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Titel  

”Barnets bästa” i asylprocesser: En diskursanalys om begreppet ”barnets bästa” i arbetet med ensamkommande barn 

i asylprocesser. 

Title 

”In the Child's Best Interest” in the asylum process: A critical discourse analysis about the use and interpretation of 

the principle “In the Child's Best Interest” in work with unaccompanied asylum-seeking children. 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats är en kritisk diskursanalys vars syfte är att studera hur begreppet “barnets bästa” används och tolkas i 

asylprocessen för ensamkommande barn. Jag har undersökt hur de tjänstemän som fattar beslut om asyl i fall med 

ensamkommande barn formulerar föreställningar om ”barnets bästa” och hur begreppet förhåller sig till andra 

begrepp i den diskursiva praktiken. Detta har jag gjort genom att dels analysera de styrdokument som ska ligga till 

grund för besluten och dels beslut ifrån migrationsverket och domar ifrån migrationsdomstolarna. Det som utifrån 

min analys går att se är att ”barnets bästa” fylls med mening utifrån regelverk och styrdokument. Det framgår även 

att principen om ”barnets bästa” konkurrerar med andra samhälleliga intressen som t.ex. ”reglerad invandring”. Det 

har även framkommit att det förekommer en maktrelation mellan regelverk och tjänsteman samt mellan tjänsteman 

och barn.  

Abstract 

This essay is a critical discourse analysis which purpose is to investigate how the principle of “In the Child's Best 

Interest” is used and interpreted in the work with children without custodians seeking asylum. I have investigated 

how the workers at the migration board who make decisions about asylum for children without custodians 

formulates conceptions about “In the Child's Best Interest” and how the concept relates to other concepts within 

the discourse. This, I have done through an analysis of documents and policies that underlies and grounds the 

decisions about asylum and decisions from the migration board and from migration court. My analysis shows, that 

“In the Child's Best Interest” is a concepts which is made meaningful by the rules and policy documents. Also, it is 

shown that the principle of “In the Child's Best Interest” is related to other interests of society such as”regulated 

migration”. Moreover, the analysis shows that there is a power relationship between policy documents but also 

between the workers at the migration board and the child. 

Nyckelord 

Diskursanalys, ”barnets bästa”, migrationsverket, barn, asylsökande, ”synnerligen ömmande omständigheter”, 

skyddstatusförklarad, flyktingförklarad, diskurser, maktrelationer, socialkonstruktionism  
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1. Inledning, bakgrund och problemformulering 

 

”The best interest of the child shall be a primary consideration.”1 

 

1:1 Barnets rättigheter och asylprocessen 

En av de mest utmärkande förändringar som går att skönja i nutida familjeliv, är det fokus som 

har flyttats ifrån familjen som social enhet till att sätta individen i fokus. Individualiseringen kan 

tyckas vara ett av vår moderna tids mest utmärkande drag.2 Den amerikanska historikern, John 

Gillis, hävdar att vår tid skiljer sig ifrån tidigare tidsperioder i historien i och med att dagens 

familjer bestämmer sina egna rutiner och ritualer och att det tvärtom emot tidigare inte finns 

något gemensamt värdesystem, ingen direkt mall för hur familjeliv ska fungera.3 När traditioner 

bryts läggs grunden för nya förhandlingar och nya möjligheter öppnas till förändringar, såväl till 

det bättre som till det sämre. Familjepolitiken med betoning på människor som individer, 

innefattar inte bara vuxna utan även barn. Barnets rätt till en egen individualitet gentemot 

föräldrarna, och barnets vilja bör idag komma till uttryck och beaktas, vilket understryks av 

många relativt nystadgade lagar om barns rättigheter, samt FN:s barnkonvention där barnens 

bästa alltid skall sättas i första hand.4 

 

Så sent som 1989 antogs barnkonventionen av FN:s generalförsamling. I Sverige började denna 

gälla 1990 vilket fick till följd av att en myndighet vars uppgift var att förespråka barn och ungas 

intressen skapades. Denna myndighet heter Barnombudsmannen (fortsättningsvis förkortat BO). 

Trots att det även ingår i BO: s viktigaste uppgifter att sprida information om barnkonventionen, 

dess betydelse och innebörd, så menar de på att detta inte räcker och att vi inte har kommit 

tillnärmelsevis långt nog. Louise Sylwander ifrån BO skriver i informationshäftet, Mänskliga 

rättigheter för barn:  

 

Vi har ännu inte kommit dit att barnets bästa, som är en av barnkonventionens grundprinciper, 
väger tungt i alla beslut som rör dem. Inte heller har vi kommit dithän att barn och unga ges 
möjligheter att framföra sina åsikter och att hänsyn tas till vad de tycker i frågor som rör dem.5 

                                                 
1Mänskliga rättigheter för barn: ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnombudsmannen, 

(Stockholm, 2000) s. 25 
2 Margareta Bäck-Wiklund, & Birgitta Bergsten, Det moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i förändring 

(Stockholm, 1997) s. 28. 
3 Tommy Lundström & Margareta Bäck-Wiklund (red.), Barns vardag i det senmoderna samhället, (Stockholm, 2001) s. 48. 
4 Göran Ewerlöf, Tor Sverne, Barnets bästa, om föräldrars och samhällets ansvar (Göteborg, 2002), s. 48. 
5 Mänskliga rättigheter för barn: ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnombudsmannen 

(Stockholm, 2000) s. 4. 
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Barnkonventionen innefattar förutom en inledning, 54 artiklar där den bärande tanken är 

principen om barnets bästa. Den innehåller även hänvisningar till ytterliggare dokument om 

mänskliga rättigheter. Hur artiklarna ska tolkas tar sin utgångspunkt från fyra huvudprinciper 

vilka är att rättigheterna i konventionen innefattar alla barn utan diskriminering, att barnens bästa 

alltid kommer i första hand vid åtgärder där de berörs och att barnet har rätt till sitt liv och till sin 

utveckling.6 

 

Barnkonventionen förespråkar ett internationellt samarbete länder i mellan och syftar till att 

stärka barns rättigheter. För att försäkra sig om att de länder som ratificerat konventionen även 

lever upp till den, finns det en FN-kommitté för barnets rättigheter där rapport ska lämnas med 

jämna mellanrum. Sverige har fått bra kritik av FN:s barnrättskommité för arbetet med att via 

lagstiftning skydda barn mot brott och diskriminering samt för åtgärderna för förbättrat 

mottagande av ensamkommande barn.78 Kritik som framförts rörande barnkonventionen är dock 

dess vaga beskrivningar om hur föreskrifterna egentligen ska följas. Vad som är barnets bästa kan, 

och har tolkats olika ifrån tid till tid, samhälle till samhälle, samt individ till individ.9 Detta är 

särskilt problematiskt eftersom tolkandet utav Barnkonvention och framförallt vagheten hos 

begreppet ”barnets bästa” har direkta konsekvenser för exempelvis de socialarbetare som arbetar 

med den. Johanna Schiratzki, professor i rättvetenskap, har uttryckt att principen om barns bästa 

