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Sammanfattning 
Tidigare i år har en del av Migrationsverkets ansvar för de ensamkommande barnen förlagts 
till kommuner som har skrivit under ett avtal med verket. Detta för att dessa barn ska få den 
bästa möjliga hanteringen av sina ärenden och för att lyfta på trycket som finns hos 
Migrationsverket. Vi vill i denna uppsats se hur denna fördelning har gjorts och vilka 
ansvarsområden som tillhör de olika parterna. Vi vill se hur de sköter denna process i 
förhållande till barnens rättigheter, barnkonventionen och den svenska lagen. För att få den 
bästa möjliga informationen har vi använt oss av den kvalitativa metoden. I studien har vi 
utnyttjat tidigare rapporter från frivilligorganisationer och Migrationsverket, lagar och har 
även intervjuat personer som har en central roll i hanteringen av de ensamkommande barnen. 
Studien har visat att Migrationsverket och kommunerna inte alltid uppfyller alla de krav som 
barnkonventionen och den svenska lagen ställer på dem.       
 

Nyckelord: Ensamkommande barn, rättigheter, ansvar, lagar  

 

Abstract  

Earlier this year the Swedish migration board gave a part of their responsibility for the 
separated children to those municipalities that have signed an agreement with them, so that 
the children can get the best handling of their matters and also to lift the heavy pressure of the 
Swedish migration board. Our aim in this paper is to see how this division is made and which 
areas of responsibility they have. We want to see how this process is being handled in relation 
to these children’s rights, the Convention on the Rights of the Child and the Swedish law. To 
get the best information possible we used a qualitative method. We have in this study used 
reports written by voluntary organizations and the Swedish migration board. We have also 
used a few laws and interviewed people that have a central position in handling separated 
children. The study has shown that the Swedish migration board and the municipalities do not 
always fulfill the demands that the Convention on the Rights of the Child and the Swedish 
law require.  
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1. Inledning  
I flera decennier har människor varit på flykt från sina länder på grund av svårigheter som de 

mött i sin vardag. En del av dem som tar sig modet att fly är barn1 som behöver speciellt 

skydd och omvårdnad. Dessa barn har tvingats lämna sina familjer och länder för att fly krig, 

förföljelse, tortyr och dylikt. De barn som kommer utan medföljd vårdnadshavare är därför i 

större behov av att känna trygghet i det land de söker sig till. Sverige är ett av de länder som 

många av dessa barn söker asyl2 i och vill finna den trygghet som de inte kunde få i sina 

hemländer. Sedan år 1989 har Sverige tagit emot 8 000 ensamkommande barn3 som ansökt 

om asyl. Dessa barn har antingen valt att bo hos släktingar och anhöriga eller på 

Migrationsverkets eller kommunernas boenden. Det första asylhemmet under kommunal 

styrning för dessa barn stod klart år 2003, vilket var resultatet av en överenskommelse mellan 

Skellefteå kommun och Migrationsverket.  

 

Idag finns det flera hundra ensamkommande barn i Sverige från olika länder som bor hos 

anhöriga eller på kommunala boenden och inväntar beslut från Migrationsverket om att  få 

stanna i Sverige eller få avslag på sin asylansökan. Under tiden barnen inväntar svar från 

Migrationsverket har de flesta hunnit lära sig lite svenska och gradvis integrerats i det svenska 

samhället. De barn som har fått vänta på beslutet i ett år eller mer har lärt sig att anpassa sig 

till det nya livet i Sverige och för många av dem är ett besked om avslag4 väldigt tufft att 

acceptera. Frågan är vad som händer med dessa barns rättigheter under den långa väntan, hur 

Migrationsverket sköter barnens ärenden och vad kommunerna gör för att underlätta 

väntetiden för dem. Det är just dessa problem som vi vill ta reda på och belysa i denna 

uppsats.  

 

Diskussionen om ensamkommande barn och hur Migrationsverket hanterar situationen har 

under den senaste tiden uppmärksammats av media vilket är en av anledningarna till vårt 

intresse för detta ämne. Vi blev nyfikna på om det i verkligheten brister lika mycket hos 

myndigheterna såsom media framställer det. En annan anledning till valet av vårt ämne är vårt 

intresse för migrationsfrågor som uppstått tidigare under vår utbildning då vi haft diskussioner 

                                                 
1 Ett barn är en person som är under arton år (Utlänningslagen, SFS 2005:716, kap. 1:2 §).    
2 Asyl är ett uppehållstillstånd som utlänningar får för att de är flyktingar (Utlänningslagen, SFS 2005:716, kap. 
1:3 §). 
3 “Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan 
vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan 
ställföreträdare” (2 och 3 §§ i Lag om mottagande av asylsökande med flera) 
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och föreläsningar om flyktingar5 och integreringen av dem i samhället. Likaså är vi 

intresserade av att skriva kring ett ämne som innefattar barn vilket blev en perfekt 

kombination med migrationsfrågor som även skulle besvara våra frågor och funderingar.  

 

1.1. Syfte  
För att hantera ensamkommande flyktingbarn i Sverige har staten och kommunerna vidtagit 

nya åtgärder vilket har lett till ett fördelat ansvar mellan dem. Syftet med denna uppsats är att 

beskriva hur mottagningsprocessen av ensamkommande barn hanteras i Sverige. Med andra 

ord ska vi titta på hur Migrationsverket och kommunerna sköter barnens ärenden. 

 

1.2. Frågeställningar 

1. Vilka rättigheter har de ensamkommande barnen enligt barnkonventionen och den 

svenska lagen? 

2. Hur är ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen fördelat mellan 

Migrationsverket och kommuner? Hur sköter de olika parterna sitt ansvar? 

3. Hur förhåller sig Migrationsverket till den svenska lagen och barnkonventionen? 

  
1.3. Avgränsningar 

Vi har i den här studien valt att begränsa oss till att studera hur ansvaret för ensamkommande 

flyktingbarn hanteras av Migrationsverket och kommuner. Vi vill se vilka rättigheter dessa 

barn är tilldelade i den svenska lagstiftningen och i den internationella barnkonventionen. 

Dock har vi inte tagit hänsyn till alla lagar i barnkonventionen utan begränsat oss till de lagar 

som har relevans för vårt syfte. Detsamma gäller den svenska lagstiftningen då vi är ute efter 

att se vilka skyldigheter myndigheterna har gentemot barnen. De barn som kommer till 

Sverige med sina föräldrar eller annan vårdnadshavare har vi valt att inte inkludera utan vi har 

fokuserat oss på barn som kommer utan vårdnadshavare. Vi har riktat oss in på de 

ensamkommande barnen som bor på kommunala boenden och därmed tittat på hur kommuner 

tar sitt ansvar och hur ansvaret för dessa barn är fördelat mellan kommuner och 

Migrationsverket. Vi vill dessutom påpeka att vi fann det väldigt svårt att få tag på några 

lämpliga rapporter till vår uppsats från Migrationsverkets sida då det inte fanns många som 

                                                                                                                                                         
4 När en person ansöker om asyl och uppehållstillstånd men inte beviljas det får den avslag (Rimsten, 2006:59). 
5 Flykting är en person som befinner sig utanför det land denne är medborgare i på grund av olika svårigheter 
såsom förföljelse och fruktan för sin ras, nationalitet, religion, etnicitet, politisk uppfattning (Utlänningslagen, 
SFS 2005:716, kap. 4:1 §). 
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besvarade våra frågeställningar. De rapporter vi slutligen har använt oss av svarar inte enskilt 

på alla våra frågeställningar men de är dock de bästa vi kunde använda.      

 

1.4. Disposition 
Uppsatsen består av sju kapitel. Efter inledning, syfte, frågeställningar och avgränsningar som 

utgör uppsatsens första kapitel kommer ett bakgrundskapitel om mottagningsprocessen och 

historia om de ensamkommande barnen i Sverige samt deras rättigheter. Kapitlet som 

kommer därefter består av vår metod. Det fjärde kapitlet innefattar barnkonventionen och den 

svenska lagstiftningen som efterföljs av kapitlet tidigare forskning. Det sjätte kapitlet består 

av uppsatsens resultat och analys. Diskussionen och slutsatsen finns i kapitel sju som är det 

sista kapitlet i uppsatsen.  

 

2. Bakgrund 
Dagens oroligheter i världen har gjort att barn kommer i kläm och drabbas allt mer av otrygga 

förhållanden. Detta har medfört att många flyr sina länder. De flesta hamnar i länder som 

gränsar till deras hemländer. Detta gäller både barnen som drabbats av kriget i det forna 

Jugoslavien och de barn som var med i inbördeskriget i Rwanda. Enligt statistik är det 

omkring 100 000 barn som söker sig till Europa för att få skydd vilket är väldigt få i 

förhållande till hur många barn det är som är på flykt i världen idag (Mulder, 2002:18). 

 

Ungefär 500-600 barn kommer årligen till sina anhöriga i Sverige. Många av de 

ensamkommande flyktingbarnen är hotade av krig och andra svåra omständigheter som mer 

eller mindre tvingat dem att lämna sina familjer och hemländer. Det finns även 

ensamkommande barn som sökt sig till Sverige av andra skäl än krig eller förföljelse. Oftast 

är det familjer eller andra anhöriga som skickar barnen, för att skydda dem eller i hopp om att 

de ska få en bättre framtid i det nya landet. Vid ankomsten mår de ensamkommande barnen 

psykiskt dåligt och är besvärade i och med de förhållanden de varit med om och ofta på grund 

av flykten ifrån sina familjer och sina hemländer. De flesta ensamkommande barn som 

kommer till Sverige kommer oftast inte helt ensamma utan tillsammans med syskon och/eller 

andra anhöriga men då dessa inte är legala vårdnadshavare till barnen räknas de som 

ensamkommande barn (Mulder, 2002:6-7, 18-19).  
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2.1. Migrationsverkets mottagningsprocess 
Migrationsverket ska vid bedömningen av de ensamkommande barnens ärenden ta hänsyn till 

Utlänningslagen och hur den vill att Migrationsverket ska driva ärendena i praktiken 

(Rimsten, 2006:52). Då de ensamkommande barnen kommer till Sverige utan föräldrar eller 

annan vårdnadshavare är de av största prioritet och därför ser Migrationsverket till att deras 

asylärenden prövas så snabbt som möjligt. Migrationsverket prövar dessa barns ärenden 

samtidigt som de står för barnens återvändning till deras hemländer och de ekonomiska 

frågorna som berör barnen. De som däremot har ansvaret för de ensamkommande barnens 

boende, sysselsättning och omvårdnad är de kommuner som har slutit avtal med 

Migrationsverket om deras mottagande. Avtalet innebär att båda parterna delar på ansvaret för 

dessa barn. Kommunerna får däremot stå för det som har med barnens vardagssysslor att göra 

vilket de får ersättning för av staten (www.migrationsverket.se).     

 

Det första som görs i en mottagningsprocess är att de ensamkommande barnen ansöker om 

asyl redan vid sin ankomst till Sverige, vilket oftast är vid landsgränsen eller på ett av 

Migrationsverkets kontor i landet. Personalen på verket utreder sedan barnens ansökan och 

barnen tilldelas handläggare som får i uppdrag att undersöka barnens situation och intervjua 

dem. Barnen tilldelas även en god man6 som övervakar deras rättigheter och blir deras 

förmyndare. Om barnen inte har någon släkting eller anhörig i landet som de kan bo hos 

placeras de på de boenden som finns för ensamkommande barn (Brendler-Lindqvist, 2004:12-

13).  

 

När de ensamkommande barnen kommer till Sverige och ansöker om asyl görs en utredning 

av deras tillstånd i hemlandet vilket ofta görs av en svensk representant i det land barnet 

kommer ifrån. Personalen på Migrationsverket har i uppdrag att träffa och intervjua dessa 

barn med avseende på barnens fattningsförmåga och deras avsikt till ansökan om asyl. 

Migrationsverkets anställda som behandlar barnens ärenden bör även ha i åtanke att varje barn 

som lämnar sitt hemland och söker asyl i Sverige har rätt till egen identitet enligt 

barnkonventionens åttonde artikel (Lidström & Långström, 2001:32, 34-35, 38-39, 43). 

 

 

                                                 
6 Godemannen är en person som tar över rollen som vårdnadshavare eller förmyndare för de ensamkommande 
barnen och dennes uppgift är att ansvara för deras personliga angelägenheter och företräda dem rättsligt (Lag om 
god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429:1 §). 
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2.2. Historisk utveckling 
Sveriges erfarenhet av ensamkommande barn går tillbaka till andra världskriget då Sverige 

tog emot 70 000 finländska och judiska krigsbarn. Uppgifterna om hur många barn det är som 

kommit till Sverige sedan dess skiftar eftersom oroligheterna i olika delar av världen skiljer 

sig från period till period. Statistiken som Migrationsverket har fört över antalet 

ensamkommande barn i Sverige visar att det mellan åren 1988 och 1994 kom cirka 5000 barn, 

där den största siffran på 1500 barn är från år 1992. Anledningen till att siffran var så hög det 

året berodde på kriget i det forna Jugoslavien. Statistiken visar även att siffran sjönk drastiskt 

under åren 1995 till 1999 men att det på senare år har vänt en aning uppåt igen. Mellan åren 

2000 och 2005 har antalet ensamkommande barn som sökt sig till Sverige legat runt 350-450 

per år (Mulder, 2002:17, 20-21; Isaksson m. fl., 2006:6; Brendler-Lindqvist, 2004:11-12).  

