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Abstract 
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This study is about the report that social workers write, on request from the Migrations office, about 
age assessment of unaccompanied children seeking asylum in Sweden and what their perceptions 
and opinions are about this assignment. It is based on six qualitative interviews with social workers 
who works with unaccompanied children at social service in two different municipalities in the 
south of Sweden. The collected material from the interviews has been interpreted and analyzed 
through power perspectives from different themes. The writers found that the social workers were 
questioning the request that they should provide information regarding the age assessment. 
Furthermore the social workers don't think that they have the competence or education to write this 
report. They also argued about the fact that this reports can destroy their relationships to their clients 
and make it difficult to work together further. There is two clear attitudes among the social workers 
that starred in this study, some of them argued that they just have to do their work, since it’s 
statutory, and also keep a distance to the clients and some of them think that it’s hard to make this 
opinions since it can have negative consequences for the client.  

Key words: ”refugee age”, ”age estimation”, ”age assessment”, ”unaccompanied children” and ”age 
perception”. 
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1. Problemformulering  

År 2015 befann sig 21,3 miljoner människor på flykt runt om i världen (UNHCR u.å). Samma år 

sökte 162 877 människor asyl i Sverige varav 35 369 var ensamkommande barn (Migrationsverket 

2016a). Av dessa barn blev 4025 anvisade till Skåne län (Migrationsverket 2016b). I artikel tjugotvå 

i FN:s barnkonvention står det bland annat att ett barn som söker asyl har rätt till skydd och 

humanitärt bistånd (Socialstyrelsen 2016a, s. 10). Det övergripande ansvaret för ensamkommande 

barn ligger hos Migrationsverket, som bland annat ska utreda rätten till uppehållstillstånd men även 

göra en åldersbedömning vid behov. Det är däremot kommunens, socialtjänstens, ansvar att ordna 

det praktiska såsom boende. Ensamkommande barn får även en särskilt utsedd socialsekreterare 

som ska ha kontakt med barnet minst fyra gånger om året (ibid. s. 12-13).  

Enligt Utlänningslagen 1 kap 2 § (2005:716) räknas alla under 18 år som barn. Om en individ vid 

ankomst till Sverige uppger att hen är minderårig, ligger bevisbördan att bevisa sin ålder hos denna 

person och vid avsaknad av identitetshandlingar kan individen erbjudas en medicinsk 

åldersbedömning (Rättsmedicinalverket 2017). Migrationsverket kan erbjuda ensamkommande barn 

en sådan bedömning men dessa genomförs endast vid samtycke av berörd individ (Migrationsverket 

2015). Åldersbedömning har hög relevans då individens asylansökan bedöms olika beroende på om 

individen är minderårig eller vuxen samt att alla asylsökande barn har rätt till bland annat sjukvård 

och skolgång (Rättsmedicinalverket 2017). De medicinska metoder som används för att fastställa 

om en individ är över eller under 18 år gammal är röntgenundersökning av visdomständer samt 

magnetkameraundersökning av knäleder (ibid.). Det har riktats kritik mot medicinsk 

åldersbedömning då ingen metod anses fullständig för att bedöma en individs ålder. I Storbritannien 

har en psykosocial bedömning med hjälp av specialutbildade socialarbetare ersatt den medicinska 

åldersbedömningen (Hjern & Ascher 2015).  

Om Migrationsverket misstänker att ett ensamkommande barn är över 18 år kan de begära in 

uppgifter kring personens personliga förhållanden från socialnämnden (Socialstyrelsen 2016a, s. 

48). I vissa kommuner visar sig detta genom att barnets särskilt utsedda socialsekreterare (på 

Migrationsverkets begäran) skall skriva ett yttrande kring individens uppskattade ålder, någonting 

som inte alltid är till fördel för den enskilde. Professionella roller och värderingar kan innebära en 

intressekonflikt mellan den asylsökande och den professionella om den professionella både har 

hand om den asylsökandes vård och samtidigt yttrar sig kring personens ålder (Socialstyrelsen 

2016b, s. 39). Detta kan kopplas till socialarbetarens dubbelroll att både utöva makt och samtidigt 
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hjälpa sin klient (Skau 2007, s. 10-11). Hos professioner kan en grundläggande etisk tanke vara att 

alltid stå på klientens sida, vilket kan vara svårt om det råder en konflikt mellan klientens intresse 

respektive myndighetens (Socialstyrelsen 2016b, s. 39). Därför är det av relevans att undersöka 

socialsekreterares uppfattningar och upplevelser kring yttrandet, för att få en djupare förståelse 

kring ämnet samt hur maktaspekten spelar in i socialsekreterares yttrande om ensamkommande 

barns ålder. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för socialsekreterares uppfattningar om och 

upplevelser av yttrandet kring åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn sett ur ett 

maktperspektiv. 

1.2 Frågeställningar 

- Vad har socialsekreterarna för uppfattningar kring yttrandet om ensamkommande barns 

ålder? 

- Vad har socialsekreterarna för upplevelser av yttrandet om ensamkommande barns ålder? 

1.3 Begreppsförklaring 

Flykting - Enligt Utlänningslagen 4 kap 1 § (2005:716) “Med flykting avses en utlänning som 

befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning 

eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte 

kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd”.  

Ensamkommande barn - Enligt lagen om mottagande av asylsökande 1 § (1994:137) är ett 

ensamkommande barn en person som är under 18 år och kommer till Sverige utan sina föräldrar 

eller annan ställföreträdare. 

Asyl - När en person söker skydd i ett land som inte är personens hemland (Migrationsverket 2014). 
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Åldersbedömning - Migrationsverket skall göra en åldersbedömning om ett ensamkommande barn 

inte kan styrka sin identitet. Åldersbedömningen kan vara medicinsk eller efter barnets utsaga 

(Migrationsverket 2017b). 

Åldersuppskrivning - Om Migrationsverket bedömer att en asylsökande är äldre än vad hen uppgett 

kan en uppskrivning i ålder ske och detta innebär att ärendet behandlas på samma sätt som för en 

vuxen asylsökande. Uppskrivningen i sig går ej att överklaga (Migrationsverket 2015). 

Avslag på asylansökan - Om en person får avslag på sin asylansökan så innebär det att 

Migrationsverket anser att personen inte har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Personen 

kan då välja att åka tillbaka till sitt hemland eller överklaga beslutet (Migrationsverket 2017a). 

God man - En person som skall ta hand om barnets intressen, däribland ekonomi, då barnet kommit 

till Sverige utan sina vårdnadshavare (Migrationsverket 2017a). 

HVB-hem - Hem för vård eller boende, kan vara inriktat på fostran, stöd eller omvårdnad. Boendet 

kan bedrivas i privat regi eller kommunalt (IVO 2016). 

1.4 Bakgrund 

Sverige har en historia av att ta emot ensamkommande barn och de första kom redan under första 

världskriget där barn flydde från Centraleuropa. Under andra världskriget tog Sverige emot många 

finska krigsbarn och några tysk-judiska barn (Melander 2015, s. 149-150). Idag kommer de flesta 

ensamkommande barn från länder som inte ligger i Europa och många av de som kommer till 

Sverige är ungdomar (FOU 2014:3, s. 5). År 2006 kom en reform som förtydligade socialtjänstens 

ansvar för ensamkommande barn då socialtjänsten ansågs lämpligare för att klara av mottagandet än 

Migrationsverket, som ansvarar för asylprocessen. Socialtjänsten ansågs ha mer kunskap och 

erfarenhet av barn som behöver extra stöd och man ansåg även att de asylsökande barnen skulle ha 

samma rättigheter som andra barn i kommunen (ibid. s. 8). Ensamkommande barn som söker asyl i 

Sverige befinner sig i en särskilt utsatt position och har därför rätt till stöd från samhället. 

Socialtjänstens ansvar för de ensamkommande barnen innefattar att göra en utredning som 

sammanställs till en vårdplan där det framgår vad barnet är i behov av. Det upprättas även en 

genomförandeplan tillsammans med den som är ansvarig för insatsen, där det specificeras hur 

barnet ska kunna uppnå dessa mål. Det finns vissa förmåner som ges till minderåriga som söker asyl 
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utan sina vårdnadshavare. De har bland annat rätt till skolgång, sjukvård samt en god man 

(Melander 2015, s. 149). Ensamkommande barn har även rätt att få hjälp med att återförenas med 

sin familj tills dess att de fyllt 18 år (ibid. s. 156). 

En fjärdedel av alla barn i världen blir inte registrerade hos myndigheter innan sin femårsdag 

(UNICEF 2016). Många av de ensamkommande barn som söker asyl kommer från stater där 

födelseregistrering inte fungerat på många år vilket gör det omöjligt för personen att bevisa sin 

ålder med officiella dokument (Hjern et.al 2011; Crawley 2007, s. 19). Även om de unga har 

dokument som styrker deras ålder kan dessa bli ifrågasatta av myndigheter (Hjern et.al 2011). 

Dokumentets äkthet är det som oftast ifrågasätts, men även antagande om att det tillhör någon 

annan (Crawley 2007, s. 22). Det är inte helt ovanligt att asylsökande barn inte vet sitt födelsedatum 

och sin ålder. Många gissar eller baserar sin ålder på händelser de varit med om eller information de 

fått av andra aktörer innan de påbörjade sin resa (ibid. s. 19). Ensamkommande barn kommer ofta 

från länder där de inte har privilegier och är skyddade av landets lagar. Dessa barn får ofta ta stort 

ansvar i tidig ålder, vilket kan innebära att de måste jobba för att försörja sina familjer eller tvingas 

in i armén. Detta kan i sin tur leda till traumatiska upplevelser och personen kan uppfattas äldre, 

både fysiskt och psykiskt, än vad personen egentligen är (Gower 2011, s. 326). 

Det finns olika medicinska metoder för att undersöka åldern på en människa och de vanligaste är 

röntgen av skelett såsom knäleder eller tandröntgen. Socioekonomiska faktorer och etnicitet är bara 

några av de faktorer som kan ha en inverkan på den medicinska åldersbedömningen och ingen 

metod är helt tillförlitlig (Hjern et.al 2011). Vidare kan en variation mellan 2 till 4 år kan visa sig 

både när det gäller tandröntgen och skelettröntgen (Hjern et.al 2011; Crawley 2007, s. 29).  

2. Kunskapsläge 

2.1 Litteratursökning 

Litteraturen har hittats med hjälp av sökmotorerna ”SwePub”, ”LUB-search” samt ”Google”. På de 

två första sökmotorerna söktes endast artiklar som är vetenskapligt granskade. Exempel på ord som 

använts i litteratursökningen är ”refugee age*”, ”age estimation refugee*”, ”age assessment asyl*”, 

”age disputed*” samt ”åldersbedömning”. Efter sökningarna har artiklar valts ut efter dess relevans 

för studien. Utöver denna litteratur har även böcker, rapporter, hemsidor samt relevant lagrum valts 

ut. 
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2.2 Ålder 

Socialarbetare som blir involverade i ensamkommande barns åldersbedömning ställs inför en 

utmaning som kan anses komplex då många faktorer bidrar till ett avgörande huruvida en individ är 

vuxen eller ett barn. Denna bedömning är väldigt betydande för den berörde då den kan ha stora 

konsekvenser för personens framtid (Gower 2011, s. 325). Vidare är det av stor vikt för myndigheter 

att veta om individen är minderårig för att få ta del av de rättigheter minderåriga har (Gower 2011, 

s. 325-326; Crawley 2007, s. 21). I sin studie har Gower (2011, s. 325-326) kommit fram till att det 

finns två framträdande attityder hos socialarbetare vad gäller ensamkommande barn. Å ena sidan 

kan de ses som utsatta barn som behöver skyddas, å andra sidan kan de ses som vuxna asylsökande 

som ljuger om sin ålder för att få ta del av samhällets välfärd. Socialarbetare kan ha en betydande 

roll i en persons åldersbedömning och därmed bidra till att besluta om personen är minderårig eller 

vuxen.  