är så pass vag att vi helt enkelt inte vet vad barnets bästa är för något, men att alla upptäckliga 

aspekter av barnets liv måste innefattas i innebörden.10 Begreppet ”barnets bästa” är alltså ett öppet 

begrepp som på så vis kan ges flera möjliga tolkningar. Detta innebär också att de tjänstemän som 

arbetar med barn på olika sätt får ett handlingsutrymme i möjligheten att tolka hur principen om 

barns bästa ska förstås. Vidare måste det också observeras att principen om barnets bästa alltid 

tillämpas i ett sammanhang som kan ha direkt relevans för innebörden hos begreppet.11 

 

Ett fall då all den ovannämnda problematiken med principen om barnets bästa blir synlig är när 

den tillämpas i arbete med ensamkommande asylsökande barn12 som utan förmyndare kommer 

till Sverige och ansöker om skydd, men som ännu inte har fått sin ansökan bedömd.13  Av de 

                                                 
6 Ibid. s. 14. 
7  http://www.sweden.gov.se/sb/d/1919/a/14658, 2010-05-18, Kl: 13:08 
8 http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=55, 2010-05-18, Kl:13:17 
9 Ibid. s. 52f. 
10 Johanna Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige: en rättsvetenskaplig undersökning, 2. uppl. (Uppsala, 2005) s. 

64.  
11 Anna Lundberg, Principen om barnets bästa i asylprocessen - ett konstruktivt verktyg eller kejsarens nya kläder? (Malmö, 2009) 

s. 43ff. 
12 Med barn avser jag, här som annars i uppsatsen, individer som ännu inte fyllt 18 år  
13 http://www.migrationsverket.se/info/443.html, 2010-05-02, Kl: 09:30 
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cirka 24 200 personer som sökte asyl i Sverige 2009 var ungefär 6 600 barn14 och 

ensamkommande asylsökande barn är en grupp som enligt Migrationsverkets prognoser kan 

förväntas öka. De skriver på sin hemsida att: ”[…] trycket på det redan hårt ansträngda systemet 

för mottagande av ensamkommande barn och unga växer och att behovet av platser i landets 

kommuner blir än större.”15 Prognosen ifrån Migrationsverket har främst ställts med bakgrund av 

situationen i Somalia, vilken förväntas leda till ett ökat antal asylsökande från det våldsdrabbade 

landet.16  

 

Med bakgrund av den vaghet som principen om ”barnets bästa” har, samt den direkta relevans 

begreppet har för dem som arbetar med barn, anser jag att en studie av hur begreppet tolkas i 

sammanhang där det används är motiverad. Jag har uppmärksammat att i fall om 

ensamkommande barn som söker asyl är denna problematik mycket påtaglig. Detta eftersom 

principen vaghet skapar osäkerhet i arbetet med asylsökande. Jag avser därför att göra en kritisk 

diskursanalys om hur begreppet används i den diskursiva praktiken om asylsökande barn. Jag 

anser att det är värt att undersöka vilken innebörd begreppet kan få i det sammanhang där det 

används, och jag menar att en studie av detta slag kan skapa en större förståelse för det sociala 

arbetets villkor. Winther Jørgensen och Philips menar även att en träning i kritisk 

språkmedvetenhet kan lära oss vilka begränsningar som finns för den praktik som man studerar 

och därmed vilka möjligheter som det finns för förändringar.17 Detta är också vad jag tror är den 

bidragande nytta som en studie av detta slag kan göra. 

 

1:2 Asylprocessen 

Vid en asylsökande process förväntas den sökande vända sig till Migrationsverket efter inresa i 

landet. Den asylsökande ska därefter informera om vem hon är, hur inresan till Sverige skett, 

samt motiv till sökande av asyl. Därefter påbörjas asylprövningen och den asylsökande erbjuds 

tolk, juridisk hjälp om så behövs, samt bostad under väntetiden.18 Ensamkommande barn ska 

alltid intervjuas tillsammans med en god man, dvs. en person som ska ta tillvara barnets intressen. 

Enligt Migrationsverket är det av stor vikt att barn får komma till tals och att deras sökande av 

asyl undersöks utifrån det individuella fallet.19 Lisa Dahlqvist, informatör för Röda korset samt 

Anna Lundberg, verksam som lektor i mänskliga rättigheter, skriver i en debattartikel för Sociala 

Nätet att den svenska regeringen, trots en uttalad ambition att införliva principen om barnets 

bästa i alla verksamheter rörande barn, har fått ta emot mycket kritik ifrån bl.a. FN:s 
                                                 
14 http://www.sweden.gov.se/sb/d/9688/a/90407, 2010-05-02, Kl: 09:38 
15 http://www.migrationsverket.se/info/1221.html, 2010-05-02, Kl: 09:47 
16 http://www.migrationsverket.se/info/1221.html, 2010-05-02, Kl: 09:47 
17 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000) s. 92. 
18http://www.migrationsverket.se/info/550.html?state=view&skip=2&sv.url=12.4856679b1242a26e6ff800076, 

2010-05-02, Kl: 10:51 
19 http://www.migrationsverket.se/info/443.html#h-Asylsokandebarn, 2010-05- 02, Kl: 09:50 
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barnrättskommitté. Detta inte minst när det kommer till asylprocessen och ensamkommande 

barn och Dahlqvist och Lundberg skriver att: 

 

Tjänstemännen på Migrationsverket uttrycker inte sällan en osäkerhet kring lämpliga 
metoder för att komma fram till den faktiska innebörden i barnets bästa-principen. Denna 
osäkerhet och vetskapen att många barn upplever att vuxna inte lyssnar på dem leder oss att 
konstatera att det återstår mycket att göra innan barnets bästa kan sägas genomsyra den 
svenska asylprocessen.20 

 

Den asylsökande får uppehåll i Sverige om Migrationsverket bedömer att den sökande behöver 

stanna på grund av flyktingstatusförklaring alternativt skyddsstatusförklaring. Flyktingstatusförklaring 

innebär enligt migrationsverket att en individ känner en grundad rädsla för förföljelse på grund 

av: ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning, eller annan 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp. För att räknas som skyddsstatusförklarad måste den 

asylsökande personen i fråga uppfylla något av följande krav: löpa risk att straffas med döden 

eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling eller bestraffning, som 

civilperson löpa allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt, behöver skydd på grund av 

yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner 

välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller inte kan återvända till sitt hemland 

på grund av miljökatastrof.  