 

Under 1980-talet hade Sverige som praxis att ensamkommande barn som kom till Sverige 

återförenades med sina föräldrar några år senare i Sverige när det upptäcktes att dessa barn 

hade nära anhöriga i sina hemländer. Exemplet som kan nämnas här är ensamkommande barn 

från Vietnam vilka senare upptäcktes inte vara föräldralösa. Denna praxis om att återförena 

barnen med sina föräldrar i Sverige kom att ändras och möjligheten att återförenas med sina 

föräldrar och syskon begränsades i Sverige (Mulder, 2002:19).  

 

2.3. Rättigheter 
Sverige är ett av de 140 länder som har skrivit under Genèvekonventionen, det vill säga 

Förenta Nationernas flyktingkonvention. Denna konvention tar hänsyn till förföljelse på grund 

av tillhörighet till viss samhällsgrupp, ras, nationalitet, religiösa och politiska uppfattningar, 

kön och sexuell läggning. De svenska myndigheterna lovar att en fristad skall ges till varje 

person som söker asyl med sådana skyddsbehov i Sverige. Den svenska lagen ger även 

möjlighet för flyktingar, som inte har varit med om dessa problem, att söka asyl i Sverige. Det 

kan vara sådana personer som är i behov av skydd på grund av att de fruktar för sina liv då de 

till exempel är hotade av dödsstraff, krig, annan väpnad konflikt, tortyr eller miljökatastrofer i 

sina hemländer (Rimsten, 2006:21-24).  

 

Migrationsverket har i enlighet med barnkonventionens andra artikel om diskriminering 

bestämt, så långt det är möjligt, att alla barn som kommer utan sina föräldrar eller annan 

vårdnadshavare ska ha samma rättigheter och behandlas av myndigheter på samma sätt som 
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andra svenska barn. Barn som kommer ensamma till ett nytt land saknar 

rättshandlingsförmåga då de är omyndiga och saknar en vårdnadshavare. Dessa barn är i 

större behov av att få hjälp då de befinner sig i en svår situation och inte har rätt till att 

företräda sig själva. De kan varken avgöra var den bästa platsen för dem att bo är eller vem 

som bäst kan ta hand om dem. De ensamkommande barnen kan heller inte själva ansöka om 

asyl eller pass (Lidström & Långström, 2001:7, 37-38). Kommuner väljer därför ut en god 

man till de ensamkommande barnen som är i behov av en förmyndare. Godemannen har i 

uppgift att företräda barnet vid rättsprocessen och hjälpa denne med alla ärenden som barnet 

har (Lidström & Långström, 2001:7-8, 38).  

 

3. Metod  
Detta kapitel består av sex delar där vi har presenterat och redogjort för vårt val av metod och 

material. Vi kommer även att ta upp hur vi har gått till väga och hur vi har arbetat oss igenom 

denna uppsats. 

 

3.1. Motivering till val av metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod då vi anser att det är den lämpligaste metoden 

att använda i vår undersökning eftersom vi på detta sätt samtidigt får fram den exakta 

innebörden av intervjupersonernas svar (Kvale:1997:36). Till detta har vi valt att göra 

halvstrukturerade intervjuer då det möjliggör för öppenhet i intervjuerna (Lantz, 1993:18-21). 

Vi anser att våra intervjupersoner med denna metod får möjligheten att uttrycka sig som de 

själva önskar och att de i större utsträckning kan komma till tals. Fördelen med detta är att de 

intervjuade/intervjupersonerna tillför frågor som vi inte har kommit att tänka på innan 

intervjutillfällena. Dessutom ger de oss olika synvinklar som blir till stor användning i 

studien. Vi vill få en större förståelse för hur hanteringen av de ensamkommande barnen sker 

i praktiken. För att uppnå detta anser vi att den bästa metoden är att intervjua de personer som 

själva är involverade i hanteringen av ensamkommande barn.  

 

3.2. Val av empiri 
Innan vi började med uppsatsarbetet diskuterade vi igenom vad vi ville använda för empiri, 

vilka personer vi ville intervjua, vilka rapporter som var lämpliga för vårt syfte och våra 

frågeställningar samt de lagar som vi kunde använda oss av. Det vi kom fram till var att vi 

ville intervjua personer som var insatta i situationen om hanteringen av ensamkommande barn 
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samt personer som befinner sig nära barnen och har mycket kunskap och erfarenhet om deras 

situation. Vi har till denna studie valt att intervjua fyra personer varav en intervju gjordes per 

e-post.  

 

Till att börja med kontaktade vi Migrationsverket eftersom det är de som tar hand om 

asylprocessen med ensamkommande barn och för att vi anser att de borde kunna ge oss klara 

svar på alla våra frågor. Efter att ha blivit hänvisade från en person till en annan fick vi till sist 

prata med Johan Rahm som är informatör på Migrationsverket i Solna. Rahm var väldigt 

hjälpsam och villig att genast ställa upp på att medverka i en intervju. Vi anser att han är rätt 

person att intervjua då han är informatör och besitter mycket kunskap om verkets 

verksamheter. Senare kontaktade vi Louise Utter, även hon informatör på Migrationsverket, 

för att få ytterligare information om verkets tillvägagångssätt.  

 

Rahm gav oss telefonnumret till ett boende i Sigtuna kommun. När vi ringde dit fick vi 

kontakt med Keleta Kibreab som är chef för boendet som tar emot ensamkommande 

flyktingbarn i Märsta. Vi bokade tid för intervju med honom vilket han var villig att ställa upp 

på. Vi bedömde att intervjun med Kibreab skulle vara väldigt givande för vår studie då han 

befinner sig i en position där han ansvarar för boendet och cirka tio ensamkommande barn.  

 

Vi har även med hjälp av Kibreab kontaktat en erfaren god man för ensamkommande 

flyktingbarn som önskade att få vara anonym. Vi har valt att intervjua en god man eftersom de 

har den närmaste kontakten med barnen då de företräder barnen som deras förmyndare och 

vårdnadshavare. Godemannen ser vi som en del av kommunens ansvarstagande gentemot 

barnen eftersom de anställs från deras sida i syfte att bevaka barnens rättigheter. Vi anser att 

en god man även kan ge oss en klarare bild av hur rättigheterna för barnen uppfylls. Vår 

godeman var väldigt tillmötesgående när vi kontaktade denne och var villig att mötas för en 

intervju.  

 

De lagar vi har använt oss av är Barnkonventionen för att den tar upp bestämmelser om barns 

rättigheter internationellt och Utlänningslagen då den behandlar utlänningars rättigheter i 

Sverige. Lag om god man för ensamkommande barn har vi valt eftersom godemannens roll är 

en viktig del i vår uppsats och till sist har vi använt Lag om mottagande av asylsökande med 

flera i och med att den tar upp asylsökandes rätt i Sverige. Till studien har vi även valt de 

rapporter som vi anser är i enlighet med vårt syfte och besvarar våra frågeställningar. Vi har 
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valt ut tre rapporter från Rädda Barnen, två från Migrationsverket och en rapport som 

Rådgivningsbyrån har gjort i samarbete med Rädda Barnen. Anledningen till att vi har valt 

just dessa rapporter är för att vi vill få en så mångsidig bild som möjligt där flera parter är 

involverade i ensamkommande barns situation.  

 

3.3. Genomförande 
När vi kontaktade intervjupersonerna per telefon presenterade vi oss själva, vad uppsatsen 

handlar om och därmed vilken roll intervjuerna skulle komma att ha i vår studie. Efter att ha 

kontaktat våra intervjupersoner och bestämt datum för intervjutillfällena träffade vi dem på 

platser de själva valde. Intervjun med Johan Rahm ägde rum på hans kontor på 

Migrationsverket i Solna, vi träffade vår godeman på ett café och Keleta Kibreab träffade vi 

på boendet för ensamkommande barn i Sigtuna. Vi var båda närvarande vid alla tre 

intervjutillfällen eftersom vi anser att det är väldigt givande för oss i uppsatsskrivandet då vi 

med varandras hjälp enklare kan analysera svaren. Vi använde oss av bandspelare när vi 

genomförde samtliga intervjuerna som pågick i ungefär 30-75 minuter vardera. Då våra 

intervjupersoner är verksamma inom olika ansvarsområden när det gäller ensamkommande 

barn har vi använt oss av fyra olika intervjuguider (bilaga 1-4). Vi vill även påpeka att vi inte 

har med alla frågor vi ställde till intervjupersonerna eftersom vi i ett senare skede insåg att de 

inte kunde besvara våra frågeställningar.  

   

Vid sammanställningen insåg vi att de frågor vi ställde vid intervjutillfället på 

Migrationsverket inte var tillräckliga för att besvara våra frågeställningar. Många nya frågor 

hade väckts hos oss efter en genomgång av intervjumaterialen och rapporterna. Vi utformade 

därför nya frågor som vi den här gången skickade via e-post till två informatörer på 

Migrationsverket. Vi fick dock inte svar av båda utan endast av Louise Utter som vänligen tog 

sig tiden att besvara våra frågor. 

  

3.4. Bearbetning av material 
För att kunna använda våra intervjuer på bästa möjliga sätt transkriberade vi intervjuerna 

väldigt noggrant och kodade hela intervjumaterialet. Nackdelen med detta blev att det tog 

väldigt lång tid då vi skrev in allting ord för ord. Kodningen utfördes genom att vi skrev ut 

alla våra intervjuer, varefter vi delade in materialet under olika rubriker för att därmed kunna 

besvara våra frågeställningar på bästa möjliga sätt. Derek Layder menar att detta ger 
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möjlighet att besvara våra frågeställningar genom att hitta mönster i intervjusvaren som ger en 

klar riktning i studien (ibid:56). Det var nödvändigt för oss att koda intervjuerna för att vi 

enkelt skulle kunna använda oss av den mest väsentliga och användbara informationen till 

uppsatsen samt för att kunna se mönster i vårt material. Detta kom att ge vår uppsats en 

struktur. Kodningen har även hjälpt oss att se om det finns likheter eller skillnader i svaren 

samt med att tillämpa intervjuerna i resultatet.  

 

3.5. Validitet och reliabilitet  

Det har hjälpt oss att vara två då vi har analyserat svaren från intervjuerna och detta har lett 

oss till att få en bättre förståelse av svaren. Då våra intervjupersoner är sakkunniga och har 

varit med om många intervjuer var de klara i sina meningar och därmed känner vi oss säkra på 

att ha förstått det de ville förmedla till oss på ett korrekt sätt. Om otydligheter uppkom i 

samband med att vi ställde frågorna till intervjupersonerna kunde vi enkelt förtydliga dessa 

genom att omformulera frågan så att de bättre kunde förstå vad vi ville ha sagt. Genom att 

förtydliga och omformulera vissa frågor anser vi att det tillförde validitet till vår uppsats då 

det hjälpte oss ytterligare att mäta det vi verkligen ville undersöka. Vi anser även att 

intervjuerna gick utmärkt utan några komplikationer från vår eller från intervjupersonernas 

sida. Våra frågeställningar vid intervjuerna var bra men inte alltid heltäckande vilket vi 

kompletterade genom att ställa nya frågor via e-post till Migrationsverket.  

 

3.6. Etiska överväganden 
Vi anser att det har varit viktigt att informera intervjupersonerna om vilka vi är och vad vår 

uppsats kommer att behandla innan vi frågade om de ville medverka i studien. Vi har även 

undvikit att intervjua de ensamkommande barnen eftersom de är underåriga. Vi anser att det i 

detta fall kan vara mindre bra att intervjua barn just på grund av att de redan har varit med om 

mycket och just för att vi inte har erfarenhet av att samtala med dessa barn. Vi har därför valt 

att tala med personer som har hand om dessa barn eller har mycket kunskap om just hur 

ensamkommande barn hanteras. För att bevara våra intervjupersoners integritet har vi valt att 

moderera om intervjusvaren från talspråk till skriftspråk (Trost, 2002:52).  

 

4. Lagar 
Här nedan ska vi ta upp vilka lagar vi kommer att behandla. Vi har valt att använda oss av 

Barnkonventionen, Utlänningslagen, Lag om god man för ensamkommande barn och Lag om 
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mottagande av asylsökande med flera. Valet av lagarna har sin grund i att de behandlar barns 

rättigheter samt myndigheternas skyldigheter gentemot dem.  

 

4.1. Barnkonventionen  
Den 22 november 1989 antog Förenta Nationernas generalförsamling barnkonventionen. 

Denna konvention innefattar barns rättigheter när det gäller alla människors lika värde, lika 

rättigheter och allas rätt till större frihet med bättre levnadsvillkor utan att en distinktion görs 

av något slag. Konventionen tar upp barns rätt till särskild hjälp, omvårdnad, en miljö som 

gynnar deras utveckling och välfärd samt deras behov av särskilt skydd och bistånd vilket 

även innefattar lämpligt rättsligt skydd. Barnet bör fostras in till självständighet med en 

uppväxt i en familjeliknande miljö omgiven av kärlek, lycka och förståelse. Barn som lever i 

svåra förhållanden och nödsituationer kräver en speciell sort av stöd och uppmärksamhet.  

 

Artikel två i barnkonventionen främjar barns rätt till lika behandling där ingen skillnad görs 

när det gäller deras och/eller föräldrarnas eller annan vårdnadshavares nationalitet, hudfärg, 

språk, bakgrund i stort där även politisk och religiös övertygelse finns inkluderade. 