Crawley (2007, s. 14) diskuterar att det inte bara är det formella såsom personens dokument som 

blir granskade, den unga kommer även bli bedömd efter sitt utseende och uppförande. Det kan 

finnas stora skillnader mellan den ålder en asylsökande uppger sig vara och den ålder som står på 

personens dokument. En möjlig förklaring till detta kan vara att många unga asylsökande har rest 

från sitt hemland med falska dokument för att undvika att dra åt sig uppmärksamhet (Gower 2011, 

s. 326). Ett annat problem kan vara att personen inte innehar några dokument då många länder inte 

har rättigheter knutna till om en person är myndig eller minderårig (Gower 2011, s. 326; Crawley 

2007, s. 19). Vidare finns det en risk att de unga blir fråntagna sina dokument och ersatta med 

kopior under resans gång, vilket kan göra att personen får problem med sin asylansökan och att 

styrka sin identitet (Crawley 2007, s. 22).  

2.3 Socialarbetarens dubbelroll 

I en rapport från FOU (2014:3, s. 20) beskrivs att socialsekreterarna som medverkat i studien pekar 

på en motsägelse i attityderna mot ensamkommande barn. Å ena sidan beskrivs barnen som barn 

med specifika behov som behöver särskilt stöd, samtidigt som de ibland talas om att dessa barn är 

precis som alla andra barn. Vidare finns det forskning på att ensamkommande barn som är 

placerade i HVB-hem eller i familjehem inte är lika delaktiga i de beslut som rör dem jämfört med 

andra barn som är placerade (ibid. s. 20-21). Socialsekreterarna beskriver även att de 

ensamkommande barnen inte ser Socialtjänsten som något hot utan snarare som en hjälp samtidigt 
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som deras yrkesroll är dubbelt orienterad på så sätt att de både ska ge stöd till klienterna samt utöva 

kontroll. Stödet kan beskrivas som hjälp och kontrollen som makt och detta är en spänning som 

länge funnits inom det sociala arbetet. Socialsekreterarna i studien såg sig själva som 

myndighetspersoner i första hand men även som pedagoger där de delar med sig av sina kunskaper 

till den unga för att underlätta integreringen i samhället (ibid. s. 64-65).  

Socialt arbete är styrt av politiska överväganden, lagar och förordningar (Börjesson 2011, s. 167). 

Socialarbetare besitter en roll där de både ska följa lagar som berör invandring samt 

barnavårdslagstiftningen. Denna konflikt lagarna emellan är omdebatterad av forskare som anser att 

åldersbedömning strider mot de principer en socialarbetare ska arbeta efter (Gower 2011, s. 328). 

Socialarbetare möter även en konflikt gällande resurser då de diskuterar personernas ålder. När en 

socialarbetare ska bedöma om någon är myndig eller omyndig beslutar de samtidigt om 

myndigheterna ska behandla dem i enlighet med barnkonventionen eller inte, vilket kan vara etiskt 

problematiskt, speciellt om resurserna är knappa (ibid. s. 330).  

2.4 Barn eller vuxen? 

Flertalet som arbetar med asylsökande barn anser vidare att det finns många risker med att behandla 

barn som vuxna. Dessa är bland annat att barnen inte får det skydd de är berättigade, det finns en 

stor risk att deras hälsa blir försämrad och barn som blivit utsatta för bland annat människohandel 

och våld, blir placerade tillsammans med vuxna människor (Crawley 2007, s. 38). Andersson 

(2017) resonerar på samma sätt och menar att det är av stor vikt att införa medicinska 

åldersbedömningar då barn och vuxna inte bör bo på samma boenden. Gower (2011, s. 329-330) 

beskriver en studie i Storbritannien där socialarbetare hjälpt asylsökande ta del av samhällets 

välfärd, till exempel genom att hitta på ett födelsedatum, trots risken det medför för både den unga 

och den professionella.  

Socialarbetare har framfört att de ungdomar som är mest utsatta är de mellan 18-21 år som blivit 

utan stöd av samhällets olika insatser samt en god man (Melander 2015, s. 152). Äldre ungdomar 

får i regel mindre stöd, klarar sig sämre i samhället, hoppar oftare av skolan och isolerar sig i högre 

grad (FOU 2014:3, s. 7). Socialarbetare har i Rugkåsa och Ylvisakers (2015, s. 192) studie framfört 

att en restriktiv asylpolitik begränsar socialarbetarnas handlingsutrymme, vilket medför ett försvårat 
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arbete med ensamkommande barn. Barnets bästa åsidosätts på grund av invandringspolitiken och 

detta resulterar i ett etiskt dilemma bland socialarbetare (ibid.).  

2.5 Organisationen 

De flesta kommuner har en specialiserad socialtjänst vilket innebär att de socialsekreterare som 

arbetar med ensamkommande barn oftast arbetar enbart med denna målgrupp (FOU 2014:3, s. 70) I 

FOUs rapport (2014:3) redovisas intervjuer där socialsekreterare berättat att de som enbart arbetar 

med ensamkommande barn som målgrupp känner sig bortkopplade från den övriga sociala 

barnavården. De får ofta ta ansvar för allt som rör de ensamkommande barnen så som boende, 

vilket vanligtvis är mer specialiserat inom andra grupper på socialtjänsten. En annan uppfattning 

hos de socialsekreterare som deltog i studien är att de ensamkommande barnen inte har lika hög 

prioritet inom organisationen som andra grupper samt att de särbehandlas. Socialsekreterarna 

berättar att dessa barn inte behandlas som andra barn och att man ofta är ensam handläggare medan 

man inom den sociala barnavården med andra barn oftast är två. Handlingsutrymmet uppfattas som 

begränsat av socialsekreterarna i studien, både vad gäller ekonomi, tid och boendealternativ. 

Socialsekreterarna uppfattar det som problematiskt att kommunerna har avtal med vissa boenden 

och menar på att den individuella bedömningen om var ungdomen ska placeras inskränks (FOU 

2014:3, s. 74-77). 

2.6 Forskningsfrågans relevans 

De studier som vi tagit del av och beskrivit i kunskapsläget handlar om socialarbetares attityder 

gentemot ensamkommande barn, både vad gäller ålder men även mer generellt. Av den litteratur vi 

hittat har vi inte funnit någon studie som specifikt inriktar sig på yttrandet som socialsekreterare gör 

angående ensamkommande barns ålder och deras uppfattning kring denna arbetsuppgift. Vi menar 

därför att vår studie är av relevans och angelägen att genomföra samt inriktningen möjligtvis 

någonting som skulle kunna undersökas ytterligare.  

3. Metod 
3.1 Vetenskapsteori och kvalitativ metod 

Inom hermeneutikens synsätt kan vetenskap inte produceras utan mänskligt inflytande och all 

vetenskap måste ses till den rådande kontexten. Inom detta synsätt är det av större vikt att förstå 

människors beteende än att förklara det (Bryman 2011, s. 32, 507-508). Denna studie tar 
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utgångspunkt i ett hermeneutiskt synsätt och metoden som valts för att svara på frågeställningarna 

är av kvalitativ art, som syftar till att visa hur personer i en viss miljö tolkar sin sociala kontext 

(Bryman 2011, s. 341). Denna metod används för att få en fördjupad förståelse kring 

socialsekreterares uppfattningar om och upplevelser av yttrandet om ensamkommande barns ålder.  

Undersökningen består av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011, s. 206; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s. 36-56). Insamling av empiri genom semistrukturerade intervjuer kan 

ge svar på frågeställningarna samtidigt som det finns utrymme att ställa följdfrågor om 

respondenterna säger någonting användbart som inte ingår i intervjuguiden (Bryman 2011, s. 206, 

412-445). För att besvara studiens frågeställningar har semistrukturerade intervjuer använts då 

socialsekreterarna själva skall beskriva sina uppfattningar och upplevelser. Studien utgår i huvudsak 

från ett induktivt synsätt då den inte utgår från en teori utan snarare från empirin, som i sin tur 

analyseras och tolkas, dock måste tolkningen alltid ses till den kontext studien genomförts i (ibid. s. 

32, 507-508). Samtidigt finns det en medvetenhet kring att vetenskap inte kan produceras utan 

mänskligt inflytande, vilket kan kopplas till det hermeneutiska synsättet (ibid. s. 341). Trots att 

studien i huvudsak utgått från ett induktivt synsätt finns en tanke kring att förförståelse och tolkning 

påverkas av de som genomför studien. En fördel med ett induktivt synsätt är att undersökningen kan 

hållas mer öppen för det oväntade samtidigt som det kan bli svårt att dra samma slutsatser i andra 

sammanhang (Sohlberg 2011, s. 93-94). Studien har genomförts på mikronivå då den riktat sig till 

socialsekreterare som arbetar med en specifik klientgrupp (Dellgran & Höjer 2011, s. 108). 

3.2 Förtjänster med kvalitativ metod 

Att genomföra en studie med kvalitativ metod innebär att forskaren och de respondenter som 

medverkar i studien får en intensivare och mer öppen kontakt, vilket kan leda till att forskaren får 

djupare förståelse för studiens ämne (Svensson & Ahrne 2011, s. 26). I den kvalitativa 

forskningsprocessen finns det större utrymme för förändring och revidering om det uppstår 

oväntade situationer i processen (Ahrne & Svensson 2011, s. 17). Vidare kan kvalitativ metod 

uppfattas som mer brukarstyrd, då det är respondenternas tankar och upplevelser som styr 

undersökningen (Bryman 2011, s. 371).  

3.3 Kritik mot kvalitativ metod 

Bryman (2011, s. 368-369) diskuterar kritik som kvalitativ metod brukar få, främst av forskare inom 

kvantitativ metod. Kritiken som riktas mot kvalitativ forskning handlar dels om att det subjektiva 
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som till exempel forskarens kön, ålder och personlighet kan påverka studien samt att forskarna kan 

utveckla en personlig relation till respondenterna. Vidare kan det vara svårt för läsarna att förstå 

varför forskaren valt just det valda området och inte ett annat. Det riktas även kritik mot att en 

kvalitativ studie inte kan generaliseras samt svårigheter i att replikera en redan utförd studie 

(Bryman 2011, s. 368-369).  

Som forskare är det viktigt att argumentera för och vara medveten om undersökningens brister och 

nackdelar samt hellre presentera dessa än att försöka dölja dem (Ahrne och Svensson 2011, s. 27). 

Det finns en medvetenhet kring kritiken som riktas mot kvalitativ metod. Dock är målet med 

studien att få en djupare kontextuell förståelse för ett specifikt område och därav ligger inte fokus 

på att studien ska kunna replikeras och generaliseras. Att kvalitativ forskning anses subjektiv är 

något att vara uppmärksam kring och inte medvetet låta detta styra resultaten av undersökningen, 

dock finns det argument kring att all forskning som bedrivs är subjektiv och påverkas av den 

aktuella kontexten (Bryman 2011, s. 32, 507-508). 

3.4 Population och urval 

Populationen i denna studie är socialsekreterare som gör ett yttrande kring ensamkommande barns 

ålder och det är utifrån denna population som urvalet gjorts. Urvalet för studien är målinriktat, 

vilket innebär att respondenterna väljs ut efter relevans för studiens problemformulering (Bryman 

2011, s. 434, 392). Dessa respondenter innehar kunskap som kan vara behjälplig för att få en 

förståelse kring forskningsfrågan och är därför utvalda via målinriktat urval. De respondenter som 

tillfrågats att medverka i studien arbetar alla med samma målgrupp och innehar därmed kunskap 

som anses relevant för studien. Vi har inte krävt att respondenterna arbetar på samma arbetsplats då 

det är socialsekreterarnas upplevelser och uppfattningar som efterfrågas och arbetsplatsen blir då 

mindre relevant för studien. Efter att informationsbladet skickats ut till de olika kommunerna valde 

sex socialsekreterare att ställa upp på intervjuer och det är dessa intervjuer som utgör studiens 

empiri. För att öka studiens transparens redogörs hur empirin har insamlats samt hur urvalet utförts 

(ibid. s. 370). Studien har genomförts i två kommuner i södra Sverige.  