 

I fall där den asylsökande inte faller under vare sig kategorin flykting eller skyddssökande, men 

ändå anses beviljas uppehållstillstånd, kan denne få det för skäl som faller under vad som kallas 

”synnerligen ömmande omständigheter”.21 Dessa ”synnerligen ömmande omständigheter” är en 

helhetsbedömning av den asylsökandes situation där faktorer som anknytning till Sverige, hälsa 

och situationen i hemlandet vägs in i bedömningen. Detta skäl för asyl är av särskilt intresse för 

mig i min uppsats, då detta är den enda bedömning som kan få större vikt i fall som rör 

asylsökande barn.22 

 

De flesta asylsökande som får ett avslag på sin ansökan överklagar beslutet. Detta överklagande 

skickas i första hand till Migrationsverket för omprövning och går därefter, om den asylsökande 

så önskar, vidare till en migrationsdomstol och därefter, om processen fortsätter, vidare till 

migrationsöverdomstolen. Det migrationsöverdomstolen beslutar går inte att överklaga.23  

 

                                                 
20  http://www.socialanatet.com/debatt/debattoren.pml?lid=9042 2010 –05-03, Kl: 08:00 
21 http://www.migrationsverket.se/info/443.html#h-Asylsokandebarn, 2010-05-14, Kl:11:00 
22 Schiratzki. s. 68f 
23http://www.migrationsverket.se/info/958.html,  2010-05-14, KL:12:42  

http://www.migrationsverket.se/info/550.html?state=view&skip=7&sv.url=12.4856679b1242a26e6ff800076, 2010-

05-14, Kl: 13:00 
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1:3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en kritisk diskursanalys undersöka hur begreppet ”barnets 

bästa” används och tolkas i arbetet med asylsökande ensamkommande barn. Jag avser alltså att 

undersöka hur de som arbetar med dessa fall om ensamkommande barn och de som fattar beslut 

om eventuellt uppehållstillstånd formulerar föreställningar om ”barnets bästa” och hur begreppet 

förhåller sig till andra begrepp i den diskursiva praktiken. 

 

För att uppnå mitt syfte kommer jag att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

Vilken innebörd har begreppet ”barnets bästa” i de dokument som behandlas? 

Hur fylls begreppet med innehåll och görs meningsfullt? 

Vilka kopplingar har begreppet till föreställningar om barn som subjekt? 

Vilka kopplingar har begreppet till tjänstemännens handlingsutrymme, d v s de möjligheter 

och handlingar som är öppna (eller inte öppna) för tjänstemännen? 

 

För att uppnå mitt syfte kommer jag att analysera två olika slags material. Dels kommer jag att 

titta på de styrdokument som ligger till grund för de beslut och som formar tjänstemännens 

handlingsutrymme och möjligheter. Det andra materialet består av Migrationsverkets beslut, 

domstolsbeslut från migrationsdomstolen, samt domstolsbeslut ifrån migrationsöverdomstolen. Dessa 

domstolsbeslut är i sin tur resultat av ett överklagande av Migrationsverkets beslut. Syftet med att 

analysera domstolsbeslut och migrationsbeslut är att se hur styrdokument faktiskt används och 

hur de tolkas av tjänstemännen. Jag kommer vidare att beskriva min empiri närmare senare i 

uppsatsen.24 

    

Varje uppsats måste avgränsas och jag har ovan presenterat några av de avgränsningar som jag 

gjort. Beslutet att titta på ensamkommande barn, vilar på att jag tycker att denna grupp kan sägas 

vara ytterliggare speciellt utsatt. Detta då de inte har tryggheten som en medsökande familj kan 

tänkas ge.  

 

Nyttan av denna studie har jag delvis i min inledning redan talat för, och min förhoppning är att 

jag med min analys kommer att kunna bidra med en vidare förståelse för det sociala arbetets 

villkor. Med bakgrund till det relativt nytagna beslutet om införande av barnkonventionen i 

Sverige, samt den kritik som enligt Lundberg riktats emot den svenska regeringen om att 

tjänstemännen på Migrationsverket ofta uttrycker en osäkerhet kring tillvägagångssätt för att 

komma fram till den faktiska innebörden i principen om ”barnets bästa”, anser jag ytterligare 

styrker studiens relevans.  

                                                 
24 Se 2:2 Val av empiri, s. 14. 
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1:3 Tidigare forskning 

Jag kommer nu att presentera tidigare forskning och en del av den kunskap som redan finns kring 

begreppet ”barnets bästa” i asylprocesser. Jag har vid arbetet med denna uppsats främst utgått 

ifrån två studier. Den första är gjord av Anna Lundberg, lektor i mänskliga rättigheter och den 

andra av Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap. Vad som förenar dem är att de båda 

studierna handlar om förutsättningarna för att arbeta med begreppet ”barnets bästa”. I min 

uppsats kommer jag att återkomma till och luta mig emot båda dessas studier och deras resultat. 

 

Begreppet ”barnets bästa” har i inledningen konstaterats vara ett öppet begrepp som ger 

utrymme till flera möjliga tolkningar. I sin undersökning; Principen om barnets bästa i asylprocessen. Ett 

konstruktivt verktyg eller kejsarens nya kläder? har Lundberg behandlat denna problematik.  Hennes 

studie är en tvärsnittsanalys där hon försöker belysa den process som sker när begreppet ”barnets 

bästa” övergår till att vara ett praktiskt verktyg i en asylprocess. I centrum står tjänstemännens 

bedömningar när de uppmärksammar principen om ”barnets bästa”, samt vad som påverkar 

dessa.25 Studiens huvudsakliga syfte är att: ”[…] belysa och diskutera vad som händer när 

principen om barnets bästa omsätts i den svenska asylprocessen, med fokus på dess första 

insats.”26 

 

Lundbergs undersökning visar på att det finns flera hinder av såväl organisatorisk och rättslig 

natur som kan förhindra tillämpandet principen om barnets bästa i asylprocessen. Ett exempel 

som hon tar upp är hur samtal med barn ska föras, speciellt i potentiellt känsliga ämnen som t.ex. 

återsändande av den asylsökande. En annan viktig faktor som enligt Lundberg kan försvåra 

tillämpandet av principen är tjänstemännens föreställningar om ett ”vi” och ett ”dom” perspektiv 

gentemot de asylsökande. Hon skriver att: ”Man kan också uttrycka det som så att asylsökande 

barn, mer eller mindre medvetet, konstrueras som mindre värda än barn som är svenska 

medborgare.”27 Lundberg menar att utöver bilden om barn som svaga och beroende av beskydd 

så kan de asylsökande barnen även ses som potentiella invandrare och ett ”hot emot välfärden”. 