Konventionen ska också skydda barnen mot all slags diskriminering och bestraffning med 

hänsyn till ovannämnda orsaker. Vidare ser den tredje artikeln till att det som gynnar barnets 

bästa ska komma fram i alla sammanhang. Hänsyn till barnets bästa ska både tas av offentliga 

och privata institutioner, såsom domstolar och myndigheter, när beslut om dem fattas. Likaså 

ska dessa och de institutioner som ansvarar för barn uppfylla de krav som konventionsstaten 

lagt fram.  

 

Den femte artikeln behandlar föräldrars, vårdnadshavares och förmyndares rättigheter när det 

gäller ansvar för barnen. Dessa tre parter ska kunna vägleda barnen och ge dem råd i och 

under deras utveckling och rättighetsutövning. Fortsättningsvis tar artikel tolv hänsyn till 

barnets mognad och ålder när barnet kommer till det stadium där han eller hon är kapabel till 

att framföra egna åsikter. Barnet har på så sätt rätt till att bli hörd i enlighet med lagstiftningen 

i det land som barnet befinner sig i. Konventionsstaterna har även enligt artikel 20 

skyldigheten att skydda, omvårda och ge bistånd till barn som fråntagits eller blivit tvungna 

att lämna sina familjemiljöer. Barnen kan bland annat antingen placeras i fosterhem, lämpliga 

institutioner eller adopteras av familjer.   
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Den första punkten i 22 artikeln tar upp att vare sig flyktingbarn kommer ensamma eller 

medföljt av någon ska konventionsstaterna säkerställa att dessa barn i enlighet med den 

nationella lagstiftningen ses som flyktingar. Barnen ska erhålla de rättigheter som ingår i 

barnkonventionen där skydd av barn och humanitär hjälp är alla konventionsstaters skyldighet 

att tillämpa. Under artikel 25 framkommer det att alla barn som blivit omhändertagna av 

berättigade myndigheter inom konventionsstaterna har rätt att få skydd och omvårdnad.  

 

4.2. Utlänningslagen  
Den nya Utlänningslagen utfärdades den 29 september 2005 och började gälla från den 31 

mars 2006. I Utlänningslagens första kapitel, tionde paragraf kan vi läsa att särskild hänsyn 

ska tas till barns utveckling, hälsa och deras bästa i allmänhet. I paragraf elva står det att barn 

har rätt till att höras i ärenden om tillstånd med hänsyn till deras mognad och ålder.  

 

Kapitel fyra definierar i sin första paragraf vad en flykting är; en person som på grund av sin 

politiska uppfattning, nationalitet, religion, ras eller etnicitet känner rädsla och hot av att bli 

förföljd. Då en person flyr sitt land på grund av att myndigheter eller privata personer 

förföljer denne och då staten inte kan erbjuda sitt skydd har personen rätt att söka skydd i ett 

annat land. Paragraf två tar samtidigt upp att en person som lyckats ta sig ut från sitt land där 

han eller hon känner sig hotad av dödsstraff, kroppsstraff, tortyr, förnedrande behandling eller 

bestraffning av annat slag är i behov av skydd. Likaså är personer som drabbas av väpnade 

eller andra konflikter, de som känner rädsla för att bli utsatta för övergrepp eller då personer 

som är förföljda på grund av sitt kön och sin sexuella läggning ”skyddsbehövande personer i 

övrigt” i de länder de lyckats fly till. 

 

Enligt paragraf ett i kapitel fem har personer som är flyktingar och skyddsbehövande i övrigt 

rätt till att få uppehållstillstånd i Sverige. Denna rätt kan däremot nekas personer som anses 

hota Sveriges säkerhet samt om personen har en tidigare brottslig verksamhet. Om en person 

inte får uppehållstillstånd i Sverige på de grunder som framkommer i kapitel fyra paragraferna 

ett och två kan denne enligt paragraf sex i detta kapitel få tillstånd att stanna på andra grunder 

som till exempel humanitära skäl7. Personens hälsotillstånd, anpassningsförmåga och dennes 

situation i hemlandet ska tas hänsyn till i bedömningen om att få stanna i Sverige. När det 

                                                 
7 Om ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl betyder detta att 
Migrationsverket har tagit hänsyn till hur barnet har det i hemlandet, dess hälsotillstånd samt hur länge barnet 
har befunnit sig i Sverige (Rimsten, 2006:58).  
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gäller barn är lagen inte lika hård vad gäller deras situation, utan för dem är det enklare att få 

uppehållstillstånd än för vuxna personer.  

 

Enligt paragraf ett och två i tolfte kapitlet får en utlänning aldrig skickas tillbaka till sitt 

hemland eller ett annat land där personen riskerar att mötas med dödsstraff, kroppsstraff, 

förföljelse eller någon annan sort av bestraffning som innehåller grym eller kränkande 

behandling. Visar det sig däremot att en utlänning skulle kunna utsätta nationen eller 

samhällsordningen för fara genom en brottslig handling eller om det finns tecken på att denne 

fortsätter i samma spår gäller inte denna lag. 

 

4.3. Lag om god man för ensamkommande barn 
I paragraf ett i Lag om god man för ensamkommande barn som trädde i kraft den första juli 

2005 behandlas lagar om godemän för barn som är under 18 år och antingen är statslösa eller 

inte svenska medborgare. Enligt paragraf två ska en god man anordnas om barnen inte har 

vårdnadshavare eller förmyndare vid sin ankomst till Sverige. Godemannen anordnas för att ta 

över rollen som vårdnadshavare eller förmyndare för dessa barn där denne har ansvaret för 

deras personliga angelägenheter. Det är Migrationsverket och socialnämnden i vederbörlig 

kommun som, i enlighet med paragraf tre, har hand om ansökningarna för godemän och de 

ska hanteras så fort som möjligt. En viktig punkt i denna paragraf är att den ger rätt till barn i 

möjliga fall att bli hörda.  

 

4.4. Lag om mottagande av asylsökande med flera  
Den första paragrafen i Lag om mottagande av asylsökande med flera som utfärdades den 30 

mars 1994 behandlar stadganden om utlänningars sysselsättning och bistånd. De som har rätt 

till att erhålla bistånd och sysselsättning är flyktingar och skyddsbehövande i övrigt som har 

ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt Utlänningslagen. Detta gäller dock inte barn 

under 18 år som är bosatta hos vårdnadshavare som redan har uppehållstillstånd i Sverige men 

är giltig för de barn som bor på boenden och saknar uppehållstillstånd.  
 

Paragraf två och tre i denna lag tar upp bestämmelser om ensamkommande barn. I den tredje 

paragrafen framgår det att Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av 

ensamkommande barn och det är även de som ger uppdrag åt andra att driva olika boenden. 

Boenden för ensamkommande barn anordnas av kommuner samtidigt som det är 
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Migrationsverket som erbjuder dem plats på ett boende och står för överlämnandet av bistånd 

som framgår i paragraf tre. Det är Migrationsverkets uppgift att anvisa barnen till de 

kommuner som skrivit avtal med verket om mottagandet av ensamkommande barn. Därefter 

är det dessa kommuner som anordnar platser på olika boenden åt dem. Registrering av alla 

ensamkommande barn vid en förläggning ska ske även om de inte vill utnyttja den platsen.     

Ensamkommande barn som är registrerade och vistas vid en förläggning har rätt till att få 

bistånd till och med efter att ha erhållit uppehållstillstånd enligt paragraf åtta. Även de barn 

som inte bor på förläggning har rätt till bistånd under en månad från den dagen de får 

uppehållstillstånd. Som framkommer i paragraf 13 är de ensamkommande barnen berättigade 

bistånd såsom logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag.   

 

Enligt paragraf fyra har de ensamkommande barnen rätt till att delta i den svenska 

undervisningen samt hjälpa till med att sköta boendet de bor på. De får även engagera sig i 

sysselsättning av annat slag som bidrar till att det blir meningsfullt att bo på boendet. Enligt 

paragraf 20 har ensamkommande barn som fyllt 16 år även rätt att tala för sig själva. 

 

5. Tidigare forskning 
Vi kommer att använda oss av sex olika rapporter både från statliga myndigheter och från 

frivilligorganisationer. Vi har valt att använda två statliga rapporter skrivna av personer från 

Migrationsverket. Första rapporten Barn i utlänningsärenden (2001) behandlar 

Migrationsverkets insatser för att införa ett barnperspektiv i arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen. Den andra rapporten Överföring av mottagande av asylsökande 

ensamkommande barn till kommunerna (2006) har i syfte att titta på hur ansvaret för de 

ensamkommande barnen är fördelat mellan Migrationsverket och kommuner.  

 

När det gäller rapporter från frivilligorganisationer har vi valt att ta upp tre stycken från 

Rädda Barnen som engagerat sig mycket för de ensamkommande barnen i Sverige. Att möta 

de ensamkommande barnen (2004) är den första rapporten som behandlar mottagandet av de 

ensamkommande barnen och belyser de brister som existerar i den processen. Den andra 

rapporten Vem tar ansvaret för de ensamkommande barnen? (2005) är en uppföljning av den 

första rapporten och behandlar vilka åtgärder som vidtagits och vilka som kvarstår i 

mottagandet av barnen. Den sista rapporten från Rädda Barnen heter Dokumentation från 

seminariet god man för ensamkommande flyktingbarn på Rädda Barnen den 26 april 2006 
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(2006) som visar på vilka befogenheter godemän har vilket är en del av kommunernas 

ansvarstagande gentemot barnen. Uppsatsens sista rapport är framställd av Rådgivningsbyrån 

i samarbete med Rädda Barnen och heter ”Jag vill bli som Kofi”: ensamkommande barn i 

Sverige ur ett rättighetsperspektiv (2006). Denna rapport har i fokus att ta upp de 

ensamkommande barnens rättigheter och hur väl dessa implementeras i Migrationsverket och 

kommunerna.   

 

5.1. Migrationsverket  
Migrationsverket är en central förvaltningsmyndighet som verkar inom migrationsområden 

och som har ansvar för visum och tillståndsärenden, asylprocess, medborgarskap och frivillig 

återvandring (www.migrationsverket.se). Migrationsverkets vision är att ha den enskilda 

individen i fokus. De står även för ”humanitet och respekt, rättssäkerhet och engagemang” 

(Isaksson, 2005:6). De menar även att deras agerande är rättssäkert och att de utvecklar sitt 

arbete ständigt med bättre metoder (Isaksson, 2005:5-6).  

 

5.1.1. Migrationsverkets och kommunernas ansvar 

Syftet med rapporten Barn i utlänningsärenden (2001) från Migrationsverket är att integrera 

ett barnperspektiv i deras arbete i processer som berör barn. Vi kommer främst att använda 

oss av kapitlet ”Ensamkommande barn i asyl- och tillståndsprocesserna” som behandlar 

Migrationsverkets roll då ett ensamkommande barn ansöker om asyl i Sverige. Rapporten 

syftar även till att visa Migrationsverkets och kommunernas ansvar gentemot de 

ensamkommande flyktingbarnen (Långström, 2001:7).  

 

För att implementera ett barnperspektiv har Migrationsverket tagit till sig åtgärder i sitt arbete 

med de ensamkommande barnen för att försöka jämställa dessa barns ärenden på  

handläggningstillfällena. Författarna menar även att en annan viktig punkt i åtgärden för 

integreringen av barnperspektivet är att Migrationsverket utreder hur och varför barnet har 

sökt asyl och framförallt vem barnet är (Lidström & Långström, 2001:40-41). Samtidigt står 

verket för att anordna ett juridiskt ombud och boende för de ensamkommande barnen som är i 

behov av det och/eller vill det. Det ligger även i deras ansvar att göra en anmälan till 

vistelsekommunernas socialtjänst att ett barn har anlänt själv samt att denne är i behov av en 

god man. Då det tar för lång tid att anordna god man frambringar det stora problem för barnen 
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då den kan gå miste om rätten till bistånd under vänteperioden (Lidström & Långström, 

2001:38-39).   

 

Författarna till denna rapport menar att ensamkommande barn skiljer sig från andra barn då de 

inte har någon vårdnadshavare och därmed är i behov av omvårdnad och rättsligt skydd 

omgående. De menar vidare att dessa barn är omyndiga och därför i behov av någon som 

företräder dem rättsligt inför myndigheter och när det gäller val av boende. Därför utses av 

kommunen godemän till barnen som ansöker om asyl i Sverige, vilka blir de som företräder 

barnen i deras föräldrars ställe. I rapporten framgår att Migrationsverket ska, i den mån de 

kan, följa barnkonventionen när det gäller de ensamkommande barnen. Det framgår av 

Migrationsverkets bestämmelser att dessa barn ska behandlas som svenska barn (Lidström & 

Långström, 2001:37-38). 

 

5.1.2. Ansvarets övergång till kommunerna 

Rapporten Överföring av mottagande av asylsökande ensamkommande barn till kommunerna 

(2006) behandlar uppdelningen av ansvaret för de ensamkommande barnens mottagande 

mellan Migrationsverket och kommunen. I denna rapport framgår att vissa kommuner har 

tecknat ett avtal med Migrationsverket om barnens mottagande vilket började gälla den första 

juli 2006 (Isaksson m. fl., 2006:1).  