3.5 Tillförlitlighet   

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie kan ses med hjälp av begreppen trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och äkthet (Bryman 2011, s. 354-357). 
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3.5.1 Trovärdighet 

I studien har respondentvalidering använts, vilket innebär att de respondenter som medverkat i 

studien har fått ta del av det transkriberade materialet för att bekräfta att intervjupersonen uppfattat 

respondenten på ett korrekt sätt samt för att få möjlighet att revidera materialet. Vidare kommer 

studiens respondenter få ta del av studien i sin färdighet för att få ge sina synpunkter på studiens 

resultat (Bryman 2011, s. 354-355; Svensson & Ahrne 2011, s. 28). Kvalitativa studier kan göras 

mer trovärdiga genom triangulering vilket innebär att en studie får liknande eller samma resultat 

inom samma forskningsområde oberoende av vilken data eller metod som använts samt vilken 

forskare som genomfört studien (Svensson & Ahrne 2011, s. 28). Detta används mer inom 

kvantitaiv forskning där det finns en eftersträvan att resultaten skall vara generaliserbara. Denna 

studie genomförs för att få en fördjupad kontextuell förståelse om en forskningsfråga, vilket innebär 

att det finns en osäkerhet kring att samma resultat skulle kunna uppnås vid ett annat tillfälle. På 

grund av strävan efter en fördjupad förståelsen snarare än ett generaliserbart resultat är det inte 

relevant att utföra triangulering i denna studie.   

3.5.2 Överförbarhet 

Överförbarheten i en studie kan öka genom detaljerade beskrivningar kring kontexten (Bryman 

2011, s. 355, 363). I denna studie beskrivs därför hur intervjuerna genomförts och i vilken miljö 

samt hur dessa faktorer kan påverka respondenterna. Med kvalitativ metod är det inte 

eftersträvansvärt att studiens resultat ska vara överförbara och generaliserande, dock kan forskare 

genom täta beskrivningar möjliggöra överförbarhet till liknande kontexter (ibid. s. 355), exempelvis 

ett annat socialkontor.  

3.5.3 Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om att forskarna redogör för studiens olika processer samt att detta granskas av 

kollegor eller andra sakkunniga (Bryman 2011, s. 355). Denna studie ska, i sin färdighet, granskas 

under examinationen, både av examinator och opponenter. 

3.5.4 Äkthet 

Äkthet, eller autenticitet, ingår under tillförlitlighet och handlar bland annat om hur de åsikter och 

uppfattningar som respondenterna beskriver, återberättas i studien. Citat från intervjuerna används i 

analysen, detta för att öka studiens transparens. Vidare diskuteras äkthet utifrån om respondenterna 

fått större förståelse för sin situation och därmed möjlighet att förändra den (Bryman 2011, s. 
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356-357, 370). Tanken finns att respondenterna som deltagit i studien kommer få en större 

förståelse kring sina egna och andra socialsekreterares upplevelser och uppfattningar om yttrandet 

av ensamkommande barns ålder, genom att få ta del av studien i sin färdighet.  

3.6 Förförståelse 

Vi som genomfört studien har erfarenhet av arbete med ensamkommande barn under några år som 

handledare på boenden, vilket kan påverka tolkningen av den insamlade empirin. Genom detta 

arbete finns en förförståelse för asylprocessen, samverkan mellan olika myndigheter samt 

målgruppen i sin helhet. Det är vanligt att socialarbetare tar ställning för sina klienter och försvarar 

de svaga i samhället (Skau 2007, s. 13) och det finns en kännedom om den empatiska sida arbetet 

med utsatta grupper kan medföra. Därav har det varit av stor vikt för oss att försöka vara opartiska 

och inte låta förkunskaper och medvetenhet om gruppen påverka studien och dess resultat. Vidare 

har det varit viktigt att föra en diskussion med handledaren kring hur denna förförståelse kunnat 

påverka studien. Det är dock svårt att göra objektiva analyser som inte påverkas av forskarna. För 

att öka studiens pålitlighet är det därav viktigt att reflektera över hur förförståelse kan påverka 

studiens resultat (Wolanik Boström & Öhlander 2012, s. 87). 

Samtidigt som denna förförståelse kan vara till nackdel för studiens objektivitet, kan den även vara 

till fördel då vi har en bred förståelse för målgruppen och deras situation. Vi anser att förförståelsen 

har varit till fördel för oss då vi har kännedom om asylprocessen som målgruppen går igenom samt 

socialtjänstens ansvarsområden och därför kunnat förstå sammanhang under intervjuerna. I denna 

studie upplever vi inte vår förförståelse som problematisk för forskningsfrågan då vi inte arbetat 

som socialsekreterare för målgruppen och därmed inte har någon fördjupad förförståelse kring 

studiens forskningsfråga.  

3.7 Datainsamling och analysförfarande 

Intervjuerna har utgått från en intervjuguide (se bilaga 1) samt spelats in på en 

ljudupptagningsenhet. För att undersöka om intervjuguiden behövde revideras innan studien 

påbörjades genomfördes en pilotstudie (Bryman 2011, s. 422) där författarna till studien utförde 

intervjuguiden på varandra och efter detta utfördes vissa justeringar. Intervjuerna genomfördes i 

samtalsrum på socialtjänstens kontor i båda kommunerna för att underlätta för respondenterna då en 

del respondenter uttalat sig om tidsbrist och hög arbetsbelastning. Vidare ville vi genomföra studien 
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i ljudisolerade rum där störningsmoment var begränsade och därav valdes hemmiljöer och 

offentliga platser bort.  

Den empiri som insamlats har transkriberats och analyserats med hjälp av kvalitativ dataanalys 

(Bryman 2011, s. 314-337). Transkriberingen har sedan lästs för att urskilja mönster som 

överensstämmer med studiens syfte och dessa mönster har i sin tur format olika teman som 

presenteras i analysen. Denna process har utgjort vår kodning. Efter kodningen har materialet 

belysts med hjälp av olika maktteorier samt nuvarande kunskapsläge.  

3.8 Arbetsfördelning 

Fördelningen av arbetet med denna uppsats har varit jämn. Båda författarna har varit aktiva under 

hela processen och tillsammans genomfört och utvecklat samtliga delar av uppsatsen. 

3.9 Forskningsetiska överväganden 

Inom all forskning måste ett övervägande göras kring kunskapen som kommer från den färdiga 

studien kontra möjliga risker med studien. Så långt det är möjligt är det bra att avidentifiera de 

personer som medverkar i studien, speciellt om det rör känsliga uppgifter (Vetenskapsrådet 2002). I 

studien är både respondenter och kommunen där studien genomförts avidentifierade. Etiska frågor 

angående själva forskningsarbetet är noggrannhet, ärlighet och opartiskhet. Genom att hänvisa till 

källor, undvika plagiat samt hantera forskningsmaterialet på ett korrekt sätt kan noggrannhet och 

ärlighet uppnås (Kalman & Lövgren 2012, s. 9, 13). Att förhålla sig opartisk till både respondenter 

och empiri är någonting vi eftersträvat i studien. För att skydda individen formuleras fyra olika krav 

inom forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Dessa presenteras nedan.  

3.9.1 Informationskravet och samtyckeskravet 

Studiens syfte, metoder som använts samt hur materialet kommer att hanteras är alla viktiga att 

informera om innan respondenten väljer att delta i studien eller inte (Kalman & Lövgren 2012, s. 

13-14). I informationen skall det även framgå vilka som utför studien samt hur respondenterna kan 

kontakta oss (Vetenskapsrådet 2002). Innan studien påbörjades togs en kontakt med de möjliga 

respondenterna för att informera om ovanstående samt undersöka om de möjliga respondenterna var 

intresserade av att medverka i studien. Efter första kontakt lämnades även ett informationsblad (se 
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bilaga 2) där all information kring studien framgår. I informationskravet ingår det även att berätta 

för respondenterna att deras medverkan är frivillig och att medverkan kan avbrytas när som helst 

om respondenten önskar (Vetenskapsrådet 2002). På så sätt hoppas vi kunna värna om personernas 

integritet och självbestämmanderätt. Innan intervjuerna påbörjades lämnades ett samtyckesformulär 

(se bilaga 3) till respondenterna där det framgick att information kring studien har lämnats, att 

respondenten fått möjlighet att ställa frågor samt fått svar på dessa och att respondenten samtycker 

till deltagandet i studien (Nygren 2012, s. 32-33).  

3.9.2 Konfidentialitetskravet 

Att förvara material så att obehöriga inte får tillgång till det är av stor vikt för respondenternas 

integritet men även för studiens kvalité. Om respondenterna är trygga i att den information de 

berättar inte kommer att användas utöver det som presenterats inledningsvis kan detta leda till att de 

ger mer ärliga och öppna svar på frågeställningarna. Konfidentialitetskravet innefattar även att 

beskrivningar om vart studien genomförts inte skall kunna kopplas till vilka respondenterna är 

(Kalman & Lövgren 2012, s. 13-14). Respondenterna som deltagit i studien fick information både i 

informationsbrevet, under intervjun samt i transkriberingen om att deras namn, ålder, arbetsplats 

och kommun kommer att avidentifieras i studien. Det kan finnas en risk att de som tar del av 

studien kan misstänka var studien genomförts och det är därför extra viktigt att inte ge mer 

information än nödvändigt om kommunen och respondenterna. Detta har vi tagit hänsyn till genom 

att endast samla in den information som varit av relevans för att kunna få svar på frågorna i 

intervjuguiden. Även den insamlade empirin har förvarats på ett sätt så obehöriga inte kunnat få 

tillgång till denna.  

3.9.3 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innefattar att de material som samlas in inte får användas till annat än den studie 

som genomförs (Kalman & Lövgren 2012, s. 13-14). Intervjuerna har spelats in på en 

ljudupptagningsenhet och denna har förvarats så att ingen obehörig kunnat få tillgång till den. 

Ljudupptagning av en intervju medför en större risk i det avseende att om en obehörig skulle få tag i 

materialet är risken större att respondenten kan identifieras, än om en obehörig får tag i 

anteckningar från en intervju (Nygren 2012, s. 29). Ljudupptagning har ändå använts under 

intervjuerna för att minimera egna tolkningar av det som sägs av respondenterna samt för att citat 

och berättelser ska kunna återges så precist som möjligt (Bryman 2011, s. 420). Något att ha i 

åtanke är att autentiska citat som används i studien kan leda till att individer som deltagit i studien 
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blir igenkända, något som är etiskt problematiskt enligt konfidentialitetskravet (Nygren 2012, s. 34). 

För att öka trovärdigheten i studien har autentiska citat ändå använts, dock har extra stor vikt lagts 

vid att avidentifiera både kommun och respondenter.      

     

4. Teoretisk ansats 

Teorin som valts för att analysera empirin i denna studie är maktteori eftersom vi anser att den kan 

hjälpa oss förstå socialsekreterarnas uppfattningar om och upplevelser av yttrandet om 

ensamkommande barns ålder. Maktteorin har delats in i olika nivåer och teman och därefter, 

tillsammans med kunskapsläget, använts för att analysera insamlad empiri. 

4.1 Definition av makt 

Johansson (2007, s. 87-90) beskriver makt som svårdefinierat och svårfångat samtidigt som makt är 

någonting som existerar överallt. Vidare pratas makt ofta som någonting man gör, inte någonting 

man har.  Skau (2007 s. 36) diskuterar makt som någonting som inte behöver utövas för att existera, 

utan enbart möjligheten till att utöva makt gör att den finns. I förhållandet mellan den professionella 

och klienten förekommer inga konflikter så länge deras viljor sammanfaller och makten kan då 

utövas så både klienten och den professionelle får sin vilja igenom (ibid. s. 36-38). Om viljorna 

skiljer sig åt kan det uppstå konflikter och den som besitter mest makt kan tvinga den som har 

mindre makt att få sin vilja igenom, varav maktaspekten blir tydlig (Swärd & Starrin 2016, s. 394; 

Skau 2007, s. 36-38).  