Orsakerna till detta kan ses komma från just stereotypa bilder av andra länder och kulturer och 

skapa en bild av asylsökande barn som något främmande, okänt och potentiellt hotfullt.28 

 

Lundbergs studie har många likheter med min uppsats när det kommer till syfte vilket gör den till 

ett bra stöd för mig vid min analys. En väsentlig skillnad är dock metod och material. Lundberg 

använder sig av en metod som är inspirerad av framing. Framing beskriver Lundberg som: ”[...] en 

metod som används inom medieforskning för att ”rama in” begrepp och skapa en förståelse av 

                                                 
25 Lundberg, s. 13f. 
26 Ibid. s. 14. 
27 Ibid. s. 120 
28 Ibid. s.118f. 
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dem i ett visst sammanhang [...]”29 Vidare fortsätter hon med att förklara att: ”’Inramningen” sker 

genom att man besvarar ett antal frågor med fokus på det begrepp som studeras.”30  Sin empiri 

har Lundberg valt att hämta ifrån gruppintervjuer, intervjuer med handläggare, observationer, 

samt ifrån policydokument och lagstiftningar. 

 

Till skillnad ifrån Lundberg kommer jag att utföra en kritisk analys, där jag med bakgrund av 

styrdokument analyserar beslut av asyl från domar från migrationsdomstolarna samt beslut från 

migrationsverket. Baserat på skillnader i tillvägagångssätt och empiri så är min förhoppning att 

min diskursanalytiska studie kommer att kunna utgöra ett mindre komplement till Lundbergs. 

   

I Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige. En rättsvetenskaplig undersökning, utför Schiratzki en studie 

med syfte att: ”[…] inventera de regler i svensk barnrätt som särskilt berör barn som har 

anknytning till utländska rättsordningar genom födsel, medborgarskap eller utlandsfödda 

föräldrar.”31 I kapitlet ”Uppehållstillstånd och barnets bästa” behandlar Schiratzki barns situation 

vid asylsökande i Sverige, och hon menar att ett barns rätt till uppehållstillstånd enligt 

utlänningslagen ska prövas på samma sätt som en vuxen asylsökandes. Hon menar vidare att det i 

förarbetet med lagen inte gavs några närmare bedömningsgrunder för hur barnets bästa ska 

påverka bedömningen och att det inte går att se hur principen är avsedd att göra detta.32 Istället 

menar Schiratzki att asylsökande barn bedöms på samma grunder som en vuxen och måste för 

att få asyl uppfylla något av Migrationsverkets krav för att räknas som antingen ”flykting” eller 

”skyddsbehövande.”33  

 

Schiratzki kritiserar även att ”barnets bästa” sägs vara ett öppet begrepp vars syfte bör användas 

utifrån individers olika livssituationer i en förutsättningslös bedömning om vad som är bäst för 

just det barn som granskas. Hon menar att hennes studie visar på att så inte är fallet utan att 

begreppet faktiskt är hårt styrt av lagar och regleringar, samt generella uppfattningar om vad som 

är ”barnets bästa” i allmänhet.34 Detta är också något jag kommer att återkomma till i min analys 

och slutdiskussion. 

 

Till skillnad från min studie ligger Schiratzkis fokus helt på den juridiska nivån och hon använder 

sig av en rättsvetenskaplig metod med vilken hon diskuterar lagar och hur de hanterar 

människans ökade mobilitet och barnrättens begränsningar. Rättsvetenskapliga studier har som 

syfte att förklara rättens innehåll samt utreda klarheter och besvara frågor rörande tolkning av 

                                                 
29 Ibid. s. 21 
30 Ibid. s. 21f. 
31 Schiratzki s. 15.  
32 Ibid. s. 75f. 
33 Se Inledning, 1:2 Asylprocessen, s.3ff. 
34 Schiratzki s. 180. 
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denna. En av hennes huvudfrågor är i vilken omfattning barnets ursprung ska tas i beaktande vid 

en bedömning av barnets bästa.35 

 

Precis som Schiratzki så kommer jag att granska de styrdokument som ligger till grund för 

migrationsverkets beslutsfattande om asyl för barn, därför har hennes verk av relevans för mitt 

arbete. Dock så skiljer våra studier sig åt i fråga om väsentliga faktorer som begränsningar i 

område och metod. Som nämnt så kommer jag att utföra en diskursanalys för att se på vilket sätt 

styrdokumenten förverkligas i den sociala praktik som asylprocessen är. 

 

1:4 Disposition 

Mitt arbete är uppdelat i fyra kapitel. I uppsatsen inledande och mest omfattande kapitel, har jag 

valt att presentera bakgrunden till uppsatsen samt syfte, frågeställningar, problemformulering och 

den tidigare forskning som jag använt mig av i min analys. I det nästkommande kapitlet 

presenterar jag val av teori och metod, mitt tillvägagångssätt samt en presentation av min empiri 

och mitt empiriska urval. Det tredje kapitlet innehåller min analys av mitt material uppdelat i tre 

underrubriker. Därefter följer en kortare sammanfattning av denna. Slutligen så följer en 

slutdiskussion där jag diskuterar kring mitt resultat och reflekterar till analysen i förhållande till 

tidigare forskning och min teoretiska utgångspunkt. 

 

2 Teori, metod och empiriskt urval 

I detta kapitel kommer min metod, teori och det empiriska material jag avser använda mig av att 

presenteras. Jag redogör först för valet av teori och metod samt en kort beskrivning av dessa. 

Därefter, för att möjliggöra en lättare överblick av mitt tillvägagångssätt, redogör jag närmare för 

teori samt metod separat. Slutligen följer en presentation och diskussion av och om mitt 

empiriska material. 

 

2:1 Teori och metod 

Forskningsfrågan och studiens syfte bör vara styrande för vilken teori och metod som är bäst 

lämpad att använda. Om teorin kan beskrivas som en ”karta” så kan metoden sägas vara 

”verktygslådan” för hur man ska gå tillväga för att nå syftet.36 I uppsatsen använder jag mig av ett 

diskursanalytiskt angreppssätt. Diskursanalys passar väl för att analysera innebörden hos begrepp 

och dess kopplingar till social praktik. Vid användandet av diskursanalys läggs även tonvikt på 

olika maktrelationer och sociala förutsättningar för dem som ingår i diskursen.37 Diskursanalys 
                                                 
35 Ibid. s. 17-21. 
36 Föreläsning av Janicke Andersson 2009- 08-25, Campus Norrköping 
37 Winther Jørgensen & Phillips. s. 67. 
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passar därför bra för mitt syfte att undersöka hur principen om ”barnets bästa” tolkas och 

används i beslutsprocesser rörande asyl för ensamkommande barn. 