 

När de ensamkommande barnen kommer till Sverige blir de placerade i de fyra 

ankomstkommunerna Solna, Sigtuna, Malmö och Mölndal. Det är i dessa kommuner som de 

ensamkommande barnen kan få en god man och därmed ansöka om asyl. Barnen har rätt till 

tillfälliga boenden som dessa ankomstkommuner är skyldiga att anordna. Boendet i dessa 

ankomstkommuner är tillfälliga och barnen bor där tills Migrationsverket mottagit en 

asylansökan och under tiden en anvisningskommun inväntas. Skulle det vara fullt på de 

ordnade platserna placeras barnen i andra möjliga boenden tillfälligt, det kan till exempel röra 

sig om jourhem eller hotellrum (Isaksson m.fl., 2006:3).  

 

En anvisningskommun är den kommun som accepterat att ta emot de ensamkommande 

barnen och som även ansvarar för dem under hela asylprövningen. När kommunerna tar emot 

dessa barn placeras de antingen på familjehem eller i något slag av institutionsboende. Detta 

sker i överenskommelse med Migrationsverket (Isaksson m.fl., 2006:1).  
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Rapporten visar att 160 ensamkommande barn har kommit och ansökt om asyl hos 

Migrationsverket mellan den 1 juli och 1 september 2006. Av dessa har inte alla hänvisats till 

anvisningskommuner eller till andra kommuner då möjligheten för att barnen kan bo hos sina 

släktingar funnits. Cirka 67 procent av dessa 160 barn har gått vidare till olika kommuner i 

landet och 22,5 procent av dessa barn har placerats i tillfälliga boenden i 

ankomstkommunerna. Resterande 10,5 procent av barnen har antingen ångrat ansökningen, 

rymt eller uppskattats vara över 18 år. Rapporten visar att en ökning av ensamkommande barn 

skedde under juli 2006 med 83 procent och i augusti med hela 132 procent i förhållande till 

året innan. Detta har frambringat problem när det gäller att ordna boende för dessa barn. De 

har fått stanna i de tillfälliga boendena i ankomstkommunerna en längre tid än beräknat. 

Migrationsverket har i och med behovet av fler platser beslutat att det ska finnas fler boenden 

för dessa barn till årsskiftet (Isaksson m. fl., 2006:6).  

 

5.2. Rädda Barnen 
Rädda Barnen är en frivilligorganisation som arbetar med att hjälpa barn och har engagerat 

sig för barn som befinner sig i utsatta situationer i Sverige och i andra länder. Rädda Barnen 

utgår i sitt arbete från barnkonventionen och från deklarationen om de mänskliga rättigheterna 

och strävar efter att Sverige implementerar barnkonventionen för att alla barn ska ha lika 

rättigheter. Rädda Barnen är medlem i en internationell barnrättsrörelse vid namn 

International Save the Children Alliance som har som vision att barns rättigheter i hela 

världen blir tillgodosedda, att alla barn uppskattas, respekteras, har inflytande, möjligheter 

och framtidstro (www.rb.se).  

 

5.2.1. Problem i mottagningsprocessen 

Rapporten Att möta de ensamkommande barnen (2004) av Monica Brendler-Lindqvist har till 

syfte att redogöra för vilka problem som finns i mottagandet av ensamkommande barn.   

Enligt statistik i denna rapport kan vi se att väntetiden för uppehållstillstånd och boendetiden 

för ensamkommande flyktingbarn varierar upp till mer än tolv månader. Författaren menar att 

rekommendationerna från UD:s regleringsbrev är att det ska ta högst tre månader för 

Migrationsverket att komma fram till ett beslut angående varje barns fall. Hon menar även att 

dessa tre månader kan vid en överklagan till Utlänningsnämnden förlängas till sex månader. 

Rapporten visar även att inget av flyktingbarnen i denna undersökning har fått sitt besked 
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inom tre månader, utan det finns barn som har fått vänta mellan fyra till sex månader samt de 

som fortfarande väntar efter ett år (Brendler-Lindqvist, 2004:28-29).  

 

I rapporten framkommer det att väntetidernas förlängning även orsakar problem i boendena. 

Barnen som egentligen inte ska överskrida tre månaders vistelse på ett boende får stanna där 

mellan sex till femton månader. Korttidsboendet förvandlas till ett långtidsboende med många 

problem som följd. Konsekvenserna blir att barnen på boendet börjar uppföra sig mer passivt, 

mer krävande och mindre ansvarsfulla. Detta förklarar Brendler-Lindqvist som 

institutionalisering vilket hon menar är en följd som alla människor påverkas av när de bor på 

institutioner för länge (Brendler-Lindqvist, 2004:48-49). 

 

I enlighet med Rädda Barnen anser författaren att de ensamkommande barnen, precis som 

andra barn i Sverige, ska ha rätt till att bli behandlade på samma villkor och inte heller 

utsättas för diskriminering. Dessa barn ska ha rätt till en snabb och rättrådig behandling av 

sina asylansökningar där beskedet inte bör dröja mer än tre månader. Barnen ska likaså ha rätt 

till att befinna sig i familjeliknande miljöer som är barnanpassade men de ska samtidigt ändå 

vara under uppsikt av kommunen som har ansvaret. Slutligen menar rapportens författare att 

varje barn har rätt till en god man som ansvarar för barnet och dess behov och att åtgärder bör 

tas för att undvika det onödiga lidandet som de ensamkommande barnen får vara med om på 

grund av ett bristande barnperspektiv hos Migrationsverket (Brendler-Lindqvist, 2004:8, 53-

54).  

 

5.2.2. Förbättringar, förändringar och försämringar 

I rapporten Vem tar ansvaret för de ensamkommande barnen? (2005) har Monica Brendler-

Lindqvist tagit upp de viktiga aspekterna i asylprocessen samt i mottagandet av de 

asylsökande ensamkommande barnen. Hon tittar på vilka åtgärder som gjorts och vilka som 

återstår. Denna rapport är en tvåårig uppföljning av 17 ungdomar vars utveckling hon följer 

närmare från att de har sökt asyl i Sverige fram till hur de har det på boendet i Skellefteå 

kommun. Rapporten behandlar de förbättringar, förändringar och försämringar som har gjorts 

inom området (Brendler-Lindqvist 2005:9, 12). 

 

Enligt författaren har Migrationsverket blivit bättre när det gäller mottagandet av de 

ensamkommande barnen. Även det kommunala mottagandet uppskattas av de 

ensamkommande barnen som menar att det fungerar väl. Däremot menar författaren att det 
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fortfarande finns vissa punkter i asylprocessen som brister. Till dessa brister kan räknas att 

Migrationsverket till exempel tar mindre hänsyn till barnens egna asylskäl, egen vilja i 

utredningen, humanitära skäl samt att barnens bakgrund och situation bedöms felaktigt. 

Brendler-Lindqvist ifrågasätter Migrationsverkets tolkningsföreträde och menar att det bör 

begränsas med hänsyn till barnen. Exempel på detta är att Migrationsverket bedömer barnens 

ålder på icke vetenskapliga grunder, det vill säga att de förbiser läkarens bedömning av 

barnens ålder (Brendler-Lindqvist 2005:9-10,14). 

 

Brendler-Lindqvist har tagit upp statistik från Migrationsverket som visar på hur processen 

för de ensamkommande barnens möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige har utvecklats. 

Statistiken visar att andelen asylsökande som får uppehållstillstånd har minskat radikalt 

jämfört med för några år sedan då 80-90 procent av de ensamkommande flyktingbarnen fick 

uppehållstillstånd. Enligt statistiken fick 45 procent uppehållstillstånd år 2003 och år 2004 

sjönk procentandelen ytterligare till 25,5 procent vilket fram till den 30 september 2005 sjönk 

till 13,4 procent (Brendler-Lindqvist, 2005:14). 

 

Rapporten tar även upp viktiga exempel på hur Migrationsverkets tolkningsföreträde 

missgynnar de ensamkommande barnen. Författaren tar som exempel upp en pojkes situation 

där han efter ett års väntan i Sverige skickas tillbaka till att leva i miserabla förhållanden i sitt 

hemland. Brendler-Lindqvist menar med detta att verket strider mot barnkonventionen 

(Brendler-Lindqvist, 2005:15-16). 

 

Grundregeln om att förena de ensamkommande barnen med sina föräldrar/familjer i deras 

hemländer kan vara en bidragande faktor till varför dessa barns möjlighet att få 

uppehållstillstånd har minskat. Hon menar att detta endast grundar sig på antaganden om att 

de har föräldrar eller familj i hemlandet. Detta har från Migrationsverkets sida varit ett sätt att 

tolka vad barnens bästa är men i själva verket har den ersatt principen att ta hänsyn till 

barnens egna asylskäl vid bedömning om uppehållstillstånd (Brendler-Lindqvist, 2005:10,16).  

Brendler-Lindqvist menar att: 

 
Så länge inte varje ensamkommande barn ses som en individ, ett subjekt med egna 
tankar och känslor har Sverige en flyktingpolitik som inte överensstämmer med 
barnkonventionens intentioner (Brendler-Lindqvist, 2005:17).  
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Enligt författaren visar Skellefteå kommun ett stort ansvarstagande i mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn. Barnen som bor på boenden i kommunen har tillgång till en 

kedja av verksamheter som byggdes upp i kommunen för dem. Kommunen har två asylhem 

till barnens förfogande och för de barn som beviljats uppehållstillstånd finns även två 

grupphem. För de barn som snart fyller 18 år finns Ungbo-verksamheten där de får bo i egna 

lägenheter för att lära sig att stå på egna ben med stöd av personal. Kommunen har även 

erbjudit sitt stöd till de äldre ungdomarna som bor i fristående lägenheter genom att starta 

projekt 18+, där äldre ungdomar kan få stöd av Ungbos personal. Personalen i kommunen har 

försökt skapa en så hemtrevlig miljö som möjligt för dessa barn genom att låta barnen delta i 

olika föreningar, fritidsaktiviteter och gå i skolan. Det satsas mycket på ett fungerande och 

hållbart nätverk för barnen. Dock ser det inte ut på detta sätt i alla kommuner. I till exempel 

Stockholms kranskommuner får barnen klara sig själva med boende, kontaktperson, 

ansvarstagande och integration i samhället (Brendler-Lindqvist, 2005:28-29). 

 

5.2.3. Effekterna av godemännens nya befogenheter 

Dokumentation från seminariet god man för ensamkommande flyktingbarn på Rädda Barnen 

den 26 april 2006 (2006) är en rapport utfärdad av Rädda Barnen för att ge en klarare bild av 

effekterna av den nya lagen, Lag om god man för ensamkommande barn, som ger större 

befogenheter för godemän (Alm, 2006:2). Denna rapport är en sammanställning av flera 

kapitel skrivna av olika författare men vi ska endast använda oss av ett fåtal författares texter 

som är relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

I rapporten framgår det att lagen möjliggjorde många förbättringar men att det fortfarande 

finns mycket som bör göras för att hanteringen av barnen ska bli bättre (Alm, 2006:2). 

Författarna beskriver vad en god man har för uppdrag samt de svårigheter som barnen möter. 

Som en god man har personen i uppgift att företräda de ensamkommande flyktingbarnen som 

deras/dennes förmyndare och/eller vårdnadshavare. För att barnen ska kunna uttala sig måste 

godemannen utses inom ett par dagar. Godemannen har tagit över föräldrarnas roll i dessa 

barns liv men utan att egentligen ha vårdnaden av dem och därmed har de inte heller någon 

försörjningsplikt gentemot barnen. Ett problem som dock dyker upp här är att dessa godemän 

kan stöta på svårigheter när det gäller bland annat att få information från ett juridiskt ombud 

och även från Migrationsverket vad gäller barnet ifråga (von Schéele, 2006:2-3; Fälldin, 

2006:8). 
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Av rapporten framgår även att inte så många av godemännen har någon utbildning när det 

gäller ensamkommande barn, vilket inte heller är ett krav från Migrationsverket. Det är 

mycket vanligt att godemännen ansvarar för upp till fem barn åt gången och dessutom har 

80% av dem inte någon tidigare erfarenhet av barn. Om godemännen vill ha utbildning i 

ämnet får de oftast antingen göra det på egen hand eller med hjälp av frivilligorganisationer 

(Carlsson, 2006:9). 

 

5.2.4. Rättsperspektiv i barnens mottagnings- och asylprocess 

I rapporten ”Jag vill bli som Kofi”: ensamkommande barn i Sverige ur ett rättighetsperspektiv 

(2006) är Eva Rimstens syfte att behandla de ensamkommande barnens rättsliga situation. 

Hon tar upp internationella förpliktelser, konventioner och den nationella lagstiftningen som 

alla hjälper till att förstå det rättsliga sammanhanget.  

 

I november 1989 antogs barnkonventionen av FN:s generalförsamling som innefattar både 

medborgerliga och politiska rättigheter samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I 

Sverige skrevs den under så sent som den 2 september 1990. Det beslutades år 1995 att 

barnkonventionen inte skulle gälla som lag i Sverige utan lagen skulle enbart anpassas till 

konventionen. Rättigheterna som konventionen innefattar ska inte behandlas olika utan som 

en helhet där dessa rättigheter ingår. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är 

något som alla stater bör eftersträva men när det gäller de medborgerliga och politiska 

rättigheterna bör staterna betrakta dem med respekt. Författaren menar att konventionens fyra 

huvudpelare är artikel två: Förbud mot diskriminering, artikel tre: Principen om barnets bästa, 

artikel sex: Rätten till liv och artikel tolv: Rätt att uttrycka sina åsikter. Eftersom 

barnkonventionen påverkar tolkningsdata och praxis inom asylärenden har dessa artiklar stor 

betydelse i all utredningsmetodik samt asylärenden och påverkar även hur konventionen 

tillämpas i praktiken (Rimsten, 2006:24-27).  