Den mest märkbara makten inom en organisation är lagstiftningen, vilken syns genom 

myndighetsutövning och blir tydligast då klienten får ett negativt beslut. En annan slags makt är den 

som förekommer inom organisationen, exempelvis en socialarbetares tillgång till makt utifrån sina 

ansvarsområden, men det kan även handla om organisationens policys, delegationsordningar och 

regelverk (Sandström 2008, s. 18). Maktmissbruk förekommer bland annat då en socialarbetare 

åsidosätter det lag- och regelverk som ska följas på grund av olika anledningar, men maktmissbruk 

kan också förekomma när någon avsiktligt handlar på ett visst sätt med utgångspunkt i sitt eget 

intresse. Maktmissbruk är problematiskt på så sätt att om det kan döljas kan det också fortlöpa, men 

om det exponeras måste den ansvarige lösa bakomliggande problem (ibid. s. 47, 49). 
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4.2 Paternalism och underlåtenhetsmakt 

Swärd och Starrin (2016, s. 399) diskuterar paternalism, vilket innebär att socialarbetaren fattar 

beslut som hen anser är för klientens bästa, även om det går emot klientens önskning och 

medgivande. Vidare anser den som utövar paternalism att individen inte vet vad som är bäst för sig 

själv, utan att beslutet ifråga är någonting för professionella att fatta. Att fatta beslut som går mot 

klientens vilja är inte alltid någonting som syns utåt, detta kan även te sig genom att socialarbetaren 

inte involverar sin klient i att planera och genomföra en plan, utan istället begränsar klientens 

delaktighet (ibid. 399-401).  

Paternalism har en motsats, underlåtenhetsmakt, en slags makt som kan förklaras i termer av att 

undvika en klients hjälpbehov, till exempel på grund av rädsla över att utöva makt eller begränsad 

budget. Underlåtenhet behöver dock inte bara innebära att man inte agerar, utan även att man inte 

ställer några krav på klienten samt inte tror på individens förmåga att hjälpa sig själv eller ta makten 

över sitt eget liv (Swärd & Starrin 2016, s. 402). Socialarbetaren kan hänvisa till lagen, normer och 

oskrivna regler kring vad socialarbetaren måste göra, klienten å andra sidan kanske inte alltid är 

upplyst om sina rättigheter och kan därför inte utnyttja dessa (Skau 2007, s. 36-38). Socialarbetaren 

har alltid tolkningsföreträde gentemot klienten och det kan innebära att klienten inte kan utöva makt 

i samma utsträckning som socialarbetaren utan att bli straffad genom att till exempel bli biståndslös 

(Herz & Johansson 2012a, s. 53). Klienten kan vid känsla av maktlöshet agera med 

motmaktsstrategier, såsom att vägra göra någonting, för att få den professionelle att känna sig 

maktlös (Skau 2007, s. 36-38).  

4.3 Makt och hjälp 

Socialt arbete kan beskrivas som en disciplin där man arbetar med ojämlikheter i samhället och 

olika maktrelationer. Socialarbetare kommer uppleva svåra förhållanden som förankras i relationer 

med andra människor samt det sociala system man arbetar med (Smith 2013, s. 1545). Inom socialt 

arbete förekommer en maktaspekt i form av att socialarbetaren representerar en myndighet med 

lagar och normer samtidigt som en socialarbetare ska hjälpa och vara lojal mot sin klient. Det är 

vanligt att socialarbetare tar ställning för sina klienter och försvarar de svaga i samhället samtidigt 

som det förekommer maktmissbruk (Skau 2007, s. 10-13). Makt är ett begrepp som ofta uppfattas 

som någonting negativt medan begreppet hjälp uppfattas som någonting positivt. Samtidigt så kan 

dessa begrepp inte finnas utan att relatera till varandra, om en socialarbetare inte skulle ha makt 
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skulle hen inte heller kunna hjälpa någon (Skau 2007 s. 13). När en klient är hjälpsökande kan hen 

både anses vara i underläge och i beroendeställning till socialarbetaren (Sandström 2008, s. 20).  

Mötet mellan socialarbetare och klient hålls oftast bakom stängda dörrar, avskärmat för insyn och 

kontroll och därmed har socialarbetaren en stor möjlighet att utöva makt som inte syns utåt (Swärd 

& Starrin 2016, s. 397). Börjesson och Rehn (2009, s. 27) menar att maktutövning ofta associeras 

med tvång, bestraffning och kontroll. Socialarbetare kan också utöva osynlig makt, till exempel 

genom att lämna oklara besked eller inte finnas tillgänglig då klienten är i behov av att komma i 

kontakt med socialarbetaren. Socialarbetaren kan uppfatta en klient som osamarbetsvillig om denna 

tycker ett specifikt samtalsämne är svårt att prata om eller helt enkelt inte är villig att svara på 

frågor på grund av sin sårbarhet (Swärd & Starrin 2016, s. 397). Vidare kan kulturella skillnader 

mellan den professionelle och klienten leda till konflikter (Skau 2007, s. 52). Samtidigt som 

socialarbetaren vill klientens bästa, måste hen också svara för organisationens budget, restriktioner 

och effektivisering, vilket kan te sig problematiskt då socialarbetaren anser att klienten är i behov av 

hjälp, men inte kan hjälpa (Swärd & Starrin 2016, s. 397).  

4.4 Professionellt förhållningssätt 

Att vara professionell inom socialt arbete innebär inte att vara opersonlig utan socialarbetare måste 

använda sina personliga erfarenheter och resurser i mötet med klienten. En kombination mellan 

intellektet och känslor är att föredra inom arbetet med människor. Personliga egenskaper betonas 

som viktigare än kunskap eftersom kunskap går att lära sig medan den du är kan vara svårare att 

förändra (Skau 2007, s. 16). 

Makt genomsyrar det sociala arbetet, oavsett om det gäller den position socialarbetaren eller 

klienten har. Det är därför viktigt att utveckla en medvetenhet kring att makt utövas kontinuerligt 

samt konsekvenserna det kan innebära (Herz & Johansson 2012a, s. 54). Det är av stor vikt att 

socialarbetare även utvecklar en acceptans för den position och makt de besitter gentemot de 

personer de möter i sitt arbete (Smith 2013, s. 1552; Swärd & Starrin 2016, s. 406). Om 

socialarbetaren inte förstår att hen besitter makt gentemot klienten kan situationer uppstå där 

socialarbetaren inte förstår varför klienten handlar på ett visst sätt (Skau 2007, s. 14-17). För att 

vara en bra socialarbetare är det viktigt att kunna se saker från olika perspektiv och ha ett reflexivt 

förhållningssätt både till den egna yrkesrollen samt den rådande kontexten (ibid. s.18). För att utföra 
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ett bra arbete måste socialarbetaren även ha en förmåga att känslomässigt kunna identifiera sig med 

sin klient och samtidigt kunna sätta relevanta gränser (Skau 2007, s. 33). 

Makt yttrar sig på många olika sätt, bland annat genom vårt språk, sättet vi talar på, gester och 

uttryck (Herz & Johansson 2012b, s. 24). I mötet mellan klient och professionell är språket den 

första maktyttringen som klienten kommer i kontakt med. Klientens problem överförs till fackspråk 

som klienten inte alltid är bekant med, detta kan resultera i att relationsbyggandet försvåras (Skau 

2007, s. 50-51). Samtidigt är det viktigt för klienten att den professionelle sätter nya ord och 

begrepp på klientens problematik och kan se det från ett annat perspektiv än klienten själv. 

Fackspråk och yrkesspråk bidrar även till att skapa en yrkesidentitet och gör att de professionella 

känner trygghet i sitt arbete (ibid. s. 53).  

4.5 Kunskap är makt 

Skillnaden i kunskap mellan den professionelle och klienten ligger bland annat i att den 

professionelle har mer kunskap kring regler, lagar samt mer kunskap kring organisationen hen 

arbetar inom. Den professionelle har också mer kunskap kring klienten och vet mer om klienten än 

vad klienten vet om den professionelle, vilket är nödvändigt för att kunna utföra ett bra arbete. Det 

är dock av stor vikt att den professionelle begränsar informationsinsamlingen till det som är av 

relevans för ändamålet. Denna obalans i kunskap om varandra kan användas som ett 

maktinstrument mot klienten och det är viktigt att den professionelle är medveten om obalansen 

samt hur man skall förhålla sig till den (Skau 2007, s. 57-58). Klienten kan känna obehag i att den 

professionelle besitter mer privat kunskap om klienten än vise versa, men även den professionelle 

kan känna obehag i detta i form av att hen besitter kunskap som kan vara till nackdel för klienten 

men önskvärd för organisationen. Denna kunskap kan leda till ett professionellt dilemma där 

socialarbetaren står mellan att vara lojal mot organisationen eller sin klient (ibid. s. 60-61). 

4.6 Olika maktnivåer 

Skau (2007, s. 73-77) identifierar två olika nivåer av maktaspekten i arbete med människor. Den ena 

aspekten är på systemnivå medan den andra är på personnivå. Systemnivån innefattar bland annat 

normer, värdegrunder, ekonomi och regler inom organisationen. Det är denna nivå som sätter 

ramarna i mötet med klienten och de kan se olika ut inom olika organisationer. Vissa organisationer 

har vida ramar där stort handlingsutrymme och ansvar läggs på de anställda medan andra 
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organisationer har snävare ramar där handlingsutrymmet är mer begränsat. I personnivån ingår 

mötet mellan klient och professionell där kompetens, erfarenheter och handlingskraft spelar in. 

Båda dessa nivåer har en inverkan på klienten där det måste finnas en balans mellan strukturen på 

systemnivå och människorna på personnivå (Skau 2007, s. 73-76).  

4.7 Makt inom organisationer 

Det är inte givet att ledningen inom en organisation är de som besitter den största makten. Olika 

viljor inom organisationen och de olika individerna som arbetar inom den påverkar hur makten 

fördelas. För att ledningen ska behålla den största delen av makten krävs att individerna inrättar sig 

efter kraven från organisationen och från ledningens sida krävs det kontroll för att uppnå detta. Om 

organisationens krav går emot individens egenintresse så väljer individen oftast att handla efter sitt 

egenintresse och det är därför viktigt att organisationens krav sammanfaller med de anställdas 

intressen (Johansson 2007, s. 92). Den största maktaspekten som återfinns inom organisationer är 

att de anställda är beroende av organisationen, ofta i form av materiella behov såsom pengar eller 

normativ makt som innefattar prestige och uppskattning. Med dessa olika maktmedel kan 

organisationen till viss del styra de anställda (ibid. s. 93). 

Inom socialt arbete samarbetar många aktörer, varav det inte är ovanligt att olika professioner har 

olika syn på vad som är korrekt i olika situationer. Om samarbetet mellan olika myndigheter, 

organisationer och tjänstemän fungerar får klienten ofta tillgång till bra och relevanta resurser 

anpassade efter rådande situation. Om samarbetet inte fungerar finns det en risk att klienten drabbas 

och inte får tillgång till det hen har rätt till (Swärd & Starrin 2016, s. 395). 

5. Resultat och analys 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för socialsekreterares uppfattningar om och 

upplevelser av yttrandet kring åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn sett ur ett 

maktperspektiv. I denna del presenteras och analyseras resultaten från genomförda intervjuer. 

Intervjupersonerna presenteras som “respondent, nummer” utan inbördes ordning av hur 

intervjuerna genomfördes. Ur empirin urskildes sex olika teman som kopplas till såväl teori som 

kunskapsläge och dessa teman presenteras nedan. 
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5.1 Lagstiftning som maktaspekt 

Flertalet av socialsekreterarna uttryckte att barns rätt ska gå före vuxnas. Respondenten i citatet 

nedan beskriver att barn ska ha mer rättigheter än vuxna då lagstiftningen ser ut så. Respondenten 

beskriver även att detta är ett sätt för hen att rättfärdiga sitt arbete, då detta tankesätt rent moraliskt 

sätt gör det lättare att medverka till yttrandet, som kanske inte alltid är till fördel för klienten: 

Men barns rätt ska gå före vuxnas. Så kan man försvara den här typen av åtgärd, tycker jag. De som 
är under 18 år har mer rätt att vara i Sverige. Så ser lagstiftningen ut liksom. Så rättfärdigar jag 
mitt… mitt jobb. För jag tror att man måste ha någon slags förklaring för sig själv, rent moraliskt, för 

annars pallar man inte med att vara inblandad i det här (Respondent 4). 