 

Det finns flera olika inriktningar inom diskursanalys. Den inriktning som jag valt att ta min 

utgångspunkt i är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Kritisk diskursanalys beskrivs av 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips i Diskursanalys som teori och metod, som ett kritiskt 

angreppssätt som:  

 

[…] ställer sig – frigörelsens namn – på de undertryckta samhällsgruppernas sida.  Kritiken ska 
avslöja den roll som en diskursiv praktik spelar för upprätthållandet av ojämlika 
maktförhållanden. Dessutom är avsikten att resultaten av kritisk diskursanalys ska kunna 
användas i kampen för social förändring.38 

 

Kritisk diskursanalys bör därför inte ses som politisk neutral. Den innebär istället att diskursiva 

praktiker bidrar till att bilda och reproducera sociala maktförhållanden mellan grupper. Jag 

kommer i min studie att utgå ifrån att det finns en maktrelation mellan barn och vuxna, samt 

mellan beslutsfattarna på Migrationsverket och den asylsökande, och att denna upprätthålls 

genom det sociala arbetets praktik. 

 

Winther Jørgensen och Phillips menar att det är viktigt att diskursanalys inte används utan dess 

teoretiska och metodiska helhet. Diskursanalys är en form av textanalys med vilken diskurser kan 

urskiljas och vars funktion i samhället kan belysas ur ett vidare perspektiv genom 

sammankoppling med relevanta teorier. Diskursanalys bör alltså ses som en teoretisk och 

metodologisk helhet där teori och metod är tätt sammanvävda. Detta kräver alltså att man tar till 

sig de filosofiska grunder som diskursanalysen vilar på för att även kunna använda den som 

metod.39 

 

Trots att diskursanalys bör ses som en metodologisk helhet kommer jag nu att redogöra för teori 

och metod separat och på vilket sätt dessa relaterar till mitt syfte. Detta för att tydliggöra på vilket 

sätt jag använder diskursanalys i min studie. 

 

2:1:1 Diskursanalys som teori 

Diskursanalys vilar på en socialkonstruktivistisk grund. Med socialkonstruktionism avses en 

samlad beteckning för en rad teorier om samhälle och kultur, vilka alla är av en nyare variant 

inom vilken diskursanalys bara är ett av åtskilliga, socialkonstruktivistiska angreppssätt.40 Den 

                                                 
38 Winther Jørgensen & Phillips, s. 70 
39 Ibid. s. 10. 
40 Ibid. s. 11. 
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generella utgångspunkten i socialkonstruktionism är att vårt sätt att uppfatta världen är socialt 

skapat och upprätthålls genom sociala processer.41 Vad som särskiljer det diskursanalytiska 

angreppssättet är att den lägger stor vikt vid språkets roll och betydelse i skapandet av vår 

uppfattning om verkligheten. Ett annat särdrag i det diskursanalytiska angreppssättet är att den 

har en decentrerad syn på subjektet. Subjekt är något som skapas i diskursen. Jag kommer nu att 

redogöra för dessa båda centrala antaganden för diskursanalys. 

 

Ett diskursanalytiskt angreppssätt utgår från en strukturalistisk samt poststrukturalistisk 

språkfilosofi. Denna språkfilosofi menar att vår väg till verkligheten ständigt går genom språket 

och att vi med språkets hjälp skapar representationer av verkligheten. Detta innebär dock inte att 

verkligheter inte finns utan att, som Winther Jørgensen och Phillips skriver;  
 

[...]betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska världen finns också, men får 
bara betydelse genom diskurs.42  

 

Språket ses alltså inom diskursanalys inte bara som ett verktyg för att förmedla fakta eller 

information, utan kan enligt Jørgensen och Phillips ses som en ”maskin” där den sociala världen, 

sociala identiteter samt sociala relationer skapas.43 I min analys av hur begreppet ”barnets bästa” 

tolkas och får en innebörd i arbetet med ensamkommande barn, kommer jag således att utgå 

ifrån att begreppet får sin innebörd först i diskursen. 

 

I diskursanalys ses subjektet som skapat i diskurser och är inte sin egen grund utan decentrerat. 

Den diskursanalytiska uppfattningen av subjektet skiljer sig således ifrån den vanliga tanken om 

subjektet som en autonom enhet. Inom den diskursanalytiska synen på subjektet är subjektet tätt 

förknippat med begreppet ”ideologi”, vilket avser system av representation som döljer vårt 

verkliga förhållande till varandra och:  

 

[…] alla aspekter av det sociala styret av den ideologi som är verksam genom de ”repressiva 
statsapparaterna” (bland annat polisen) och de ”ideologiska statsapparaterna” (bland annat 
massmedierna).44  

 

Winter Jørgensen och Phillips menar vidare att: ”[...] man blir ett ideologiskt subjekt genom en 

interpellationsprocess där diskurserna appellerar till individen som subjekt.”45 Med interpellation 

menas här den process i vilken språket konstruerar sociala positioner för individer och i och med 

                                                 
41 Ibid. s. 12. 
42 Ibid. s. 15.  
43 Ibid. s. 16. 
44 Ibid. s. 22. 
45 Ibid. s. 21f. 
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detta skapar ett ideologiskt subjekt. Detta går i mitt fall att exemplifiera med de styrdokument 

som används som grund vid beslut om uppehållstillstånd och på vilket sätt de konsumeras av 

dem som deltar i diskursen. Att tolka dokumentet och se det som meningsfullt är att se sig själv 

som konsument och acceptera sig som mottagare av texten. En socialarbetare som läser 

styrdokument som ligger till underlag för hennes arbete och tolkar dessa, skapar alltså en 

uppfattning om sig själv som ett subjekt i diskursen.46 

 

Mot bakgrund av diskursanalysens syn på språket och dess syn på subjektet menar jag att 

relationen mellan barn och vuxen, samt de subjektspositioner som dessa innebär, kan förstås som 

skapade och upprätthålls genom våra språkliga diskurser. Så gäller även asylprocessen. 

 

2:1:2 Diskursanalys som metod 

Jag kommer i min analys använda mig av Faircloughs trestegsmodell som utgångspunkt, där text, 

social praktik och diskursiv praktik urskiljs och analyseras separat. Här kommer jag att redogöra för 

dessa och hur jag avser att använda mig av dessa mer specifikt i min analys.47 

 

Vid analyserandet av den diskursiva praktiken är det av intresse att se till dels hur texten är 

producerad och dels till hur den konsumeras.48 Jag avser att granska hur de styrdokument som 

ligger till grund för beslut om asyl för ensamkommande barn producerats med bakgrund av 

principen om ”barnets bästa”. Detta kommer jag att göra genom att se till hur principen om 

”barnets bästa” kommer till uttryck i styrdokumenten och hur begreppet sedan faktiskt används 

och tas i beaktande i praktiken. Det sistnämnda kommer jag utföra genom att, med 

styrdokumenten till hjälp och bakgrund, analysera beslut om asyl ifrån Migrationsverket och 

migrationsdomstolarna.  