 

År 1995 gjordes en särskild resolution av Europeiska Unionens råd som innehöll ett avsnitt 

för att ge de ensamkommande barnen specifika garantier vid handläggning av asylärenden. I 

detta avsnitt framgår det att de ensamkommande barnen ska ha en god man, det vill säga 

någon som företräder dem rättsligt och är mån om deras intressen. Likaså menar författaren 

att det framkommer i asylprocedurdirektivet8 att de ensamkommande barnen i intervjun har 

                                                 
8 Asylprocedurdirektivet är ett av EU:s mål för ett asylsystem i samarbete med alla medlemsstater. Intentionen är 
att införa gemensamma miniminormer för dessa staters bedrivande av asylprocessen (Rimsten, 2006:33).  
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rätt till tolk och översättare. På samma sätt ska även handläggningen ledas av en person med 

insikt i barns behov (Rimsten, 2006:29-33, 57). 

 

Utredningarna kring de ensamkommande barnens asylprocess och mottagande vid 

Migrationsverket håller enligt Rimsten en god kvalité och har utvecklat nya tillvägagångssätt 

där barnen står i fokus och får större utrymme att yttra sig själva. Även verkets anställda anser 

att utredningarna har blivit bättre men att det finns punkter där Migrationsverket inte tar 

hänsyn till barnens rättigheter. En brist, som de påpekar, är att Migrationsverket inte utreder 

vart de ensamkommande barnen skickas innan själva verkställandet, det vill säga om det finns 

någon som kan ta hand om barnen i hemlandet. Barnen får dock inte skickas tillbaka till 

hemlandet utan att ha en säker anknytning till någon som tar emot dem. Migrationsverkets 

uppfattning är att det bästa för barnet är att skickas till sina föräldrar i hemlandet där de kan 

återförenas med varandra, vilket ofta kan vara en felaktig bedömning. Verket tar heller inte 

hänsyn till barns egna asylskäl i den utsträckning som de borde göra. Om det finns många 

barn som söker asyl från ett och samma land så uppmärksammas inte deras asylskäl såsom de 

borde göra (Rimsten, 2006:163-166,176).   

 

I rapporten visar Rimsten att 83 av 86 ensamkommande barn fick möjligheten att själva yttra 

sig under Migrationsverkets utredningar. Av dessa 83 ärenden har endast fem noterats varit 

behandlade av handläggare med särskild kompetens för hanteringen av ensamkommande 

flyktingbarn. Vidare visar rapporten på att mer än en tredjedel av dessa barn inte har fått en 

god man utsedd och Migrationsverket har heller inte uppgett en anledning till varför dessa 

barn inte beviljats en god man. De 55 barn som beviljats godemän har fått vänta mellan en till 

tolv månader, varav de flesta har fått en god man inom en till två månader. Rimsten menar 

även att elva av 86 barn inte fått sina skäl väl motiverade av Migrationsverket, det vill säga att 

deras skäl inte har redovisats i besluten och medräknats i beslutsmotiveringen. Drygt hälften 

av de 86 barnen har delvis fått ett motiverat beslut men där Migrationsverket inte helt tagit 

hänsyn till dessa barns skäl i ärendena fullt ut. De har endast till viss del tagit med barnens 

motiv i bedömningen av ett beslut. Här har Migrationsverket bortsett från barnens situation 

och deras skäl till behov av skydd (Rimsten, 2006:75-76, 83-85).  

 

Rapporten visar att det hos godemän finns en stor efterfrågan på utbildning som ger dem 

kompetens inom deras arbete. Att inte erbjudas någon särskild utbildning ser de som en brist 

hos överförmyndaren då de på så sätt inte stöttar godemännen i deras arbete. Även de 
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kommuner som erbjudit sig att utbilda sina godemän har inte utbildat dem inom deras 

sakområden. Likaså framkommer det att godemännen inte är nöjda med hur överförmyndaren 

lämnar uppgifter om barnen då de menar att praktisk information om var barnen bor med 

mera brister. Enligt Rimsten är godemännen även missnöjda med att rutinerna för 

ensamkommande barns handläggning på Migrationsverket och hos de sociala myndigheterna 

inte överensstämmer med varandra, vilket bidrar till att godemännen upplever det vara 

problematiskt att hantera sina uppdrag (Rimsten, 2006:171-172,176).  

 

Rimsten menar slutligen att myndigheterna måste vara tydligare i att redogöra för hur de har 

gått tillväga i beslutstagandet, hur stor hänsyn de har tagit till barnets bästa respektive 

samhällets bästa i regleringen av invandring till Sverige. Författaren menar även att 

Migrationsverket bör fortsätta arbeta på att lagstiftningen, om ensamkommande barn, 

förverkligas och levs upp till (Rimsten, 2006:178-179).   

 

6. Resultat och analys 
Här nedan kommer vi att presentera vårt resultat och analysera kring det. Vi har delat in 

kapitlet i fyra olika delar där vi tar upp Migrationsverkets och kommunernas ansvar samt de 

ensamkommande barnens rättigheter enligt lagarna vi tidigare har nämnt.  

 

6.1. De ensamkommande barnens rättigheter till god man, vård och omsorg  
Som det ser ut i dagsläget har alla barn som ansöker om asyl i Sverige precis samma 

rättigheter som barn med svenskt medborgarskap. De har rätt att yttra sig och bli hörda, gå i 

skola och få undervisning, få bistånd och en god man som företräder dem i deras vardag och i 

rättsliga frågor. Allt detta stadgas med lagar och det är svenska statens skyldighet att 

tillgodose dessa barns rättigheter. Migrationsverket har i enlighet med barnkonventionens 

andra artikel bestämt att det inte ska göras någon skillnad mellan de ensamkommande barnen 

och de svenska barnen: 

 
Alla barn som söker asyl har precis samma rättigheter som svenska barn, som barn med 
uppehållstillstånd i Sverige (Rahm). 

 
Den bild vi har fått efter all efterforskning av hur detta fungerar i praktiken är dessvärre inte 

vad vi hade förväntat oss och motsäger bestämmelsen ovan. Även om myndigheterna strävar 

efter att tillgodose barnens rättigheter lyckas de inte fullt ut. Det krävs att dessa barn, som är 
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beroende av en god man, också får en sådan utsedd så snabbt som möjligt, gärna inom några 

få dagar. I verkligheten går det inte till på det här sättet. Även om de flesta ensamkommande 

barnen får godemän inom en månad finns det också de som får vänta upp till tolv månader. 

Likaså får en del av dessa barn aldrig en god man, vilket innebär att de inte heller har någon 

som representerar dem. Detta innebär i sin tur att de liksom när det gäller asylansökan inte 

kan ansöka i andra utlänningsärenden. De kan heller inte yttra sig i biståndsfrågor på egen 

hand förrän de har fyllt 16 år. Trots att de har rätt till en god man utsätts dessa barn för 

besvärliga omständigheter i och med att deras rättigheter hämmas i väntan på en god man. 

Denna problematik bekräftar även boendechefen för oss: 

 
Personligen så menar jag att de som sitter och bestämmer om att ensamkommande barn 
inte ska få ansöka om asyl innan godemannen är förordnad lever i en önskedröm. Det 
fungerar inte så i praktiken det är helt omöjligt att invänta en god man för varje barn 
innan de får ansöka om asyl. Vad gäller Sigtuna tar det inte så lång tid att anordna god 
man men i vissa andra kommuner tar det upp till 10-15 dagar vilket jag inte anser vara 
bra (Kibreab). 
 

Kibreabs uttalande påvisar att lagarna inte alltid går att tillämpa i praktiken eftersom det som 

sker i verkliga livet skiljer sig från det som står dokumenterat på papper. Det som är önskvärt 

är svårt att uppfylla i och med att det under de senaste åren har kommit fler ensamkommande 

barn till Sverige. Det går inte att invänta lagen utan prioriteringen bör handla om att förse 

dessa barn med de vardagliga behoven och en trygg miljö.  

 

Migrationsverket menar att inströmningen av ensamkommande barn till Sverige efter år 2000 

har gjort att det inte finns resurser. På så sätt försummas barnens rättigheter samtidigt som det 

har skapat stora problem i omhändertagandet av barnen då kommunerna inte hinner med att 

ordna fram platser. Vår godemans formulering kring detta lyder: 

 
Det fungerade inte alls när kommunerna tog över, Migrationsverket stängde boenden 
när de gav över ansvaret, vilket skapade kaos i kommunerna (God man). 

 
Kommunerna upplever fortfarande problem med att placera de ensamkommande barnen på 

boenden, vilket är en stor brist. Att anledningen till detta skulle vara ökningen av antalet 

ensamkommande barn ser vi inte som ett skäl då det inte är första gången Sverige handskas 

med denna sortens problematik. Ökningen av ensamkommande barn är inte något nytt för 

Sverige då det under 1988-1994 fanns många fler som ansökte om asyl i Sverige.  
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Även om Migrationsverket beslutat att det ska finnas fler platser för dessa barn vid årsskiftet 

kvarstår ändå alla problem barnen möts av idag. Barn som egentligen ska vistas på ett boende 

i högst tre månader får på grund av platsbrist vistas i ankomstkommunerna i upp till femton 

månader. Detta kan påverka barnen väldigt negativt och deras beteende kan börja förändras. 

Vidare orsakar detta att barnen flyttas till, för dem, olämpliga platser: 

 
Eftersom vi inte kan flytta dem till anvisningskommuner så blev kommunerna som 
anordnade tillfälliga boenden tvungna att placera barnen i ankomstkommuner. Då det 
även blev fullt i ankomstkommunerna (till exempel i Steninge) blev kommunerna 
tvungna att placera barnen i olika jourhem och till och med institutioner för barn med 
socialt skilda behov där det finns kriminella ungdomar (Kibreab).  

 
Att barn som redan har fått uppleva så mycket och har mycket att tänka på samtidigt som de 

oftast mår väldigt dåligt ska behöva placeras tillsammans med kriminellt belastade ungdomar, 

är en felaktig behandling mot dessa barn. Det sista dessa barn behöver är att bo ihop med 

ungdomar som kan komma att påverka dem negativt. De har flytt sina hemländer för att 

komma till ett land som kan erbjuda dem en trygg miljö och hopp om goda 

framtidsmöjligheter. De svenska myndigheterna borde anstränga sig lite mer för att 

åtminstone kunna förse dem med rättigheten att få bo på en plats där de inte ska behöva 

genomgå ytterligare svårigheter. Då det i nuläget är fullt på alla boenden i 

anvisningskommunerna och ankomstkommunerna har de ensamkommande barnen placerats 

lite överallt där det finns plats. Med detta har deras rättigheter och möjligheter till att börja ett 

normalt liv där de blir integrerade i samhället, tagit längre tid än vad det borde göra. Det bästa 

sättet för att dessa barn ska känna att de är en del av det svenska samhället är att de blir 

placerade i skolor där de kan lära sig den svenska kulturen. Att det tar för lång tid för dessa 

barn att komma ut i samhället har gjort att ankomstkommunerna har börjat ta till nya åtgärder: 

 
Att barnen får bo på transit9 är speciellt då de inte har kommit igång så snabbt men nu 
har vi insett att barnen stannar kvar här i kommunerna längre så vi har börjat ordna 
med skolor till dem men det har tagit lite för lång tid (God man). 

 
Med tanke på att det i 4 § i Lag om mottagande av asylsökande med flera står att de 

ensamkommande barnen har rätt till att delta i svensk undervisning borde Migrationsverket 

och kommuner anstränga sig lite mer i denna fråga. Om det nu är som Rahm menar att alla 

ensamkommande barn har precis samma rättigheter som svenska barn, hade de inte tolererat 

                                                 
9 Med transit syftar gode mannen till ankomstkommun. 
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denna situation. Idag börjar alla svenska barn i skolan när det är dags för dem. Vart har de lika 

rättigheterna tagit vägen?  

 

Migrationsverket och kommunerna har arbetat bra med sina nuvarande lösningar. Det finns 

dock fortfarande mycket att åstadkomma från deras sida för att likställa de ensamkommande 

barnen med svenska barn i enlighet med barnkonventionen. Genom vår intervju med Rahm 

har vi fått information om att barnens rättigheter blir tillgodosedda. Jämför vi däremot svaren 

från verket med Kibreabs och godemannens svar samt rapporterna från Rädda Barnen kan vi 

redogöra för att Migrationsverket har en bra bit kvar för att uppfylla kraven i 

barnkonventionen.  