Vad respondent 4 säger om att rättfärdiga sitt arbete på detta sätt kan kopplas till makten som finns i 

lagstiftningen. Om socialsekreteraren inte vill stå för att ha utfört yttrandet kan hen hänvisa till 

lagen och på så sätt inte vara den som har tydligast makt, då lagstiftningen säger någonting som 

socialsekreteraren inte kan gå emot. Lagstiftningen är en tydlig maktaspekt inom det sociala arbetet, 

speciellt när det rör sig om negativa beslut (Sandström 2008, s. 18), så som att bli uppskriven i 

ålder. Om socialsekreteraren skulle välja att skriva ett yttrande som kan leda till ett negativt eller 

positivt beslut i asylprocessen för den enskilde, visar detta vilken makt socialsekreteraren, genom 

lagstiftning, besitter i förhållande till klienten. 

Respondent 5 resonerar annorlunda gentemot respondent 4 och menar att lagen ser annorlunda ut 

beroende på om personen är minderårig eller vuxen och menar att det exempelvis är lättare att få 

uppehållstillstånd som minderårig. Hen beskriver även en förståelse för att en del myndiga personer 

uppger sig vara ensamkommande barn, då det finns en medvetenhet om de förmåner som 

tillkommer som minderårig: 

[...] På ett sätt är det ju såklart många som vet om att  ́ja men om jag säger att jag är under 18 så har 
jag större chans att få uppehållstillstånd ́ till exempel. Det är också skillnad i vad man får, man får ju 
skola, god man och allting. [---] Men jag kan tycka, jag tycker att det är orimligt när det blir som det 
är nu att bevisbördan ligger på barnet och att de ska bevisa att de är barn, annars räknas de som 
vuxen och jag kan väl tycka att.... [---] Men jag tycker att det är väldigt fel som det har varit nu att 
om man inte lyckas bevisa det så skrivs man upp i ålder, vilket gör att det är många som faktiskt 
kanske är barn som skrivs upp i ålder vilket inte alls är bra (Respondent 5).  
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Respondent 5 säger att det känns orimligt att bevisbördan ska ligga på individen om att denna är 

minderårig. I dessa fall kan det vara så att klienten inte är medveten om sina rättigheter och hur 

denne skall kunna bevisa att hen faktiskt är den åldern som hen uppgett. Detta överensstämmer med 

Skaus resonemang (2007, s. 36-38) om att socialsekreterare kan hänvisa till de lagar som finns för 

att rättfärdiga sitt arbete medan klienten kanske inte alltid är medveten om sina rättigheter och lagar 

som finns för att stödja dessa. I detta fall har både de som arbetar på Migrationsverket och 

socialtjänsten maktövertag då de har goda kunskaper om lagar och regler medan klienten kanske 

inte har några kunskaper kring detta:  

[---] Och likadant är det ju faktiskt så att det finns ju ungdomar som då, eller vuxna som då har 

berättat för boendepersonal att jag är ju egentligen vuxen, så att jag vill ju inte bli behandlad som ett 
barn. Och det är ju då sådan information som vi är skyldiga att ge till Migrationsverket och det är de 
jag tänker att… det är ju en speciell situation när man är på Migrationsverket och det är en helt 
annan situation på boendet eller när man sitter med en socialsekreterare. Att vi ska liksom ha något 
förtroligt samtal (Respondent 4).  

I ovanstående citat förklaras att socialsekreteraren har kunskap kring vad hen måste göra då 

Migrationsverket, enligt 17 kap 1 § Utlänningslagen (2005:716), begär in information som kan vara 

av relevans för åldersbedömningen, medan klienten är omedveten om detta. Skau (2007, s. 57-58) 

menar att socialsekreteraren innehar mer kunskap än klienten, både kring personliga kunskaper om 

klienten men även kring organisationen och dess lagar och regler, vilket leder till ett maktövertag. 

Respondenterna i studien belyser stora risker i att barn behandlas som vuxna men även det motsatta. 

Flertalet av respondenterna uttryckte även att en åldersbedömning borde göras tidigare i 

asylprocessen. Respondent 4 beskriver problematiken som uppstår kring ovissheten angående 

klientens ålder och om klienten är berättigad de förmåner som enligt lag garanteras minderåriga: 

  

Jag tänker ju lite såhär. Som det jag tycker är viktigt egentligen, är ju att den här medicinska 
åldersbedömningen, det som är synd med att man inte gör den tidigare, asså vid ankomst till Sverige, 
att man inte på något sätt reder ut åldern fullt ut, är ju att det finns barn på våra boenden som riskerar 
att fara illa för att de bor ihop med vuxna… Och det är ju inte okej. Vi får inte blanda barn och 
vuxna. [---] (Respondent 4).  

Respondent 4 uttrycker att barn och vuxna inte ska blandas vilket kan kopplas till Sandströms 

(2008, s. 25) resonemang om att den som är i behov av skydd från samhället ska skyddas, speciellt 
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om skyddet gäller en person som är föremål för myndighetsutövning eller på annat sätt är i behov 

av service från samhällsinstanser. Barnen är föremål för myndighetsutövning på så sätt att de 

placeras på ett boende efter bistånd från socialtjänsten och de kan även anses vara i behov av skydd 

efter att ha flytt sitt hemland. Även respondent 6 menar att det är självklart att någon som är vuxen 

inte ska bo tillsammans med barn på HVB-boenden för ensamkommande barn: 

[...] Sen kan jag anse att om det skulle framkomma något specifikt att jag upptäcker att någon är 
trettiofem år så är det ju självklart att jag anser att den här ungdomen kanske inte borde vistas bland 
de här andra på ett boende eller så. [...] (Respondent 6) 

Respondent 3 instämmer: 

[...] Klart man måste bedöma åldern om det är många som är över arton som säger att de är 
ensamkommande barn. Då tycker jag att ja, då får man nog kolla över det. För det är ju inte 
meningen att folk som är trettio-fyrtio ska bo på boenden liksom [HVB-hem för ensamkommande 
barn, författarnas anm]. Vi vårdar ju de som är där och de som jobbar där blir som föräldrar, det 
känns jätte konstigt ifall. [...] Det är svårt att vara den här vårdnadshavaren till dem (Respondent 3).  

Detta sätt att resonera på stämmer väl överens med kunskapsläget då flertalet av de som arbetar med 

ensamkommande barn menar på att det finns risker i att barn och vuxna bor tillsammans. Detta 

medför en rad risker för barnens säkerhet, särskilt för de barn som blivit utsatta för till exempel 

människohandel och våld i sitt hemland och/eller på vägen till Europa (Crawley 2007, s. 38). 

Resonemanget stämmer även överens med det Sandström (2008, s. 18) skriver, att lagstiftning är 

den tydligaste maktaspekten inom socialt arbete. Lagen säger att den som är under 18 har rätt till 

vissa förmåner medan vuxna inte har det, i och med detta så har vuxna inte samma rättigheter att bo 

på HVB-boenden som barn. 

5.2 Relationen mellan klient och professionell 

En av socialsekreterarna beskriver en känslomässigt anknytning till sina klienter där hen säger att 

alla involverade parter vill att ungdomen ska få stanna och i och med detta är det svårt att förhålla 

sig opartisk. Nedanstående citat kan kopplas till de känslor beslutsfattaren kan uppleva då hen blir 

tvungen att handla på ett sätt som kan få negativa konsekvenser för klienten:  
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[...] Om man tänker på att vi och boende, skola, alla ska yttra sig på något slags neutralt sätt, men 
alla har ju en relation till ungdomen, alla vill ju att ungdomen ska få stanna så att det blir ju nånstans 
lite svårt när man ska vara lite opartisk på ett sätt, men ändå är man ju inte det (Respondent 5).  

Ovanstående citat kan kopplas till Skaus (2007, s. 33) diskussion om att en professionell 

socialarbetare både måste ha en känslomässig förståelse för sin klients situation men samtidigt 

kunna sätta gränser. Om den professionelle inte har någon känslomässig anknytning till sina klienter 

kan det bli lättare att inte reagera och agera utifrån sina känslor (ibid. s. 118). Citatet från 

respondent 5 visar på svårigheten i att hålla en känslomässig distans till ungdomen. Samtidigt som 

respondenten vill att ungdomen ska stanna i Sverige så har hen en arbetsuppgift som kan medverka 

till att ungdomen inte får stanna. Respondent 4 beskriver den andra sidan av det professionella 

förhållningssättet, som innefattar att sätta gränser i förhållande till klienten: “Så att jag försöker 

ändå ha det, försöker hålla en distans till barnet för jag tror att man måste det. Men det är inte alla 

som kan det, vi är ju inte mer än människor [---]” (Respondent 4).  

Dessa två citat beskriver både närhet och distans i mötet mellan socialsekreterare och klient. Båda 

citaten överensstämmer med vad Skau (2007) diskuterar, första citatet håller fokus på den 

känslomässiga närheten och relationen till klienten, medan det andra citatet riktas mot gränssättning 

i form av distans gentemot klienten. Det respondent 4 säger kan tolkas som att socialsekreteraren 

sätter gränser för sin egen skull, för att inte agera utifrån sina känslor. Skau (2007 s. 118) beskriver 

vidare att detta gränssättande kan vara ett sätt att göra det lättare för en socialarbetare att ta svåra 

beslut som kan vara till nackdel för klienten. 

Respondent 6 beskriver makten Migrationsverket besitter, både gentemot klient och 

socialsekreterare. Socialsekreteraren skriver ett yttrande och bidrar på så sätt till Migrationsverkets 

asylutredning, även om socialsekreteraren skriver att inga uppgifter inkommit angående ungdomens 

ålder. Detta kan Migrationsverket använda i sin utredning och motivera med att inga bevis för 

uppgiven ålder har inkommit och därför skriva upp ungdomen i ålder. Om socialsekreterarens 

yttrande nämns i beslutsmotiveringen kan det se ut som att socialsekreteraren bidragit till beslutet, 

vilket kan inverka på relationen mellan socialsekreteraren och berörd klient. Respondent 6 beskriver 

hur yttrandet kan påverka relationen: 

[...] Såhär är det, att det har hänt att Migrationsverket i beslut skrivit att vi har yttrat oss om 
ungdomen och så har det blivit negativt besked. Men så är det faktiskt inte så att vi har yttrat oss. 
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Och det påverkade självklart jättemycket negativt. För det sätter ju våran relation och tilltro till oss 
på sin spets liksom (Respondent 6).  

Detta kan kopplas till Smiths (2013, s. 1545) diskussion om att socialarbetare kan riskera att hamna 

i svåra förhållande med andra människor på grund av det system de arbetar efter. I detta fall arbetar 

socialsekreterarna efter ett system som säger att de skall yttra sig i frågan och detta kan innebära ett 

risktagande i relationen till klienten. Socialsekreteraren kan anses vara lojal mot sin klient genom 

att skriva i yttrandet att ingen information inkommit, samtidigt som socialsekreteraren måste vara 

lojal mot organisationen och lagarna hen företräder (Skau 2007, s. 10-11) och därmed bidra till 

Migrationsverkets utredning med den information hen besitter, även om denna är till nackdel för 

klienten. 

Respondent 2 diskuterar hur yttrandet kan påverka relationen till ungdomen och de gode männen: 

[---] De ser ju vad vi yttrar och ibland har de klagomål på det och så. Det kan spela in på relationen 
till ungdomen och på relationen till gode männen och det finns förväntningar och önskemål och det 
blir ju en aspekt som blir jobbig i vissa fall [...] (Respondent 2).  