 

Vid det andra analyssteget avser jag att genom en textanalys kartlägga hur diskurser förverkligas i 

texten. I denna del av analysen kommer jag att titta på hur texterna är uppbyggda språkligt, och 

vad detta får för innebörd för konsumenten. Enligt Winter Jørgensen och Phillips finns flera 

grammatiska element som ska användas som verktyg vid texttolkning. I min analys använder jag 

mig av elementen modalitet, nominalisering och transitivitet.  

    

Modalitet kan för exempel vara vad som i texten presenteras som ”sanningar”, d.v.s. språkliga 

uttryck som inte lämnar utrymme för alternativa tolkningar. En annan typ av modalitet är de 

uttryck som skapar distans, eller gör att texten kan upplevas som vag och otydlig.49  

                                                 
46 Ibid. s. 22. 
47 Ibid. s. 85. 
48 Ibid. s. 85f. 
49 Ibid. s. 87f. 
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Nominalisering innebär att handlingar och sociala processer ”förtingligas”, vilket innebär att 

processen framställs som en självständig företeelse där agenterna som utför en social process, 

eller handling, hamnar i skymundan och på så vis tappar ansvar för denna. 

 

När man analyserar transitivitet ser man på hur händelser och processer förbinds med subjekt 

och objekt och vilka politiska, sociala, kulturella eller teoretiska konsekvenser som olika 

framställningsformer kan ha.50 

 

Efter granskning av texten via en textanalys och som diskursiv praktik, går det att sätta dessa i 

kontext till den bredare sociala praktiken. Faircloughs trestegsmodell förklarar text och diskursiv 

praktik som mindre boxar, medan den sociala praktiken är den större bredare boxen som de 

andra två är en del av.51 När det kommer till att studera den sociala praktiken kan man granska 

andra rådande diskurser i samhället, för att se hur de står i ett dialektiskt förhållande till den 

diskursordning52 som främst analyseras. Jag kommer dock att i första hand se till de 

begränsningar och förutsättningar som finns för den sociala praktik som asylprocessen är, givet 

de institutionella och ekonomiska betingelser som finns för den. 

 

2:2 Val av empiri 

Enligt Winter Jørgensen och Phillips så ska valet av material till forskning vara beroende av 

faktorer som; problemformuleringen, kunskap om relevant material inom den sociala domän eller 

institution som för studien är av intresse, samt huruvida det är möjligt att få tillträde till denna 

domän.53 Utifrån uppsatsens syfte har jag valt att granska dels migrationsbeslut samt 

överklagandebeslut ifrån migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen, och dels de 

styrdokument som ska ligga till underlag för dessa beslut. Detta urval av material tror jag kommer 

att kunna ge en god inblick i hur principen om ”barnets bästa” uttrycks i teori samt hur det 

används som verktyg för beslut. Därmed hoppas jag kunna kasta ljus över de frågeställningar som 

formulerats i inledningen.  

 

De migrations- och domstolsbeslut jag kommer att studera är hämtade ifrån en hemsida som 

heter Lifos.54 Lifos är i första hand ett viktigt arbetsredskap för Migrationsverkets egen personal. 

Detta innebär att de beslut om asyl för ensamkommande barn som jag kommer granska även 

används som en form av styrdokument och riktlinjer för kommande beslut.  Som nämnt i 

                                                 
50 Ibid. s. 87 
51 Ibid. s. 90. 
52 Winther Jørgensen och Phillips menar att diskursordning betecknar ett socialt rum där olika diskurser delvis täcker 
samma terräng som de konkurrerar om att ge innehåll på var sitt sätt. 
53 Ibid. s. 84 
54 http://www.migrationsverket.se/lifos/index.do?nodeId=1, 2010-04-28, Kl: 10:46 
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inledningen består delar av mitt material av beslut ifrån Migrationsverket samt domstolsbeslut ifrån 

migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen Skillnaden mellan dessa olika typer av 

beslutsfattanden är att det ena är Migrationsverkets beslut om asyl, domarna ifrån 

migrationsdomstolen är överklaganden av dessa och migrationsöverdomstolens beslut är i sin tur 

ställda utifrån ett överklagande av beslutet ifrån migrationsdomstolen. Besluten går således, i fall 

där Migrationsverkets beslut överklagats, att se som olika led i asylprocessen. I min studie 

kommer jag att använda mig av dokument ifrån nio olika beslut från Migrationsverket och 

migrationsdomstolarna. Anledningarna till detta urval är på grund av möjligheten som funnits till 

förfogande av materialet, de är dessa dokument, rörande asyl för ensamkommande barn, som jag 

har funnit via Lifos och som ligger öppet publicerade. I mitt fall så är det dock inte av stor vikt att 

de skilda besluten kommer ifrån olika beslutsfattare, då myndigheterna använder sig av samma 

riktlinjer och samma principer vid beslutsfattandet om asyl, vilket är vad som är väsentligt för 

min studie. 

 

En möjlighet hade varit att intervjua tjänstemän på Migrationsverket om hur de förstår och 

använder begreppet ”barnets bästa” i arbetet med ensamkommande barn. Jag tror dock att en 

analys av migrations- och domstolsbeslut ger en mer direkt inblick i hur begreppet förstås i de 

beslut som rör barn. Dels eftersom en informationsansvarig på Migrationsverket, vid 

telefonkontakt med mig, sagt att tjänstemännen har god vana att ställa upp på intervjuer. En risk 

vid intervjuer skulle kunna vara att tjänstemännens svar mer ger uttryck för en rutin än om hur 

det faktiskt är. Dessutom ställs mycket fokus på den enskilde tjänstemannens subjektiva 

betraktelser. Ett annat skäl till att jag valt att inte göra just intervjuer är att det är det primära data 

som Lundberg brukar i sin studie. Om jag utgick ifrån intervjuer finns därför en risk att jag 

upprepar slutsatserna från hennes studie, istället för att komplettera den.  

 

För att besvara mina frågeställningar så kommer jag även att granska några av de styrdokument 

som ligger till grund för Migrationsverket samt domstolarnas beslutsfattande. De styrdokument 

jag har valt att granska är några av de dokument som ligger till grund för ett beslutsfattande om 

uppehållstillstånd i Sverige för ensamkommande barn. En av dessa är utlänningslagen (UtlL), vilken 

är den centrala lagstiftningen för utlänningar i Sverige innehållandes regler om uppehållstillstånd, 

uppehållsrätt, avisning, utvisning samt medborgarskap. Jag kommer också att titta på förarbetena 

till denna lag vilka är regeringens proposition 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv. 