 

6.2. Rättigheter inom asylprocessen 
Migrationsverket har lång erfarenhet av att arbeta med barn och deras asylprocesser. De har 

med åren utvecklat nya metoder och blivit bättre på att hantera ensamkommande flyktingbarn 

då de har barnen i fokus. I enlighet med tredje paragrafen i barnkonventionen och tolfte 

artikeln i Lag om god man för ensamkommande barn har verket givit barnen större 

möjligheter att yttra sig. Det är ett bra steg av Migrationsverket att ta till nya åtgärder i syfte 

att förbättra barnens situation. Detta visar att verket vill att dessa barn ska ha det bättre och 

åtgärderna som tagits ska hjälpa till att få barnens bästa i centrum. Det finns däremot vissa 

brister i asylprocessen som Migrationsverket behöver arbeta ytterligare på. Exempel på dessa 

brister är att hänsyn till barns egna asylskäl sker i mindre utsträckning, deras egen vilja 

kommer inte fram i utredningarna och likaså tas mindre hänsyn till humanitära skäl. Verket 

brister även i bedömningen av barnens situation och bakgrund som sker på felaktiga grunder. 

Migrationsverket går i och med detta emot sig själva när de inte förverkligar de åtgärder de 

har tagit för att sätta barnets bästa i fokus. Likaså går de emot barnkonventionen som 

understryker vikten av att barnets bästa bör komma fram i alla sammanhang, även när  

myndigheten beslutar i barnens ärenden. Om Migrationsverket nu hade viljan att sätta barnen 

i fokus skulle de ha tagit mer hänsyn till barnkonventionen. På detta sätt skulle de kunna ge 

barnen bättre chanser att få sina ärenden rättvist bedömda. 

 

Vidare tar Migrationsverket, under utredningarna, inte tillräcklig hänsyn till vem barnen 

skickas till när de inte beviljas uppehållstillstånd. Verket har som grundregel att de 

ensamkommande barnens bästa är att bli skickade tillbaka till sina hemländer och återförenas 
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med sina föräldrar om den möjligheten finns. Godemannen som vi intervjuade påpekade 

denna brist i grundregeln utifrån en händelse som ett barn, som denna godeman hade ansvar 

för, varit med om. Ett ensamkommande barn från Chile skulle skickas tillbaka till sitt 

hemland då Migrationsverket fått kännedom om att modern var vid liv. Vidare 

undersökningar gjordes inte, vilket fick godemannen att reagera och själv, via sina kontakter, 

kontrollera uppgifterna. Det som godemannen kom fram till var att modern befann sig i 

Argentina i en väldigt svår ekonomisk situation samtidigt som hon var prostituerad. Först 

därmed beviljades barnet uppehållstillstånd i Sverige10. Utters kommentar kring varför det 

bästa för barnet är att förenas med sina föräldrar i hemlandet blev:  

 
Enligt FN:s Barnkonvention är det en rättighet för ett barn att återförenas med sina 
föräldrar. Därför söker svenska myndigheter finna barnens föräldrar eller 
vårdnadshavare. Om det inte föreligger någon risk för förföljelse eller andra behov av 
skydd är huvudinriktningen att ett ensamt barn så snabbt som möjligt ska återförenas 
med sina föräldrar i hemlandet. /…/ Migrationsverket skickar aldrig tillbaka någon 
minderårig utan att veta att barnet tas om hand vid hemkomsten /…/ En noggrann 
utredning görs alltid (Utter).  
 

Barnkonventionen är väldigt tydlig i vilka barn som Migrationsverket ska skicka hem men 

verket gjorde inte en rättvis bedömning när de ville skicka hem ett barn till sin mamma vars 

situation var instabil. Barnkonventionen tar hänsyn till ”andra behov av skydd” än förföljelse 

och ger därmed just detta barn rätt till asyl men ser vi till Utters kommentar verkar barnet inte 

ha ”andra behov av skydd” när de bestämde att skicka iväg barnet. Utter talar, om vi ser till 

exemplet med barnet från Chile, emot sig själv när hon menar att ett barn aldrig skickas 

tillbaka om verket inte är säker på att barnet har en chans till en bra framtid. Vi skulle vilja se 

att Migrationsverket var lika duktig på att följa barnkonventionen i ärenden som gynnar 

barnen på samma sätt som när det gynnar dem själva. De skulle åtminstone kunna följa det de 

själva framför: 

 
Vi utvärderar naturligtvis om barnet har skyddsbehov och ser om man uppfyller 
flyktingsparagraf och skyddsparagraf i Utlänningslagen. Sen försöker vi alltid se till 
barnets bästa som det står i barnkonventionen som också är inskriven i 
Utlänningslagen. Däremot måste vi också väga in den sociala situationen i hemlandet 
och se vilken möjlighet man har till ett drägligt liv i hemlandet, vilket socialt 
sammanhang man har i hemlandet, vilken möjlighet man har att bli omhändertagen 
(Rahm). 

 

                                                 
10 Länderna Chile och Argentina är rekonstruerade för att behålla barnets integritet. Barnet kommer egentligen 
från andra gränsande länder.  
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Här menar Rahm precis som Utter att Migrationsverket inte skickar tillbaka något barn utan 

att titta till deras sociala situation i hemlandet. Exemplet ovan med barnet från Chile visar 

däremot att det inte alltid fungerar på det sättet utan barnen verkar skickas utan någon 

tillräcklig efterforskning. Migrationsverket får inte skicka tillbaka ensamkommande barn utan 

att vara säkra på att det finns någon som kan ta hand om dem i hemlandet. Självklart håller vi 

med verket om att det bästa för barnet är att vara med sina föräldrar och familj. Ett barn skulle 

inte må bra av att vara separerad från dem han/hon älskar men om detta barns familj har 

skickat barnet till ett annat land i hopp om överlevnad eller en säkrare framtid har nog 

föräldrarna vägt in vad som är det bästa för sitt barn. Hur går då Migrationsverket tillväga när 

de beslutar att barnets bästa är att åka tillbaka till det elände som föräldrarna skickade iväg 

barnet ifrån? Det är inte som i exemplet om barnet från Chile i varje ensamkommande barns 

fall som söker asyl i Sverige. Det finns säkert fall där barn skickas iväg av sina föräldrar utan 

viktiga skäl men med tanke på barnet från Chile kan vi fråga oss på vilka grunder 

Migrationsverket skickar tillbaka barnen. En central del i verkets beslut om de 

ensamkommande barnen ligger ändå i att förena dem med sina föräldrar eller familj i 

hemlandet om det är möjligt:  

 
En viktig del i de beslut vi fattar för ensamkommande barn är beroende på hur deras 
sociala situation ser ut hemma om vi kan få kontakt med barnets familj i hemlandet 
väger vi naturligtvis in det i beslutet. Om det skulle kunna bli en avvisning11 tittar vi 
också alltid på den sociala situationen i hemlandet och ser om det är möjligt för 
barnet att återvända ur ett socialt perspektiv. Vi tittar inte bara på om barnet har 
skyddsbehov enligt skyddslagstiftningen utan vi ser även om barnet har möjlighet till 
ett bra liv när man återvänder (Rahm). 

 
Migrationsverkets beslutstaganden har fått oss, precis som Brendler-Lindqvist, att tänka till 

och ifrågasätta om antalet obeviljade uppehållstillstånd kan ha någon koppling till denna 

grundregel om att förena barnen med sina föräldrar i hemlandet. Andelen beviljade 

uppehållstillstånd har sjunkit mycket på bara några år, från hela 90 procent till 13 procent 

(Brendler-Lindqvist, 2005:14). Ökningen av antalet obeviljade uppehållstillstånd är vår 

godeman lika förundrad över och tycker att Migrationsverket inte alltid är rättvis i 

bedömningarna: 

 
Ibland kan vi undra över hur de kan besluta så som de gör men vi har ju möjligheten att 
överklaga om barnet inte har fått någon advokat i första skedet. Blir det däremot nej så 
får de en advokat och då får man ju läsa igenom utredningen flera gånger och där finna 
skäl för att överklaga, men ibland tycker man att de är orättvist bedömda. Då mår man 

                                                 
11 När en person får avslag på sin asylansökan eller inte har uppehållstillstånd avvisas denne (Rimsten, 2006:59). 
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ju inte så bra, man tycker att barnet skulle ha fått stanna men bedömningen är hård i 
Sverige, det är kanske hårdare än i andra länder i Europa (God man). 
 

Det som fångar vår uppmärksamhet i det här fallet är att 1 § i kapitel 5 i Utlänningslagen ger 

alla som definieras som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt rätt till uppehållstillstånd. 

Hur kan det då komma sig att Migrationsverket kan neka så många barn den här rätten? Utter 

menar att vi bör: 

 
Läsa 5 kap. § 6 i Utlänningslagen. Barn utan vårdnadshavare har oftast inga faktiska 
skyddsbehov enligt Migrationsverkets bedömningar (Utter). 

 
Det intressanta är att denna paragraf också säger att barn inte behöver ha så allvarliga skäl 

som vuxna för att vara skyddsbehövande och få uppehållstillstånd. Då de är barn och har 

större behov av skydd har lagen underlättat asylskälen för dem. 

 
Det är inte alla barn som blir nekade utan det finns även de som beviljas uppehållstillstånd 

men däremot kan väntetiden bli väldigt lång. I vissa fall kan väntetiden ta upp till tolv 

månader trots att det inte borde överstiga tre månader (Brendler-Lindqvist, 2004:28-29). Vår 

godeman har av ett barns asylprocess, som hon ansvarat för, erfarit att det kan ta upp till fyra 

år för att få ett beslut: 

 
Som längst har jag varit god man till ett barn i fyra år men just nu är situationen så att 
om jag till exempel har barn från Somalia så tas deras ärenden snabbt av 
Migrationsverket för att få bort dem från kön. Detta för att dessa barn oftast får stanna 
så de tas om hand så fort det går. De ska egentligen utreda alla barn inom tre månader 
men de här Somalia ärenden kan gå inom det tidsperspektivet men däremot inte 
andra… Om jag har fått ett barn i september ringer jag till Uppsala som utreder 
barnen, de kan svara att de inte kan ta emot ärendet nu utan först någon gång i februari 
mars kan de tänka sig ha tid… Det har blivit en sådan tidsförlängning i de här 
asylärendena (God man). 

 
Senare i intervjun kom det även fram att barnet som fått vänta i fyra år på beslut har nekats till 

uppehållstillstånd i Sverige ”den som har väntat i fyra år har fått nej hela tiden” (God man). 

Att ett ärende ska ta fyra år och på så sätt utsätta barnet för en sådan lång ovisshet är inte en 

godtagbar handling från Migrationsverkets sida. Fyra år är överdrivet länge för ett barn att 

vänta och verket bör vara snabbare i att ta beslut i barnens ärenden med tanke på deras 

psykiska hälsa och framtid. I det här fallet måste barnet ha etablerats och integrerats väldigt 

väl i det svenska samhället. Att skickas tillbaka efter en så lång tid kan inte ha varit enkelt för 

barnet.  

 

 28  



Vi kan utifrån vår godemans uttalande även konstatera att Migrationsverket inte tar beslut i 

alla barns ärenden lika snabbt. Detta visar på att barn som varit i Sverige en kortare tid kan få 

beslut i sina ärenden fortare än de barn som har vistats i Sverige en längre period. Detta är 

ytterligare en brist när det gäller skyddandet av barnens rättigheter. Migrationsverkets roll är 

att skydda barnen och inte att diskriminera dem även om det är i ett gott syfte. Enligt 

barnkonventionens andra artikel ska alla barn oavsett nationalitet eller annan bakgrund 

behandlas lika av myndigheterna. Alla ensamkommande flyktingbarn tillförsäkras enligt 

denna artikel rätten att inte bli diskriminerade och att behandlas på samma villkor. 

Migrationsverket behöver arbeta ytterligare på att jämställa barnen i sina handläggningar och 

inte dra ut på tiden. Att det tar för lång tid att få beslut i ärenden är något som även vår 

godeman påpekar: 

 
Det skulle vara bra att man får ett beslut snabbt. Det mår barnet bättre av och även 
om det är ett nej så är det bättre att det kommer lite snabbare än vad det gör nu för att 
det är svårt om man har varit här länge och sen plötsligt får ett nej, så jag tycker 
givetvis inte att det är bra att det tar så lång tid (God man). 

 
Det finns inom Migrationsverket ett tolkningsföreträde som gör att deras tolkning av olika 

ärenden resulterar i olika bedömningar och beslut. Ett exempel som Brendler-Lindqvist tar 

upp på en feltolkning som Migrationsverket gjort är en pojke som skickats tillbaka, efter att 

ha fått vänta på beslut i ett år, för att leva i usla omständigheter. Detta strider inte endast emot 

barnkonventionen utan även mot den svenska Utlänningslagen som ger alla flyktingar och 

skyddsbehövande i övrigt rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Ett annat exempel på 

Migrationsverkets tolkningsföreträde fick vi ta del av från vår godeman:  

 
Senaste ärendet som jag hade var en pojke från Afghanistan som sökte asyl på grund av 
heder och skam kulturer där två av hans familjemedlemmar hade blivit dödade på 
grund av att han hade valt en egen flicka. Migrationsverket trodde inte på detta men 
han fick ändå stanna, men de trodde inte på honom och då förstår man inte riktigt 
varför det inte räcker som asylskäl. Istället gav de honom uppehållstillstånd på grund 
av att hans anknytning till Sverige var så pass stark… så ibland tycker jag att de inte tar 
hänsyn till barnens egna asylskäl (God man).         