Tidigare forskning visar på att socialsekreterare besitter en dubbelroll, samtidigt som de ska ge stöd 

till sina klienter så skall de även utöva kontroll över dem. Många av de ensamkommande barnen ser 

inte socialtjänsten som något hot utan snarare som en hjälp (FOU 2014:3 s. 20-21). Detta kan 

kopplas till vad respondent 2 säger om att det finns förväntningar och önskemål från klienterna som 

socialsekreteraren inte alltid kan leva upp till. Även om socialsekreteraren inte vill skriva ett 

yttrande angående klientens ålder för att inte vara med och påverka asylprocessen, så är det 

samtidigt ett krav från Migrationsverket att detta skall göras.  

5.3 Underlåtenhetsmakt och paternalism 

Ett genomgående tema i intervjuerna är hur socialsekreterare väljer att inte yttra sig i åldersfrågan. 

Socialsekreterarna i studien uttryckte att de inte har tillräcklig kunskap och kompetens för att 

avgöra en persons ålder och därför är det vanligt att de inte uttalar sig kring det. På frågan varför 

socialsekreteraren valt att inte yttra sig i åldersfrågan svarar respondent 2: 

[---] Jag har känt att jag har velat kunna stå för det jag faktiskt skriver för det är ju allvarliga saker 
liksom. Sen har jag ju lämnat yttrande på ungdomar där jag tänker själv att ´han är ju säkert barn´ för 
att jag tycker att han ser ut som det men jag har inte känt att det har varit grund nog för mig att yttra 
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mig för om jag gör det så måste jag också kanske sen, när jag känner att någon är kanske äldre, då 
måste jag ju isåfall kunna säga det, och på vilka grunder kan jag då säga det? [...] (Respondent 2). 

Respondent 2 pekar på att yttrandet är mycket betydelsefullt för klienterna samt att de vill kunna stå 

för det som står i yttrandet och därför väljer att inte yttra sig i frågan kring åldersbedömningen. 

Medan respondent 2 lägger mer fokus på att hen inte besitter kompetensen för att avgöra någons 

ålder, beskriver respondent 6 en rädsla för konsekvenserna av yttrandet: 

Vi är ju jätterädda att vad vi än säger så ligger det barnet i fatet, så att det blir problem. [---] Och där 
känner vi, eller jag, att det hade varit viktigt att veta, är jag skyldig att göra det här? Måste jag 
verkligen göra en bedömning? För hur ja, hur mycket till grund ligger det också i beslutet för om 
ungdomen blir uppskriven och med andra ord avvisad? (Respondent 6) 

Underlåtenhetsmakt kan ses som en motsats till paternalism där en person i maktposition underlåter 

att utöva sin makt, vilket bland annat kan bero på rädsla (Swärd & Starrin 2016, s. 402). Båda 

citaten ovan kan kopplas till underlåtenhetsmakt där socialsekreteraren väljer att inte utöva sin makt 

över klienten, dels av rädsla för att inte kunna stå för handlingen men även av rädsla för 

konsekvenserna av yttrandet.  

Respondent 4 berättar att den enskilde ungdomen inte informeras om att socialsekreteraren 

eventuellt kommer skicka iväg ett yttrande och därmed bryta sekretessen som individen blivit 

informerad om vid första mötet med sin socialsekreterare:  

[...] Jag hade velat informera om att jag är skyldig, att om Migrationsverket begär ut det här, så är jag 
skyldig att ge dem informationen. Så att du vet det. Och just då så hade ju den ungdomen slutat prata 
med mig. Men det hade ändå känts bättre tycker jag. Faktiskt (Respondent 4).  

Att yttra sig kring den asylsökandes situation är en arbetsuppgift som även kan kopplas till 

paternalism. Paternalism diskuteras ofta utifrån att någon med makt fattar ett beslut som är för den 

andre personens bästa, även om denne motsätter sig detta, men paternalism kan även diskuteras i 

termer av att socialsekreteraren inte bryr sig om att hämta in ett medgivande från berörd person 

(Swärd & Starrin 2016, s. 399). Detta kan kopplas till det respondent 4 uttrycker, att 

socialsekreteraren inte frågar om medgivande från klienten eller berättar att hen måste föra vidare 

kunskaper som handlar om klientens ålder eller annat som kan vara relevant i Migrationsverkets 

utredning.  
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5.4 Makt mellan och inom organisationer 

Några av respondenterna i studien uttryckte maktlöshet gentemot Migrationsverket. En av 

respondenterna talar om Migrationsverkets åldersbedömningar på följande sätt: 

Det är jätteskevt. Det är otroligt skevt. Alltså jag känner personligen att det är random. Och det 
spelar egentligen ingen roll vad vi säger emellanåt heller om vi yttrar att ungdomen har vuxit väldigt 
och att man kan tänka att det är en yngre ungdom som då… Man ser hur han har skjutit i höjd, 
förpubertalt eller så och så helt plötsligt kan det vara att dem höjs upp i åldern ändå. Så att jag anser 
inte att det är rättssäkert de bedömningarna som dem gör (Respondent 6). 

Skau (2007, s. 36-37) menar på att hänvisning till lagar och regler är en tydlig maktaspekt, och den 

som framgår tydligast mellan Migrationsverket och Socialtjänsten i frågan om yttrandet. Genom att 

Migrationsverket, med stöd i lagstiftningen, begär in ett yttrande av Socialtjänsten så har inte de 

enskilda socialsekreterarna rätt att vägra skriva yttrandet. Skau (2007, s. 36-38) skriver att när 

någon utövar makt över en annan människa, kan denna svara med motmaktsstrategier, som kan vara 

att vägra göra det som personen i maktpositionen begär. Detta syns inte enbart i mötet mellan klient 

och professionell utan även mellan organisationer, någonting som blev tydligt i intervjuerna. På 

frågan om socialsekreterare kan vägra att skriva ett yttrande om en ungdoms ålder svarar en av 

respondenterna följande: 

[---] Ehh om de inte kan kräva att vi ska yttra oss i ärendet av en ungdom så finns det ingen 
anledning för oss att vägra utan vi kan ju bara skriva att vi inte har någonting att säga (Respondent 
6). 

Många av våra respondenter uppgav att de skriver i sitt yttrande att ingenting har framkommit och 

att de egentligen inte kan yttra sig i frågan om en persons ålder. Detta kan ses som en 

motmaktsstrategi mot Migrationsverket som begär in ett yttrande, istället för att yttra sig om 

klientens ålder så skriver socialsekreterarna att de inte har någon information att lämna ut: 

      

Ja alltså det brukar vara, om vi säger lite så här standardformulering [...] att det inte framkommer, 
alltså i samtalen vi har haft, har det inte framkommit någonting att den här åldern inte skulle 
stämma. Det är oftast så att vi menar att alltså, vi har inte ifrågasatt det och de har inte heller sagt 
några uppgifter om att det skulle vara någon annan ålder [---] (Respondent 5).  
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[---] I alla mina fall [...] är ju att jag inte har någon relevant information att lämna i åldersfrågan och 
det har jag skrivit i alla mina yttranden för att jag inte anser att jag har nånting att lämna, personligen 
så att säga [...] (Respondent 2). 

För att återfå makten i förhållande till Migrationsverket, med hjälp av denna motmaktsstrategi, så 

skriver socialsekreterarna ingenting som berör klientens ålder. Respondent 6 beskriver att det inte 

finns någon anledning att ljuga i ett yttrande till klientens fördel utan att socialsekreterarna snarare 

skriver att ungdomen är åldersadekvat. På frågan om vad socialsekreteraren hade tänkt ifall en 

kollega hade lämnat ett uppenbart oriktigt yttrande till klientens fördel svarar en av respondenterna: 

[---] Rent etiskt så så finns det ingen anledning... Alltså nej det är ingen som skulle ljuga om det. Det 
finns ingen... Det är en sak att inte yttra sig, alltså förstår du, att inte skriva liksom någonting. Men 
en helt annan sak om man skulle ljuga om det. Nej, det finns ingen som skulle göra det. Då hade man 
istället skrivit att vi finner ungdomen åldersadekvat [...] (Respondent 6). 

Gower (2011, s. 329-330) skriver i sin studie att vissa socialarbetare farit med osanning för att 

klienten ska räknas som minderårig och därmed få ta del av de förmåner som medföljer. Detta 

stämmer inte överens med vad respondent 6 säger, då hen menar att det inte finns någon anledning 

att ljuga till sin klients fördel, utan då istället välja att inte yttra sig.  

I Intervjuerna framkom olika viljor både inom den egna organisationen men också mellan 

socialtjänsten och Migrationsverket:  

[---] Vissa i vår grupp har inställningen att man ska göra allt man kan för att argumentera för att barn 
är barn, alltså att vi ska tro på de vi jobbar med och så länge man inte gör någonting fel så har jag 
inte liksom valt att reagera på det. Det tänker jag är på chefsnivå liksom. Jag är bara… Jag tar ansvar 
för det jag gör liksom. Men om det är någon som hade liksom farit med osanning eller så, så hade 
jag ju känt att jag hade behövt anmäla det till min arbetsledare, eller göra en Lex Sarah-anmälan eller 
någonting, för det hade jag inte velat veta om utan att flagga för (Respondent 2). 

Skau (2007, s. 73-77) beskriver olika nivåer av makt, både på personnivå och systemnivå där den 

senare bland annat innefattar normer, värdegrunder, och regler inom organisationen. Makten på 

personnivå innefattar snarare mötet mellan klienten och den professionelle. Den maktaspekt som 

respondenten belyser är när en professionell, på personnivå, tagit ett beslut som inte matchar de 

normer och regler som återfinns på systemnivån och därför känner sig respondenten skyldig att 
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agera. Citatet beskriver även att det finns olika viljor inom organisationen. Inom det sociala arbetet 

är det vanligt att de professionella har olika syn på vad som är rätt och vad som är fel. Det 

problematiska med dessa olika viljor, om det inte finns ett gott samarbete, är att klienten kan bli 

drabbad (Swärd & Starrin 2016, s. 395) och risken finns att klienterna behandlas på olika sätt 

beroende på vilken socialsekreterare de har.  

5.5 Uppfattningar om och upplevelser av åldersbedömning 

Intervjupersonerna diskuterade psykosocial metod utifrån hur säker och tillförlitlig metoden är och 

om den enskilde exempelvis kan överklaga det beslut som fattas efter bedömningen. De framförde 

även problematiken kring tillförlitlighet och nämner olikheter i mognad, personliga egenskaper 

samt att ungdomen som får genomgå en sådan åldersbedömning kanske sitter och försöker vara på 

ett visst sätt. Vissa av intervjupersonerna drog också en parallell till de medicinska 

åldersbedömningarna och menar att de inte heller är 100 procent tillförlitliga:  

Jag tänker om man ska göra en psykosocial bedömning så måste den vara kontrollerad och utförd på 
ett genomtänkt sätt, det kan inte bara vara [...] upp till aktuell boendepersonal eller skolpersonal utan 
någon vidare erfarenhet eller utbildning kring det, att göra det, utan då får man ju isåfall ta fram en 
psykosocial metod som är kontrollerad och prövad och så vidare och då visst, då kanske det är rätt 
väg att gå (Respondent 2).  

Hjern och Ascher (2015) diskuterar åldersbedömningar och nämner bland annat en bedömning av 

en individs psykosociala mognad som genomförs av personer som känner den unge väl samt vet hur 

hen interagerar och beter sig i samspel med andra. Denna form av åldersbedömning är någonting 

som vissa av socialsekreterarna kan tänka sig, dock uttrycks att metoden vara prövad och 

kontrollerad. 