Jag ämnar även titta på regeringens proposition 2004/05:170 Ny instans – och processordning i 

utlännings- och medborgarskapsärenden. 

    

I mitt arbete kommer jag även att titta på FN: s barnkonvention, och där särskilt om hur 

principen om barnets bästa ska implementeras i alla frågor rörande barn, samt vissa av 

regeringens propositioner för hantering av principen om ”barns bästa” i asylprocessen. Detta för 

att visa på att asylprocessen ingår i ett större sammanhang. 
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3. Analys och slutsatser 

Jag har i min analys utgått ifrån de i inledningen presenterade frågeställningarna. 

Frågeställningarna, och de svar jag funnit på dessa, flyter många gånger in i varandra. För att göra 

min analys så lättläst som möjligt har jag därför valt att dela upp den i ”teman” och diskuterar 

frågeställningarna i relation till dessa. Jag kommer första att redogöra för hur begreppet ”barnets 

bästa” förstås och får sin innebörd i relation till andra samhälliga intressen. Därefter redogör jag 

för hur man i diskursen försöker tilldela barnet en röst och hur barnets rätt till att höras och 

respekteras för sina åsikter hänger samman med en uppfattning om barnets bästa. Slutligen 

kommer jag att analysera de begränsningar och förutsättningar som finns för den sociala praktik 

som asylprocessen är. 

 

3:1 Barnets bästa och andra intressen 

Alla styrdokument som finns kring beslut rörande barn har sin bakgrund i Sveriges anslutning till 

FN:s Konvention om barnets rättigheter. Det uttalade målet med den svenska barnrättspolitiken är på 

så vis att förverkliga barnkonventionen och ”[m]ålsättningen är att konventionen och dess 

intentioner skall finnas med i allt beslutsfattande som rör barn.”55 Barnkonventionen ger uttryck 

för fyra huvudprinciper vilka är; hänsyn till barnets bästa, betydelsen av att lyssna till barnet när 

det berörs, barnets rätt till liv och utveckling och barnets rätt att utan diskriminering erhålla sina 

rättigheter.56  I inledningen redogjorde jag för den vaghet som finns kring principen om ”barnets 

bästa”. Exempelvis har Schiratzki uttryckt det som att principen är så vag att vi inte kan uttala oss 

om vad ”barnets bästa” är för något, samtidigt som att alla aspekter av barnets liv måste 

innefattas i innebörden.57 Detta har jag funnit stämmer väl överens med det material som även jag 

har studerat.  

 

Eftersom de asylsökande i de beslut som jag har granskat alla är omyndiga, så ska ett så kallat 

”barnperspektiv” genomsyra prövningen. Detta är direkt uttalat både i styrdokumenten och i 

asylbesluten. Till exempel så står det i artikel 3 i barnkonventionen, att principen ska genomsyra:  

 

[…] alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.58  

 

Barnrättskommittén har även poängterat att denna princip även ska gälla i speciella fall som t.ex. i 

fall med ensamkommande barn och de understryker att konventionen är allmängiltig och att det 

                                                 
55 Prop. 1997/98: 182, s. 2. 
56 Handbok om Barnkonventionen, 1. uppl., UNICEF Sverige (Stockholm, 2008) s. 33. 
57 Schiratzki, s. 64.  
58 Handbok om Barnkonventionen, 1. uppl., UNICEF Sverige (Stockholm, 2008) s. 48. 
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alltid i alla beslut rörande ett barns omvårdnad, hälsa, utbildning och liknande, måste tas hänsyn 

till principen om ”barnets bästa”.59 Detta ska inte bara prägla det direkta arbetet med barn, så som 

metoder för beslut, utan också lagar. Detta gäller också utlänningslagen, (UtlL) som är central i 

arbetet med asylsökande barn. I UtlL finns två paragrafer som i synnerhet rör beslutsfattande om 

barn. Enligt dessa ska hänsyn tas till barnets hälsa och utveckling, samt barnets bästa i övrigt tas i 

beaktande (1 kap § 10) 60 och att barnet, om det inte anses olämpligt, ska höras i alla ärenden som 

rör dem. Denna hänsyn ska även tas med respekt till barnets ålder och mognad. (1 kap § 11)61 I 

lagparagraferna framgår att ”barnets bästa” har betydelse och är ett väsentligt begrepp och ska 

ges särskild vikt vid beslutsfattandet. Vad som saknas är dock en tydlig innebörd av vad som avses med 

begreppet. Vad som avses med begreppet och hur det ska tolkas framgår dock tydligare i ett av 

förarbetena till lagen, prop 1996/97:25. Denna proposition åberopas dessutom, tillsammans med 

prop 2004:05:170, som är en förnyelse av den ifrån 199662, i de domstolsbeslut som ligger till 

grund för denna analys.63 I propositionen poängteras att de skäl för asyl som kallas ”synnerligen 

ömmande omständigheter”64 kan vara något mildare när beslutet rör barn. Man poängterar dock 

att ”barnets bästa” inte får ges en sådan tyngd i förhållande till andra faktorer på ett sådant sätt att 

det blir ett eget kriterium att vara barn.65  

     

Vad som är ”barnets bästa” och hur det förstås i processen är således inget i förhand bestämt, 

utan får sin innebörd först i relation till andra begrepp och till andra intressen när besluten fattas. 

Utifrån de dokument rörande redovisning av beslut om asyl ifrån migrationsverket och ifrån 

migrationsdomstolarna som jag har studerat, tolkar jag det som att beslut om uppehållstillstånd, 

med hänvisningar till principen om ”barnets bästa” inte alltid nödvändigtvis behöver vara de 

alternativ som möjliggör de bästa livsvillkoren för barnet. Snarare tolkar jag det som att det finns 

ett visst mått av låg levnadsstandard som barnet måste lida av i hemlandet för att den asylsökande 

ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. I prop. 1996/1997:25 påpekar man dessutom att flera 

relevanta och nödvändiga intressen kan vara konkurrerande med hänsyn till barnets bästa vilket i 

lagstiftningen eller dess tillämpning kan ”[…] leda till att åtgärder som i och för sig inte är 

förenliga med barnets bästa ändå skall vidtas”.66 Istället påpekar man att det är en fråga om grader 

av nytta för barnet respektive andra samhälleliga intressen och deras relativa tyngd.67  

 

                                                 
59 Ibid. 
60 https://lagen.nu/2005:716 (2010-04-21 Kl: 12:22) 
61 Ibid. 
62  Dock så består de flesta förslag som lades fram 1996 i propositionen från 2004, i frågor som rör asylsökande barn. 
63 UM 1737-08 s. 5 
64 Se 1:2 Asylprocessen, s. 4f. 
65 UM 1737-08 s. 5 
66 Prop 1996/1997:25, ”Hänsynstagandet till barns bästa”, s. 238-254. 
67 Ibid. 
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Att barnets bästa kan vägas mot andra samhälleliga intressen framgår också i de migrations- och 

domstolsbeslut som jag analyserat. I ett beslut från Migrationsverket som rör en pojke ifrån Irak 

född 1992 har pojken åberopat ”synnerligen ömmande omständigheter”68 som skäl till asyl. 