 
Detta visar att barnens ord inte har någon betydelse. Migrationsverkets uppdrag är att göra en 

grundlig utredning för att ta reda på barnens bakgrund men deras tolkningsföreträde gör också 

att barnen framstår som om de inte talar sanning som i exemplet ovan. På liknande sätt har 

Migrationsverket tidigare bedömt i ärenden genom att förlita sig på barnens ålder och där 

gjort felaktiga bedömningar då deras tolkningsföreträde visade att barnen ansågs vara äldre än 

vad läkaren angivit (Brendler-Lindqvist 2005:9-10,14-16; Rimsten, 2006:178-179). Genom 
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svaren från Migrationsverket har vi fått beskedet att verket lagt ner den medicinska 

bedömningen och istället används idag andra metoder: 

 
Migrationsverket gör inte någon medicinsk utredning i dagsläget utan en åldersutredning. 
Man pratar med barnet och till exempel frågar efter syskon, syskons ålder, om barnet gått 
i skolan och hur länge (Utter). 

 
Det är bra att Migrationsverket lagt ner den medicinska utredningen eftersom exemplet som 

Rimsten tar upp tyder på att verket ändå inte har ett stort förtroende för vad läkarna fått för 

resultat, att de inte accepterar resultatet och förvränger det i syfte att gynna sig själva. Det är 

svårt för ett barn att få avslag på grund av att verket gjort en bedömning av att denne är i en 

annan ålder än den egentligen är. På bara ett par timmar kan barnets uppfattning om sig själv 

ändras och detta kan även påverka barnet negativt.   

 

6.3. Kommunernas ansvar 
De kommuner som har skrivit under ett avtal med Migrationsverket har i möjligaste mån 

erbjudit de ensamkommande barnen ett boende och sysselsättning. Vi har exemplet från 

Skellefteå kommun som har byggt sitt boende med hänsyn till barnens rättigheter och 

möjliggjort för barnen att delta i olika verksamheter. Genom att få barnen att gå i skola, delta i 

olika föreningar och fritidsaktiviteter har personalen på boendet försökt att integrera dessa 

barn i det svenska samhället. Med detta kan vi konstatera att Skellefteå kommun har skapat ett 

meningsfullt boende för barnen i enlighet med Lag om mottagande av asylsökande med flera i 

dess 4 §, som även menar att alla ensamkommande barn har rätt till skolundervisning. 

Personalen på boendet i Skellefteå kommun har även tänkt på barn som snart ska fylla 18 år 

och de som redan är i den åldern genom att ge dem stöd (Brendler-Lindqvist, 2005:28-29). 

Det finns dock fortfarande brist på platser eftersom det i dagsläget finns många 

ensamkommande barn i Sverige och få kommuner som vill ta emot dem. Denna ovilja bland 

kommuner har lett till att de ensamkommande barnen fastnar i ankomstkommunerna längre än 

planerat vilket godemannen vi intervjuat anser vara problematiskt: 

 
Jag vet inte om ni känner till det här problemet med att kommunerna ska ta över 
ansvaret, de vill inte, det blev stopp hos de kommuner som har skrivit på eftersom de 
har tagit tillräckligt och då blir det mer och mer transit boende (God man).  

 
Barnens långa väntan i ankomstkommunerna är ett stort dilemma för dem då de inte kan starta 

sitt nya liv i Sverige. Likaså brister kommunerna i sitt ansvar gentemot godemännen och 

därmed de ensamkommande barnen. Godemännen får inte en speciell utbildning i hur 
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hanteringen av de ensamkommande barnen sker från kommunerna som de är anställda av. De 

flesta har ingen erfarenhet av barn eller en barnspecifik utbildning och dessutom får många av 

dem ansvara för flera barn samtidigt (Carlsson, 2006:9). Vår godeman anser att det ligger i 

dennes ansvar att få en utbildning: 

 
Jag tycker att man själv måste gå in och försöka läsa och lära sig. Kraven för godemän 
är att vi ska vara samhällsorienterade därför tycker jag att kommunerna kunde ha lite 
mer utbildning, för att detta arbete är mångfacetterat och det kan alltid komma fram 
olika saker med olika barn. Jag tycker att kommunerna skulle kunna ordna möten 
mellan godemännen lite oftare så att vi åtminstone kunde dela med oss våra 
erfarenheter, detta är ett väldigt ensamt arbete annars. Sen är det upp till mig hur 
mycket jag förkovrar mig om till exempel olika länders situation och måste någonstans 
ha en aning om hur det är i det land som barnet kommer ifrån och vilka möjligheter 
dem har att stanna och hur mycket det fordras. Vi måste ha lite kunskap om hur 
offentliga biträden fungerar för att barnen kan få så bra offentliga biträden som möjligt 
(God man). 
 

Ur detta citat kan vi se att godemännen inte får en utbildning som de behöver utan att de 

själva blir tvungna att söka information. Vår godeman har en god utbildning vilket antagligen 

många fler har, men däremot visar rapporten ”Dokumentation från seminariet god man för 

ensamkommande flyktingbarn på Rädda Barnen den 26 april 2006” att många godemän 

varken har en specifik utbildning eller tidigare erfarenhet av barn. Ju bättre utbildning dessa 

godemän får desto mer kan de hjälpa barnen. Precis som att skolor anställer kvalificerade 

lärare behöver även ensamkommande barn någon som är utbildad inom området. De flesta 

godemännen gör säkert sitt arbete helhjärtat och så gott de kan försöker de nog hjälpa 

vartenda barn, men kommunerna har också ett ansvar att ta. Dessa barn behöver en 

företrädare som kan försvara dem i alla lägen. Detta kräver att godemännen har juridiska 

kunskaper, att de vet hur asylprocessen går till och vad barnet har för rättigheter inom alla 

områden. Allt detta är ett måste för att godemännen ska kunna försvara barnen och påverka 

deras livsvillkor på bästa möjliga sätt. Det är upp till kommunerna att ge godemännen de 

bästa förutsättningarna för att de ska kunna ge de ensamkommande barnen allt de har. 

 

Vår godeman har även nämnt att den ekonomiska ersättningen ibland inte beviljats utan 

godemannen har då fått arbeta utan betalning: 

 
Jag har ett ärende som varade från juni till nu i december och jag kommer eventuellt att 
få betalt först nu i december (God man). 
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I ett fall där barnet vägrade att träffa någon från Migrationsverket av rädsla för att skickas 

tillbaka till sitt hemland anordnade godemannen en träff med handläggaren på en strand där 

alla tre träffades för att barnet skulle känna sig bekväm. Detta ville inte kommunen betala för 

eftersom de ansåg att en strand inte är en lämplig arbetsplats. En sådan handling kan påverka 

godemännens motivation vilket i sin tur kan leda till att hanteringen av barnen inte sker på ett 

lika hängivet sätt. Det kan också helt enkelt leda till att godemännen tröttnar på sitt arbete och 

inte engagerar sig nog för att hjälpa de ensamkommande barnen. Det är kommunernas ansvar 

som arbetsgivare att motivera sin personal till deras arbete, inte skapa ytterligare 

komplikationer för dem.  

 

6.4. Migrationsverkets ansvar 
När ensamkommande barn ansöker om asyl i Sverige är det Migrationsverkets ansvar att 

pröva och bedöma deras ärenden i enlighet med Utlänningslagen och samtidigt står verket för 

barnens återvändning till hemlandet samt det ekonomiska biståndet. Migrationsverket och 

kommunerna som har hand om dessa barn har avtalat att båda parterna ska dela på ansvaret: 

 

Migrationsverkets roll renodlas och verket ansvarar för att pröva deras 
asylansökningar och annan myndighetsutövning inom ramen för lagen om mottagande 
av asylsökande (1994:137). Kommunerna ansvarar för boendet och omsorgen av barn 
utan vårdnadshavare (Utter). 

 
Enligt Migrationsverket har de, sedan den nya lagen om fördelat ansvar mellan dem och 

kommunerna trätt i kraft, gjort ett bra arbete och tagit sitt ansvar och blivit bättre på att motta 

de ensamkommande flyktingbarnen. Denna fördelning anser vi vara till fördel för barnen 

eftersom båda delar kan koncentrera sig på sitt ansvarsområde. Barnen kan nu med mer 

säkerhet förlita sig på personalen i de kommunala boendena utan att behöva bekymra sig över 

att deras relation eller samtal med personalen de bor tillsammans med kan påverka besluten i 

asylprocessen. Tidigare kanske barnen inte hade något förtroende för personalen som arbetade 

på boendena eller anläggningarna som tillhörde Migrationsverket vars personal också var 

anställda av dem. Det är trots allt Migrationsverket som beslutar i asylärenden och med det 

om deras framtid. På liknande sätt kanske barnen inte får fram sina synpunkter under 

utredningens gång på grund av den stress och nervositet de befinner sig i. När det är två skilda 

myndigheter som har hand om barnen i de olika ärendena och då de bor på kommunala 

boenden kan barnen vara sig själva utan att behöva bekymra sig över hur besluten kommer att 
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se ut. Samtidigt kan de känna sig trygga i vetskapen om att det inte är personalen på boendena 

som dömer i ärendena och har inget med beslutstagandet att göra.   

 

Rapporten ”Överföring av mottagande av asylsökande ensamkommande barn till 

kommunerna” (2006) visar att alla barn i deras undersökning som var berättigade till ett 

boende har blivit placerade i något av kommunernas boenden. Boendechefen som vi 

intervjuade tyckte däremot att Migrationsverket kunde göra bättre ifrån sig: 

 
Man kan gott säga att det inte är ett bra mottagande på grund av att Migrationsverket 
inte har kunnat ordna anvisningskommuner, men det är klart att Migrationsverket inte 
kan trolla fram platser när kommunerna inte är villiga att anordna platser (Kibreab). 

 
Att Migrationsverket har lyckats placera in alla barn i något boende visar på att de gör sitt 

arbete bra men de behöver fortfarande arbeta på att få in barnen i anvisningskommuner inom 

loppet av några dagar. Det är verkets ansvar att ta till hårdare tag och se till att kommunerna 

tar sitt ansvar gentemot dessa barn, andra kommuner och samhället. Godemannen som vi 

intervjuade var däremot delvis nöjd med Migrationsverkets insatser: 

 
I augusti och september kunde det finnas platser men just nu är det stopp men 
Migrationsverket förhandlar hela tiden med olika kommuner så de hittar platser då och 
då. Jag kan tänka mig att det kan ta upp till fyra månader, det beror helt och hållet på 
hur Migrationsverkets personal kommer överens med olika kommuner som kan ta emot 
och hitta platser åt barnen. Men det har blivit att det ändå tar längre och längre tid 
(God man). 

 
Mottagandet av dessa barn skulle ha varit mycket bättre om fler kommuner ställde upp men i 

och med att de brister i medverkandet kommer de ensamkommande barnen inte ut i det 

svenska samhället på samma sätt som barn som placerats i anvisningskommuner. Boendet är 

en självklar rättighet för dessa barn och de ska inte behöva lida på grund av att 

Migrationsverket inte kan övertala kommuner att samarbeta med dem. Barnen ska inte heller 

behöva vara med om ytterligare svårigheter på grund av att de övriga kommunerna inte kan 

vara hjälpsamma.  

 
Det är lika viktigt att Migrationsverket har ett barnperspektiv i arbetet med de 

ensamkommande flyktingbarnen som att de har det i sin utbildning. Det underlättar arbetet 

med barnen eftersom personalen på så sätt förstår sig bättre på dem, deras situation och deras 

behov. Rimsten menar att det endast är sex procent av barnen i hennes utredning som hade 
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fått handläggare med en specialutbildning i hanteringen av dessa barn (Rimsten, 2006:75-76). 

Däremot menar Utter att handläggarna är utbildade och vet vad de ska göra: 

 
Vi använder speciella barnhandläggare. Verket har i samarbete med Linköpings 
universitet och Europeiska flyktingfonden tagit fram en intervjuguide för hur man 
samtalar med barn. I Migrationsprogrammet, som är en intern utbildning för 
migrationstjänstemän, finns flera kurser som handlar om hur man utreder barn, 
barnfamiljer, samtalar med barn och så vidare (Utter).  

 
Även Rahm håller med Utter och menar att verket satsar på att utbilda sin personal: 
 

Vi har särskilda handläggare som har fått barnutbildning och vi håller på med att dra 
igång en stor barnutbildning i vår reception här för alla som jobbar med det här 
första mötet. Det är personer som är utbildade i metodik och samtalsmetodik för hur 
man möter barn som har varit utsatta för svåra situationer och hur man möter barn i 
den situationen som dem som kommer hit är i (Rahm).  

 
Det finns däremot en motsägelse mellan Migrationsverkets kommentarer och Rimstens 

undersökning. Ser vi till vår godemans uttalande så verkar Migrationsverket åtminstone ha 

tagit till åtgärder och utbildat sin personal i att hantera de ensamkommande barnen på ett 

lämpligt sätt: 

 
Asylhandläggare vet exakt hur de ska utreda barn och de vet att frågorna ska vara 
öppna. De kan det här då de har blivit utbildade i hur man ska intervjua barnen. Här är 
det sällan någonting som sker som inte går korrekt till /…/ asylhandläggarna gör ett 
korrekt jobb (God man). 

 
I förhållande till dessa svar verkar Migrationsverket hålla en god kvalité i hanteringen av 

handläggningarna av de ensamkommande barnen. Enligt Utter och Rahm är handläggarna 

kompetenta och har en god utbildning. De vet hur hanteringen av de ensamkommande barnen 

ska ske. Detta är en bra åtgärd från verkets sida då barnen på så sätt får en bra handläggning 

och i sin tur är det bättre för barnen att personalen som hanterar dem kan sin sak. Detta ger en 

sorts trygghet för barnen samtidigt som handläggarna kan få barnen att tala ut på ett bättre och 

mer öppet sätt när de är kvalificerade.  