Kring medicinsk åldersbedömning var de flesta respondenterna positiva, varav respondent 4 

resonerar följande: 

Jag tänker att det här medicinska redskapet är det bästa sättet och jag tycker faktiskt att det är bra. 
Jag tycker att det här skulle man ha gjort tidigare. Därför jag tycker det är hemskt att man har satt de 
här unga människorna, om de är vuxna eller ungdomar eller vad de är, i den här situationen. Där man 
får sitta och vänta och må så jäkla dåligt. Och sen ska någon på Migrationsverket sitta och gissa, jag 
tror att du är äldre eller jag tror att du är yngre [---] (Respondent 4). 
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Vad respondent 4 diskuterar överensstämmer med Anderssons (2017) diskussion kring att det är av 

stor vikt att genomföra de medicinska åldersbedömningarna då asylsökande vuxna och barn inte ska 

bo på samma boenden. Hjern och Ascher (2015) nämner i sin artikel att Barnläkarföreningen inte 

rekommenderat svenska barnläkare att utföra medicinska åldersbedömningar för att metoderna inte 

är helt tillförlitliga. Detta kan kopplas till att socialsekreterarna inte känner sig bekväma med att 

skriva yttrandet, eftersom deras uppfattningar kring någons ålder inte heller är tillförlitliga. 

Ett flertal av socialsekreterarna kände större tilltro till den medicinska åldersbedömningen jämfört 

med en psykosocial bedömning. Ett genomgående tema i intervjuerna var att flera av 

socialsekreterarna tyckte att det var viktigt att göra en åldersbedömning men det fanns en 

ambivalens i hur denna skulle genomföras eftersom ingen metod var helt tillförlitlig: “Asså jag 

tänker att det är så nära sanningen man kan komma [om det medicinska, författarnas anm]. Och 

något slags redskap måste man ju ändå ha kan jag känna” (Respondent 4).  

Samtliga respondenter anser att åldersbedömning inte borde vara en arbetsuppgift för 

socialsekreterarna och menar att både okunskap av att bedöma någons ålder och relationen till 

klienten spelar in. De som deltagit i studien beskriver en osäkerhet kring kompetensen hos 

socialsekreterare i frågan om att yttra sig kring den enskildes ålder och menar att kunskapen om 

åldersbedömning inte ingår i utbildningen och därför är svår att använda i praktiken: 

[...] Nej, jag kan ändå säga lite att det inte riktigt känns som att vi har den kompetensen egentligen, 
men ja [---] (Respondent 5).  

Jag hade helst inte velat göra det. [---] Jag är inte utbildad för att bedöma någons ålder. Tycker jag 
(Respondent 3).  
      
Eh, det är ju det som är grejen, vi har ju ingen utbildning i att göra det så därför så. [---] Nej det är ju 
jätte svårt att bedöma någons ålder [...] (Respondent 6).  
   
Det beror på att jag känner att jag inte har den kunskapen att avgöra hur gammal en människa är 

genom att se på dem bara [---] (Respondent 2).         

     

Ovanstående citat är från fyra respondenter som resonerar kring kompetensen i att bedöma en annan 

persons ålder. Respondent 2 menar att felmarginalen kan vara stor vid iakttagelser av någons 
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beteende och/eller utseende. Citaten nedan handlar om svårigheten i att yttra sig i frågan samt 

metodens tillförlitlighet: 

[---] Men det är ju så jäkla svårt att avgöra. Jag kan ju inte avgöra din ålder exakt, eller din. Ingen 
kan avgöra min ålder heller exakt. Det är ingen lätt fråga om man bara går på utseende så att [...] 
(Respondent 4).  

[---] Asså det känns att, ja… och sen samtidigt det här med att det inte känns helt tillförlitligt också. 
Ehm. Jag vet inte hur man skulle kunna göra det, men så som det ser ut nu så tycker inte jag att det 
känns så bra (Respondent 1). 

Samtliga ovanstående citat kan jämföras med Crawleys (2007, s. 14) studie där hon skriver att 

polisen i England i vissa fall hänvisat asylsökande minderåriga till Migrationsverket (Immigration 

Service) som vuxna människor. Professionen har inte fått någon utbildning i hur man bedömer 

åldern på en asylsökande och hur man kan vara säker på om det är ett barn eller en vuxen person, 

vilket blir problematiskt då det plötsligt blir en arbetsuppgift som ska genomföras. 

Flertalet av respondenterna uttrycker att de vill ha bevis för att kunna stå för den information om 

klienten som de vidarebefordrar till Migrationsverket. Vidare menar respondenterna att det inte är 

personliga iakttagelser och tyckande som ska utgöra yttrandet, vilket kan bli problematiskt då 

boendepersonal och/eller skolpersonal lämnar information som exempelvis beskriver ungdomens 

fysiska utveckling. Respondent 1 beskriver att det är av stor vikt att skriva i yttrandena om någon 

uppgift är osäker eller obevisad:  

[...] Jag var tvungen en gång att lämna, jag hade fått in en uppgift om något, från familjehem, men 
det var väldigt osäkert kring det. Men jag var väldigt tydlig med att skriva att det var en väldigt 
osäker uppgift. Men det kändes lite sådär, svårt, om man skulle lämna den eller inte, eftersom jag 
visste inte hur sant det var. Men ja, jag var ju väldigt tydlig med att försöka skriva det då, att det inte 
var på något sätt bevisat eller så (Respondent 1). 

Vad respondent 1 säger om att hen kände en osäkerhet i att lämna ett yttrande som var till nackdel 

för klienten, går i enlighet med att flertalet forskare anser att åldersbedömning strider mot de 

principer en socialarbetare ska arbeta efter (Gower 2011, s. 328). En socialarbetares principer kan 

exempelvis vara att handla efter klientens bästa, varav yttrandet kan anses strida mot denna princip. 

En annan konflikt som kan uppstå är när socialarbetare diskuterar personernas ålder efter de 
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resurser som finns att tillgå. När en socialarbetare ska bedöma om någon är myndig eller omyndig 

beslutar de samtidigt om myndigheterna ska behandla den enskilde i enlighet med 

barnkonventionen eller inte samt om personen ska ha rättigheter som barn eller vuxen (Gower 2011, 

s. 330) och därav är det av stor vikt att en uppgift är bevisad innan den används.  

5.6 Yttrandet som arbetsuppgift 

Socialsekreterarna som deltagit i studien beskriver själva yttrandet till Migrationsverket som en svår 

och oönskad arbetsuppgift. Majoriteten av respondenterna anser att arbetsuppgiften tillhör 

Migrationsverket och att det är de som ska sköta den enskildes asylprocess. Respondent 1 anser att 

socialsekreterarna ska hållas utanför asylprocessen och uttrycker följande: 

[...] Jag tänker, jag tycker inte att det är vår uppgift egentligen att göra det. Och det är ju sagt att vi 
inte alls ska ha med migrationsprocessen [asylprocessen, forskarnas anm] att göra. Så att liksom, 
men ändå blir vi ju inblandade i det och vi måste ju lämna ett yttrande. Så jag tycker inte att vi 
egentligen borde göra det (Respondent 1).   

Respondent 2 instämmer i resonemanget som respondent 1 för:  

[---] Sen har jag valt att inte lägga mig i det för jag har bedömt det som att det är Migrationsverket 
som beslutar om åldersfrågan och då är det de som får värdera det, yttrandena liksom (Respondent 
2).  

Även respondent 6 är av uppfattningen att Migrationsverket lägger över sin arbetsuppgift på 

socialsekreterarna, som egentligen inte vill yttra sig i frågan: 

Det känns lite som att liksom två sina egna händer. Att... de vill att vi gör deras uppgift helt enkelt, 
lite så känns det. Det känns lite som att vi ska agera spioner åt dem när vi kommer in med det här 
yttrandet och att de lätt i besluten då kan hävda att socialtjänsten har uppgivit den här informationen. 
Lite så känns det, men självklart så tänker jag egentligen att syftet vill vara att säkerställa att det går 
rätt till. Att det handlar om rättssäkerhet men... utifrån vad vi känner oftast så ja... är det snarare ett 
sätt att ja, komma undan lite (Respondent 6). 

Socialarbetare har makt i olika situationer och kan ibland uppleva denna maktroll som obekväm. 

Om en socialarbetare inte är bekväm i sin roll kan det leda till att hen inte vågar utöva den makt 

som finns. Detta kan ses som en form av maktmissbruk genom att man på grund av olika 
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anledningar inte brukar den makt man har, till exempel på grund av att man hoppas att någon annan 

ska hantera situationen (Sandström 2008, s. 50). Detta kan kopplas till att socialsekreterarna utövar 

en forma av maktmissbruk genom att inte använda den makt de besitter. Att Migrationsverket 

skickar en begäran till socialsekreteraren om att yttra sig i frågan är också en slags makt, då 

Migrationsverket delegerar en uppgift (ibid. s. 18) till den enskilde socialsekreteraren som de 

behöver för att kunna utföra sin utredning. Sandström (2008, s. 27) menar att det inte är ovanligt att 

individer vill flytta över ansvaret på någon annan för att slippa inse att man själv bidrar till 

någonting man anser vara oetiskt. Detta kan både kopplas till att Migrationsverket delegerar en 

arbetsuppgift men även att socialsekreterarna inte lämnar någon information. När socialsekreterarna 

inte lämnar information kring åldern på en klient så bidrar de heller inte till någonting som kan 

anses vara oetiskt.  

I intervjuerna ställdes frågan: Om du hade fått reda på att en kollega till dig medvetet lämnat osanna 

uppgifter i ett sånt här yttrande, vad hade du tänkt om det? Flertalet respondenter ansåg att det är av 

stor vikt att vara lojal mot sina kollegor och sin arbetsgrupp och att alltid föra en dialog med berörd 

part om man är oense i en fråga. Respondent 4 svarar följande på frågan: 

Då hade jag nog tänkt att det är jäkligt svårt att göra det här, asså rent känslomässigt, alla människor 
är ju olika och jag tänker att det säger väldigt mycket om att den personen har en väldigt fin 
människosyn egentligen och har svårt att göra det här. Sen hade jag sett mellan fingrarna och tänkt 
att den personen ansvarar för sitt och jag ansvarar för mitt. Nästa gång kanske det är jag som inte kan 
göra det, vad vet jag. I och med att man har en relation till barnet också. Det är lätt att säga men rätt 
vad det är så kanske du har en annan relation än vad du tänkt och då kanske det genast blir svårare 
[---] (Respondent 4).  

Smith (2013, s. 1545) beskriver att inom socialt arbete kommer den enskilde anställde hamna i 

svåra situationer med utgångspunkt i relationer till andra aktörer samt det system man arbetar under. 

Detta kan kopplas till det respondent 4 berättar, att socialsekreteraren hamnar i en svår situation 

mellan Migrationsverket och klienten. Skau (2007, s. 127) problematiserar känslan av lojalitet 

kollegor emellan och menar att situationer då man anser sig vara lojal mot en kollega likväl kan 

vara brist på personligt mod eller ett skydd mot sig själv för att undvika att hamna i obehagliga 

situationer. Att vara lojal mot sina medarbetare är inbyggt och bygger på ett nära samarbete där 

medarbetare känner samhörighet med varandra. “Om jag ser mellan fingrarna med vad min kollega 

gör nu så kan jag räkna med att han eller hon gör samma sak mot mig när jag behöver det…” (Skau 

!31



2007, s. 127). Vad Skau (2007) säger kan tydligt kopplas till vad respondent 4 säger ifall att en 

kollega till hen skulle lämnat uppenbart oriktiga uppgifter i ett yttrande. Kollegor bör vara lojala 

mot varandra och det kan tydligt tolkas att det är vad respondent 4 menar i sitt citat, samtidigt som 

hen försvarar sin kollega.  

