 

medverkan i samtalen och intervjuerna starkt kan påverka det som kommuniceras (Keselman et al. 

2008). Dock är tolkarnas roll inget som handläggarna berör när de beskriver hur de planerar och 

genomför sina samtal. Utan att ha talat med handläggarna kring tolkarnas roll så kan vi inte heller 

dra några slutsatser om hur handläggarna ser på tolkarnas eventuella inverkan på samtalen. Vi vill 

ändå understryka att det är intressant att handläggarna inte lyfter fram tolkarna som företeelse i sitt 

berättande och alltså inte kommenterar vilken eventuell betydelse tolkarna kan ha. Ett par 

handläggare har nämnt tolkar vid enstaka tillfällen men då bara genom ett kort konstaterande om att 

det finns en tolk på plats vid samtalet med den sökande. 

                   

Utifrån de resultat vi fått och de analyser vi gjort så anser vi att frågeställningarna för denna studie 

kan anses besvarade. Vi har hittat en rad olika sätt på vilka handläggarna konstruerar processen 

kring ålderbedömningar och hur de konstruerar de sökande. Utöver detta har vi även synliggjort hur 

handläggarna konstruerar de samarbeten som omgärdar dem och hur de konstruerar sig själva. Vi 

har även satt fingret på ett antal svårigheter som handläggarna utrycker som centrala i samband med 

sitt arbete med åldersbedömningar.    

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

I vår studie har vi visat på några av de konstruktioner som uppstår i Migrationsverkets handläggares 

berättelser om sitt arbete med åldersbedömning av ensamkommande barn, samt identifierat vissa 

svårigheter som handläggarna uttrycker att de upplever i förhållande till detta arbete. I analyserna 

av handläggarnas tal har framkommit att handläggarna är missnöjda med samarbetet både med 

kommuner som landsting. Vår analys har också visat att handläggarna i studien har konstruerat de 

sökande på delvis olika sätt. Utifrån att vår undersökning är kvalitativ och vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund så anser vi inte att den är generaliserbar, men att den däremot har 

synliggjort intressanta konstruktioner av verkligheten. Eftersom forskningen om ensamkommande 

barn, i synnerhet när det gäller asylprocessen, har visat sig vara begränsad så anser vi att det behövs 

vidare forskning som berör olika perspektiv inom området. Vi menar att det särskilt är relevant att 

vidare studera själva asylförfarandet i vilket åldersbedömning blir en ofrånkomlig del. Ett konkret 
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förslag på vidare forskning skulle vara att studera samarbetet mellan Migrationsverket och 

kommunerna samt samarbetet mellan Migrationsverket och landstingen. Att även inhämta empiriskt 

material från Socialtjänst, HVB-hem, skola, samt aktörer inom landstingen, så som vårdcentraler 

och sjukhus, skulle bidra med fler perspektiv och därmed bredda kunskapen i ämnet. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Vilken utbildning har du? 

Har du någon utbildning eller annan specialkompetens när det gäller åldersbedömning specifikt? 

Kan du beskriva hur du arbetar med ett typiskt fall av åldersbedömning? Avägningar, beslut och 

svårigheter? 

Kan du beskriva ett typiskt samtal som syftar till åldersbedömning? Förberedelser, samtalsämnen, 

frågor som ställs? 

Hur använder du dig av Socialstyrelsens rekommendationer i ditt arbete med en åldersbedömning? 

När du har fått ett utlåtande från en röntgenundersökning, vilka avvägningar behöver du göra då? 

Med den erfarenhet du har inom området, har du tankar om vad som kunde förbättras eller utföras 

annorlunda? 

Vad tror du handläggare i allmänhet tycker är svårt med åldersbedömning? 

Vad tycker du själv är svårt? 
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8.2 Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sociologi C-kursen vid Uppsala universitet och ska i samband med 

detta skriva en uppsats. Vi är intresserade av handläggningsprocessen vid åldersbedömningen av 

ensamkommande barn. Vi söker personer som arbetar med detta och som kan tänka sig att delta i en 

intervju. I studien kommer vi att undersöka vilka riktlinjer, lagar och andra eventuella variabler som 

kan ha betydelse för handläggandet vid åldersbedömning, samt i vilken utsträckning handläggarna 

anser sig ha tydliga riktlinjer och tillräckligt material i övrigt för att kunna ta sina beslut. 

 

Vi hade tänkt oss kortare intervjuer på 30 minuter. Som vid all forskning så gäller Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer. Deltagande i intervjuerna är helt frivilligt och de svar som lämnas och 

som kan komma att citeras i uppsatsen kommer att vara helt anonymiserade. Intervjufrågorna kan, 

vid önskemål, översändas innan intervjutillfället och informanten kommer att få ta del av 

transkriberingen av intervjun för godkännande. Deltagaren står helt fri att avbryta när som helst 

under intervjun om så önskas. 

 

Nu undrar vi om det finns några/någon handläggare som är intresserade/intresserad? Har ni 

funderingar över intervjuns upplägg, de forskningsetiska principerna eller någonting annat svarar vi 

gärna på frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Maria Forsberg och David Fogelström 

 

Studenter:  Anna Maria Forsberg Annamaria.Forsberg.8938@student.uu.se,  0704-77 56 74 

                  David Fogelström david.fogelstrom.3291@student.uu.se, 0707-15 62 38 

Handledare: Fredrik Palm fredrik.palm@soc.uu.se, 018-471 51 86 
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