 

Resultatet ovan i Rimstens undersökning är däremot inte en försvarbar situation. I den 

position som de ensamkommande barnen befinner sig i lider de redan ofta svårt av trauman. 

De påverkas framförallt av att ha lämnat hela sitt förflutna och sina anhöriga för att komma 

till ett okänt land och därmed gå en lika okänd framtid till mötes. Barnen skräms självklart av 

denna ovisshet och att de ofta kommer utan egen vilja ökar dessutom deras rädsla. Dessa barn 

behöver definitivt personer som klarar av att hantera dem och deras tillstånd utan att utsätta 
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dem för ytterligare besvär. Sådana ärenden förväntas så långt det går att hanteras med 

försiktighet och ömhet inte minst då Sverige är ett av de länder som har skrivit under 

barnkonventionen och vet att dessa barn är i behov av särskild tillsyn.  

 

7. Diskussion och slutsatser 
Det vi har kommit fram till i frågan om kommunernas ansvarstagande är att de kommuner 

som tecknat avtal med Migrationsverket har på bästa möjliga sätt skött sina ansvarsområden. I 

den mån de kan, har de erbjudit de ensamkommande barnen utbildning, vård och omsorg. 

Denna åsikt delas även av vår godeman, Kibreab och Brendler-Lindqvist som har skrivit 

Rädda Barnens rapporter. Kommunerna bör däremot förbättra hanteringen av godemännen 

eftersom dessa barn ska ha sakkunniga godemän som kan försvara dem och deras rättigheter 

på bästa möjliga sätt. Denna brist från överförmyndarens sida är vår godeman och författarna 

till Rädda Barnens rapporter ense om. Kommunerna bör förstå att deras handlande påverkar 

barnens liv då en utbildad god man bättre kan påverka i den rättsliga processen. Har de tagit 

på sig ett ansvar att ta hand om ensamkommande barn bör de fullfölja det även om det är ett 

krävande arbete och godemännens utbildning blir kostsam. De kommuner som vägrar att 

skriva under ett avtal med verket bör inse att det blir problematiskt i längden då flera hundra 

ensamkommande barn anländer till Sverige varje år och behöver ett hem att bo i. 

Kommunerna bör tänka till och ställa upp för dessa barn då det skulle underlätta hanteringen 

av dem.  

 

Migrationsverket bär enligt svensk lag huvudansvaret för de ensamkommande barnen i och 

med att verket har i uppdrag att förhandla med kommuner och teckna avtal med dem för att 

dessa barn på så sätt ska få ett boende i en anvisningskommun. Eftersom det däremot inte 

finns någon lag på att kommunerna bör ställa upp på att ta hand om dessa barn kan 

Migrationsverket inte heller tvinga dem till att ta sitt ansvar. Att situationen ser ut på detta sätt 

idag beror på att kommunerna inte har blivit tillräckligt förberedda på att ta över ansvaret för 

de ensamkommande barnen. Vi anser att Migrationsverket innan nedläggningen av sina 

anläggningar och boenden borde ha haft i åtanke de konsekvenser som idag drabbar dessa 

barn, kommuner och verket. En bättre studieplan över de nya planeringarna att föra över en 

del av ansvaret till kommunerna borde ha gjorts eftersom det idag visar sig att de inte har gjort 

det då det finns många kommuner som vägrar att ta emot de ensamkommande barnen. Ur våra 

samtliga intervjuer och rapporter från Migrationsverket kan vi däremot konstatera att 
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Migrationsverket i försöket att övertala kommuner att hjälpa till med de ensamkommande 

barnen tar sitt ansvar. De har försökt att engagera kommuner att ta sitt ansvar men denna 

ovilja bland kommunerna är inget som Migrationsverket har rätt att skylla på. De borde ha 

förutspått detta innan bestämmelsen. Av denna dåliga planering är det barnen som har hamnat 

i kläm. Åtgärder borde ha tagits innan bestämmelsen trätt i kraft för att förhindra att dessa 

barn drabbas och därmed att deras rättigheter försummas.   

 

Migrationsverket ansvarar för att ta emot ansökan från de ensamkommande barnen och 

hantera hela asylprocessen där ansökan, handläggning, hantering av barnens ärenden och 

beslutstagande ingår. Verket har fortfarande många åtgärder att ta för att förbättra sitt arbete 

med dessa barn. De brister i punkter där de förbiser barnens rättigheter såsom deras egna 

asylskäl, deras egen vilja och humanitära skäl. Verket brister likaså i att ta hänsyn till deras 

bakgrund och situation, i hanteringen av hemskickandet av barnen och i hanteringen av 

asylärendena tidsmässigt. De går emot barnkonventionen i många punkter genom dessa 

handlingar och likaså emot den svenska Utlänningslagen. Vi kan dra denna slutsats då 

Utlänningslagens femte och tolfte kapitel menar att alla som definieras som flykting och 

”skyddsbehövande i övrigt” har rätt till uppehållstillstånd i det land de söker asyl i. Lagen ger 

även utrymme åt personer med lindrigare skäl att få uppehållstillstånd på humanitära grunder 

och barn som inte behöver ha lika starka skäl som vuxna. Utifrån vår godemans uttalanden 

och rapporterna, framförallt från Rädda Barnen, ser vi ett mönster där många som har rätt till 

uppehållstillstånd inte får det vilket Migrationsverket borde arbeta mer på för att förändra och 

förbättra. Detta kan de göra genom att implementera barnkonventionen i beslutstagandet av de 

ensamkommande barnen när Sverige ändå har skrivit under den.       

 

Slutligen kan vi konstatera att hur Migrationsverket och kommunerna sköter sitt ansvar i 

praktiken inte alltid är i enlighet med vad den svenska lagen och barnkonventionen säger. Att 

Sverige har skrivit under barnkonventionen betyder inte alls att den måste följas och det är här 

ett problem skapas i hanteringen av de ensamkommande barnen. I och med att hela 

barnkonventionen inte är inskriven i svensk lag finns det möjlighet för Migrationsverket att 

inte se till barnens bästa i alla förhållanden, utan mycket av deras handlande gynnar endast 

dem själva och det svenska samhället. Eftersom denna möjlighet finns kommer de 

ensamkommande barnens rättigheter alltid att försummas till en viss del av de svenska 

myndigheterna. Då barnkonventionen endast är en överenskommelse och verkar ses som 

något ansenligt att efterfölja har myndigheter inte känslan av skyldighet att följa den fullt ut. 
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Konventionen borde tvärtom ses som en självklarhet att följa eftersom alla länder som skrivit 

under den har skyldighet att i den mån de kan uppfylla de rättigheter som barnen är tilldelade i 

den. Om den kom att följas fullt ut skulle de barn som söker asyl i Sverige få igenom sina 

rättigheter och många av dem som inte har beviljats uppehållstillstånd skulle ha fått det.     

 

7.1. Fortsatta studier 
Det skulle vara intressant att ge denna studie en större omfattning och se hur 

mottagningsprocessen sker i detalj och hur ensamkommande barns rättigheter efterlevs av 

handläggare och beslutsfattare i denna process. Vi skulle vilja intervjua handläggare på 

Migrationsverket som är vana vid hanteringen av barn och även fler godemän och personal på 

olika boenden för att få ett större perspektiv. Vidare skulle ett besök på några kommunala 

boenden vara givande för oss då vi med egna ögon skulle kunna se hur hanteringen av barnen 

sker och hur de har det i allmänhet. En bredare analys av lagarna och myndigheternas 

riktlinjer skulle ge oss en större förståelse för hur de väljer att ta sitt ansvar.     
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Bilaga 1 – Intervjuguide, Johan Rahm 
 

1. Vad har kommunerna för ansvar när det gäller flyktingbarn? Hur sker 
omhändertagandet? 

 
2. Hur behandlas flyktingbarn av er? Hur sker processen? 

 
3. Vem är det som i första hand behandlar deras ärenden? 

 
4. Vilka skydds- och säkerhetsåtgärder gäller för barnet? 

 
5. Vilka rättigheter/ möjligheter har barnen när det gäller utbildning under väntans tider? 

 
6. Hur mycket längre får barnen vänta då kommunerna vägrar ta emot dem och hur 

påverkas asylprocessen av detta? 
 

7. Hur drabbas er kommun när andra kommuner inte vill ta emot flyktingbarn? Hur 
påverkas barnen av detta? 

 
8. Hur går själva asyl/flykting processen till? Vad får barnen vara med om? Hur går 

handläggningen till? 
 

9. Har föräldrarna någon ställning i beslutsfattandet när det gäller asylprocessen? 
 

10. Hur avgör ni vilka barn som får stanna eller inte i Sverige?  

   



Bilaga 2 – Intervjuguide, Keleta Kibreab 
 

1. Vad har kommunerna för ansvar när det gäller flyktingbarnen? 
 
2. Vilket ansvar har ni här på boendet gentemot barnen? 

 
3. Vilken är orsaken till att kommunerna inte vill ta emot barnen? 

 
4. Hur sker själva omhändertagandet när barnen kommer hit? 

 
5. Får barnen någon utbildning medan de väntar på beslut? 

 
6. Hur utses god man och vad har denne för ansvar för barnet? 

 
7. Vad händer med barnens rättigheter då de inte får ansöka om asyl under tiden de 

väntar på en god man? 

   



Bilaga 3 – Intervjuguide, God man 
 

1. Vilka rättigheter har du från lagens sida som god man? Hur långt kan du sträcka dig 
efter den nya lagen? 

 
2. Hur ser du att kontakten med migrationsverket fungerar? 

 
3. Närvarar du vi handläggningar, intervjuer och liknande tillfällen i Migrationsverket? 

 
4. Tycker du att du får den information om barnet du behöver från Migrationsverkets 

sida? 
 

5. Hur ser kontakten ut mellan godemännen och kommunen? Finner du några brister i 
deras sätt att handla? 

 
6. Har du någon utbildning? 

 
7. Tycker du att den utbildning som kommunen respektive Migrationsverket har erbjudit 

är tillräcklig för arbetet som god man? 
 

8. Hur tycker du att Migrationsverket sköter asylprocessen? 
 

9. Hur länge har de barn du har ansvarat för har de fått vänta på beslut? 
 

10. Tycker du att barnen får sina rättigheter igenom i asylprocesserna? 
 

11. Blir det någon skillnad när ni överklagar? 
 

12. Hur länge får barnen vänta på en god man? 
 

13. Tycker du att Migrationsverket tar hänsyn till barns egna asylskäl? 
 

14. Hur lång tid tar det för barnet att placeras in i ett boende efter transit boendet? 
 

15. Vad tycker du om att väntan på beslut tar mer än tolv månader? 
 

16. Hur snabbt anser du att barnen du ansvarar för placeras in i skola och andra sociala 
aktiviteter? 

 
 
 
 

   



Bilaga 4 – Intervjuguide, Louise Utter 
 
 

1. Hur bemöts barnen av er? Vem är det i första hand som möter barnen från er sida? 
 

2. Vilket ansvar har ni för dessa barn? 
 

3. Vilka rättigheter har barnen? 
 

4. Vilka åtgärder har ni tagit för att utveckla era metoder (intervju-, 
handläggningsmetoder med mera) vad gäller de ensamkommande barnen? 

 
5. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er och kommunerna efter den nya lagen som 

trädde i kraft 1 juli 2006? Hur fungerar det?  
 

6. Hur påverkas processen (tidsmässigt) när kommunerna vägrar att ta emot barnen? 
 

7. Vem definierar Migrationsverket som flykting? Varför tar Migrationsverket oftast inte 
hänsyn till de ensamkommande barnens egna asylskäl? Hur kommer det dig att de 
flesta ensamkommande barnen får uppehållstillstånd av humanitära skäl, det vill säga 
synnerligen ömmande omständigheter? 

 
8. Hur kommer det sig att ensamkommande flyktingbarn som enligt lag har rätt att stanna 

i Sverige då de är skyddsbehövande i övrigt anses inte vara det av Migrationsverket 
och skickas tillbaka till sina hemländer?  

 
9. Hur kommer det sig att Migrationsverket skickar tillbaka barnen utan att riktigt veta 

om det finns någon som kan ta hand om dem i hemlandet?  
 

10. Hur går ni till väga för att ta reda på vilka det är som tar emot barnen och att de när de  
skickas till sina hemländer befinner sig i goda händer? 

 
11. Hur väl tar ni hänsyn till Barnkonventionen när ni bedömer de ensamkommande 

barnens situation? 
 

12. Hur snabbt efter att barnen ansökt om asyl blir de placerade på boenden? 
 

13. Hur kan Migrationsverket bedöma att ett barn är i en annan ålder än vad läkaren har 
bedömt? 

 
14. Hur kommer det sig att väntetiden för beslut gällande asyl kan ta upp till mer än 12 

månader när det enligt lag står att asylprocessen ska vara klar på 3 månader? 
 

15. På vilka grunder drar ni slutsatsen att det bästa för barnet är att förena denne med sina 
föräldrar i hemlandet? 

 
16. Hur fungerar informationsbytet mellan er, kommuner och godemän?  

 
17. Hur kommer det sig att ni ofta inte ger barnen ett väl motiverat beslut? 
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