Majoriteten av studiens respondenter anser att direktiven från ledningen gällande yttrandena är 

otydliga, vilket bland annat visar sig genom att socialsekreterarna tar sig an arbetsuppgiften på olika 

sätt och därmed handlar olika i liknande fall. Några av respondenterna uppgav att en stramare 

policy hade varit önskvärd. Respondent 2 berättar att det finns olika åsikter kring yttrandet i 

arbetsgruppen där vissa är av uppfattningen att de ska föra barnets talan och andra att 

socialsekreteraren ska försöka hålla sig saklig: 

[...] Det har kommit upp till diskussion och det finns olika åsikter i gruppen kring hur mycket vi 
som socialsekreterare kan tycka och bedöma och så. Vissa tycker att man kan, att man ska 
argumentera och liksom föra ungdomens talan för att bevisa att han, ofta är det ju han så att säga, 
bevisa att ungdomen är ett barn och att man ska tro på det och så. Vissa andra, däribland jag då, är 
väl mer av åsikten att man ska föröka hålla sig saklig och till det man faktiskt kan stå för och så. 
Mer trycker på liksom kunskapsbiten av det hela. Men absolut det är en fråga som vi diskuterar och 
vi gör säkert lite olika också. [...] (Respondent 2). 

Respondent 5 berättar följande på frågan om hur man diskuterar yttrandet i arbetsgruppen:  

Det pratade vi om senast idag just, hur, vad ska vi skriva och hur ska vi använda det som vi får in 
och alltså det är mer för att, så att det ska bli likartat. Det ska ju inte spela någon roll vilken 
socialsekreterare man har (Respondent 5).  

Att arbeta inom socialt arbete innebär ofta ett behov av att agera i samma stund som ett samspel 

mellan socialarbetare och klient pågår. Detta innebär att socialsekreteraren inte alltid har möjlighet 

att invänta ett verksamhetsmöte eller tid att få tips av sina medarbetare i ett visst fall (Skau 2007, s. 

123). Detsamma gäller för dessa socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn. För att 

alla anställda ska agera på samma sätt i liknande situationer är det av stor vikt att ha gemensamma 

värden, normer och förhållningssätt som skapas tillsammans inom organisationen (ibid. s. 123). Det 

respondent 2 och 5 säger i ovanstående citat kan visa på att gemensamma värden och normer saknas 

på aktuell arbetsplats och medför att socialsekreterarna tar sig an samma arbetsuppgift på olika sätt.  
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6. Avslutande ord 

Någonting som tydligt framgår i analysen är att socialsekreterarna besitter stor makt över sina 

klienter samtidigt som de ofta väljer att inte utöva denna makt. Flertalet socialsekreterare kände sig 

obekväma med att inneha denna makt och ville inte ha någonting att göra med klientens 

asylprocess. Detta kan bero på socialarbetarens självbild som en hjälpare snarare än någon som 

bidrar till någonting negativt i klientens liv. Både underlåtenhetsmakt och motmaktsstrategier var 

genomgående teman i samtliga intervjuer, socialsekreterarna underlät sig att använda makten 

samtidigt som de använde motmaktsstrategier gentemot Migrationsverket i form av att inte skriva 

någonting i yttrandet. En fråga som väcktes under insamlingen av empirin var hur mycket 

information Migrationsverket egentligen får genom dessa yttranden. Om samtliga socialsekreterare 

i vår studie oftast valde att inte lämna information kring klientens ålder, hur nödvändigt är då detta 

yttrande för Migrationsverket och hur mycket ligger det till grund för beslut om 

åldersuppskrivning? Att inte yttra sig kring sin klients ålder kan tolkas som att socialsekreterarna 

gör detta för att de vill hjälpa sina klienter och inte bidra till en åldersuppskrivning. Samtidigt som 

socialsekreterarna på så sätt inte bidrar till åldersuppskrivning så bidrar de heller inte till att klienten 

inte skrivs upp i ålder, någonting som vi inte uppfattade att socialsekreterarna reflekterade kring 

särskilt mycket.  

Något som överraskade oss var en form av ambivalens som återfanns i den insamlade empirin, 

samtliga socialsekreterare tyckte att det var viktigt att utföra en åldersbedömning samtidigt som de 

inte ville vara delaktiga i processen. De var kritiska till både en psykosocial- samt en medicinsk 

bedömning även om de var något mindre kritiska till den sistnämnda. Enligt Hjern och Ascher 

(2015) är vissa läkare kritiska till att utföra åldersbedömningar och de menar att en psykosocial 

bedömning vore bättre än en medicinsk. Detta fann vi intressant då både läkare och 

socialsekreterare anser det viktigt att göra en åldersbedömning, men socialsekreterarna vill inte 

utföra den psykosociala och läkarna vill inte utföra den medicinska. Hos oss väcks funderingar 

kring vem som skall göra denna bedömning och hur vi försäkrar oss om att bedömningen är 

tillförlitlig och rättssäker? 

Att barn och vuxna inte ska bo tillsammans var den främsta anledningen till att en åldersbedömning 

ansågs nödvändig, både på grund av att det är fel att vårda en vuxen som ett barn men även riskerna 

som kan medfölja med att en vuxen person bor tillsammans med barn. De flesta som deltog i 

studien betonade genomgående i intervjuerna att de som är minderåriga ska ha samma rättigheter 
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som alla andra barn. Samtidigt fanns det även här en ambivalens hos några av respondenterna, som 

argumenterade för att det kanske inte spelar någon roll om personen i fråga endast är några år äldre 

än 18 då felmarginalen vid åldersbedömningar kan ha förödande konsekvenser om personen i fråga 

blir uppskriven i ålder och till följd av detta, utvisad. Vi funderade kring varför det är så viktigt att 

barn och vuxna inte ska bo tillsammans, vilka risker är det som medföljer egentligen? Det finns en 

tanke kring att detta argument kanske är omformulerat så att det ska låta som om det är med de 

asylsökande barnen i åtanke som man gör detta, men i själva verket kanske även ekonomiska 

faktorer spelar in. 

Den mest framträdande anledningen till att socialsekreterarna inte vill skriva något yttrande handlar 

om okunskap kring ämnet. Flertalet påpekade att åldersbedömning inte ingår i utbildningen de 

genomgått samt att det är omöjligt att bedöma någons ålder genom att endast titta på och prata med 

en person. Vi upplevde en stor frustration hos flera av respondenterna som ansåg att 

Migrationsverket lägger över sin uppgift på socialsekreterarna, med risk att påverka relationen 

mellan socialsekreterare och klient på ett negativt plan.  

I arbetsgrupperna fanns det olika attityder gentemot yttrandet, en osäkerhet kring hur det skulle 

skrivas och olika åsikter kring arbetsuppgiften. Denna otydlighet kan utföra en risk gentemot 

klienterna i form av att de kan få olika behandling och att det kan spela stor roll vilken 

socialsekreterare klienten har. I FOUs (2014:3) rapport nämns att de flesta ensamkommande ser 

socialsekreterare som en hjälp och inget hot. Att socialsekreterarna bidrar till ett beslut som kan 

vara negativt för den enskilde kan få konsekvenser i form av en förändrad syn hos ensamkommande 

barn av socialtjänsten som ett hjälpande organ samt svårigheter i ett fortsatt samarbete. 

Studiens ämne har varit spännande att fördjupa sig i under denna period och har bidragit till en 

fördjupad förståelse om socialsekreterares uppfattningar och upplevelser avseende yttrandet kring 

åldersbedömning. Just diskussionen om åldersbedömningar av asylsökande barn är väldigt aktuell 

och omdebatterad, vilket bidragit till att många socialsekreterare velat dela med sig av sina tankar 

om ämnet. Ämnet har väckt tankar om att vidare studier kan vara av relevans då vi upptäckt en 

kunskapslucka inom tidigare forskning kring just yttrandet om ensamkommande barns ålder. En 

fortsatt studie skulle exempelvis kunna omfatta intervjuer med skol- och boendepersonal då dessa 

professioner också medverkar i informationen som lämnas i yttrandena, alternativt intervjuer med 
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utredare på Migrationsverket kring yttrandena som socialsekreterarna utför på Migrationsverkets 

begäran.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide         

Innan intervjun:    

● Presentera oss!  

● Intervjun kommer ta cirka 30 minuter. 

● Informera om syftet med intervjun.   

● Informera om att intervjun kommer spelas in & lämna samtyckesblankett.  

● Informera om att vi kommer skicka transkriberingen.   

● Berätta att de kan avbryta när dem vill och om det är några frågor de inte vill svara på är det 

helt okej.    

● Anonymitet. 

● Frågor innan vi börjar? 

Tema 1 - Bakgrundsfakta  

Namn: 

Ålder: 

Kön:         

Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare för ensamkommande barn? Hur kom det sig att du 

började arbeta med ensamkommande barn? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Tema 2 - Yttrandet 

Hur går det till när ni får in en begäran om ett yttrande? 

- Vad gör du? 

- Hur lång tid har du på dig? 

Begär migrationsverket in yttrande på alla? 

- Om nej, finns det något mönster på de ungdomar de begär yttrande på? 

Varför tror du att migrationsverket begär in yttrande från socialsekreterare? 

Hur ofta träffar du ungdomen som du skriver ett yttrande på? Oftare än andra ungdomar? Kan man 

vägra att göra ett yttrande? 

       

Tema 3 - Kunskap 
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Vad vet du om de metoder kring åldersbedömning som används idag? Hur bedömer man/du någons 

ålder? 

Vad tycker du är viktigt att ha med i ett yttrande? 

- Det barnet säger eller det du upplever? 

När du gör ett yttrande, vad baserar du det på? 

Hur pratar man om yttrandet i arbetsgruppen? 

- Verksamhetsmöten? 

       

Tema 4 - Åsikter/upplevelser 

Vad tycker du om att socialsekreterare lämnar yttrande om barns ålder? 

Har du någon gång känt att ditt yttrande har påverkat relationen till klienten? 

- Om ja, hur? 

Anser du att man ska göra åldersbedömning? 

Om ja - hur tycker du att man ska göra en åldersbedömning? - Medicinsk eller genom samtal 

(psykosocial metod)? 

Om nej - varför inte? 

Vad hade du tänkt om du fått reda på att en kollega lämnat osanna uppgifter i ett yttrande med flit? 

Har du någon gång lämnat ett yttrande med uppgifter som du misstänker är felaktiga? 

- Om ja, varför? 

       

Avslutning 

● Sammanfatta vad som sagts 

● Frågor/funderingar? 

● Informera om respondentvalidering. Hur vill respondenten ta del av den?  

● Tack!  
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Bilaga 2 - Informationsblad   

    

På socionomutbildningens sjätte termin genomför vi en studie där vi självständigt samlar in 

information kring ett socialt problem, varav vi valt att göra intervjuer med yrkesverksamma som 

arbetar med målgruppen vi vill undersöka. Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares 

erfarenheter vid yttrande kring åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn. Resultatet 

av intervjuerna redovisas i vår C-uppsats, som kommer att läsas av både studenter och lärare på 

Socialhögskolan samt publiceras på internet. Den kommun du arbetar för och du själv kommer att 

bli avidentifierad i studien. Intervjun kommer att spelas in och materialet kommer att behandlas så 

att ingen obehörig får tillgång till detta. Du kommer att få möjlighet att läsa och godkänna utskriften 

av intervjun innan den används i studien för att bekräfta att vi uppfattat dig korrekt. Om du önskar 

kan vi skicka ett färdigt exemplar av studien till dig efter den färdigställts. Din medverkan är helt 

frivillig och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. 

       

Ansvarig handledare för uppsatsen är Yvonne Johansson på Socialhögskolan i Lund. 

       

Kontaktinformation: 

Susanna Brorsson - Mail X, Telefonnummer X 

Gabriella Dahlberg - Mail X, Telefonnummer X 

Yvonne Johansson - Mail X 
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Bilaga 3 - Samtyckesformulär      

Samtycke till intervju (C-uppsats):   

● Härmed bekräftar jag att jag fått information om intervjuns syfte och accepterar att 

medverka. 

● Jag har fått möjlighet att ställa frågor kring uppgiften. 

● Jag är medveten om och accepterar att intervjun spelas in. 

● Jag har fått information om att de uppgifter som samlas in om mig kommer att behandlas 

konfidentiellt och att min identitet inte kommer att avslöjas för obehöriga. 

● Jag har fått information om att både jag och min arbetsplats kommer avidentifieras. 

● Jag är medveten om att min medverkan är frivillig och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan utan förklaring. 

______________________  

Datum, ort 

______________________  

Signatur  
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