Pojken menar att han inte kan få sina grundläggande behov till godosedda i Bagdad. I beslutet 

anser man dock att läget i Irak och Bagdad gradvis har förbättras och att de; ”[…]flesta stadsdelar 

i Bagdad är nu huvudsakligen under kontroll av militär och någorlunda förskonade från våld, 

även om det gör sig påmint från tid till annan.”69 Det tycks uppenbart att pojken skulle få en 

tryggare tillvaro i Sverige, men i beslutet menar man dock att detta inte behöver vara vad som är 

pojkens bästa. Man poängterar istället att pojken bör återförenas med sin mor, som är kvar i 

hemlandet, trots pojkens utlåtande om att modern lever ett liv i förföljelse medan fadern är 

kidnappad. Enligt beslutsrapporten, kan inte pojken antas få bestående skada i sin psykosociala 

utveckling vid ett återvändande.70 

 

Trots att det inte framgår explicit i beslutet menar jag dock att det är rimligt att anta att en del av 

de intressen som barnets bästa vägs emot är samhälleliga. Detta framgår i den nedan citerade 

prop. 1996/97:25: 

 

Behovet av att reglera invandring, d v s att bestämma vem som har rätt eller inte att bo i ett 
land, är av sådan karaktär att lagstiftning om invandringen ofta naturligen får företräde framför 
lagstiftning kring förhållandena inom landet. Barn har det överlag bra i Sverige och många barn 
i andra inte minst fattiga länder skulle det troligen i viss mening få det bättre om de kom hit. 
Barn med problem kan nog också ofta få bättre stöd i en svensk kommun än på många andra 
platser. Prövningen av barnets bästa kan dock inte i förhållande till utlänningslagstiftningen ges 
så långt gående innebörden att det nästa blir det kriterium för uppehållstillstånd att vara barn.71 

 

Man menar vidare i propositionen att riskerna med att barn ska beviljas asyl endast baserad på 

faktum att de är barn kan komma att missbrukas. Ett exempel som ges är fall där ett barn utan 

tillräckliga skäl för asyl ensam skickas till Sverige för att antingen bana väg för fler 

familjemedlemmar eller skapa sig en egen, bättre framtid. I dessa fall skulle barnet, enligt 

propositionen, istället kunna komma till att utnyttjas, samt att stort ansvar läggs på barnet från 

familjemedlemmarna i hemlandet. 72 

 

Mot bakgrund av hur ”barnets bästa” vägs mot andra intressen är det särskilt intressant att 

uppmärksamma hur man i beslut och styrdokument ändå menar att man i flera av dessa fall 

menar sig göra vad som är bäst för barnet. Jag har också uppmärksammat hur ”barnets bästa” 

mer framställs som något som inte får kränkas än något som ska strävas efter. Ett exempel på det 

                                                 
68 Se 1:2 Asylprocessen, s. 4f. 
69 Beslut 2008-09-05, s. 11 
70 Ibid. s. 12 
71 Prop, 1996/97:25, ”Hänsynstagandet till barns bästa”, s. 238-254. 
72 Ibid.  
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är ett beslut ifrån Migrationsverket rörande ett asylsökande barn ifrån El Salvador där de menar 

att det inte strider emot barnets bästa att återvända till sitt hemland. Vidare menar de att de heller 

inte skulle ge barnet någon bestående skada i barnets psykosociala utveckling vid nekande av asyl 

och återvändande till ursprungslandet.73  

 

Ett liknande fall som ovan, rör ett asylsökande barn ifrån Somalia, där man menar att det inte 

framkommit i ärendet att barnet inte fått sina grundläggande behov tillgodosedda i hemlandet. 

Vidare menar man att barnet i sin asylberättelse inte trovärdigt beskrivit sig vara i verklig mening 

övergivet. Vidare menar beslutsfattarna även här att barnet inte skulle lida av bestående 

psykosociala skador vid ett återvändande.74  

 

Detta går också att anknyta till Schiratzkis studie om rättsliga processer som rör barn. Schiratzki 

hänvisar till barnkonventionen och menar att alla barn i Sverige ska få skydd men att det skydd 

ett barn har rätt till varierar utifrån faktorer som medborgarskap, vistelse och hemvist.  

Anledningen till detta, skriver Schiratzki är att:  

 

Vid införandet av portalparagrafen om barnets bästa diskuterade regeringen hur paragrafen 
skulle påverkar rättstillämpningen i ärenden om uppehållstillstånd. En utgångspunkt vara att 
barnets bästa inte kan ta över det svenska samhällets behov av reglerad invandring.75 

 

Regeringen menade då, som jag redan påpekat, att konsekvenserna av detta kunde bli att barn 

började utnyttjas som en biljett in i Sverige av föräldrar. Dock skriver Schiratzki vidare, att 

effekten av barnets bästa har utvärderats av en kommitté för översyn av utlänningslagen som 

funnit brister i omfattningen av beaktandet av barnets bästa. Detta har i sin tur lett till skapandet 

av en kompromiss, där kriterier för att få asyl inte behöver ha samma tyngd för ett barn som för 

en vuxen. I dessa fall så motiveras uppehållstillståndet med ”synnerligen ömmande 

omständigheter”.76  Även i detta fall så hänvisar regeringen till principen om ”barnets bästa” för 

att rättfärdiga sitt handlande. Utifrån mitt diskursanalytiska perspektiv skulle man därför kunna 

säga att begreppet ”barnets bästa” och hänsynstagandet till detta är en förutsättning för alla beslut 

rörande ensamkommande barn och att inget beslut får strida mot det. På så vis måste alla beslut 

om utvisning, och därmed begreppet ”barnets bästa”, formuleras på ett sådant sätt att 

utvisningarna är förenliga, eller åtminstone inte strider mot principen. 

 

                                                 
73 Beslut 2006-05-30, s. 5 
74 Dom, UM 2686-09, s. 8. 
75 Schiratzki, s. 68. 
76 Ibid. s. 68f. 
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I diskursanalytisk metod talar man om modaliteter som ett slags grammatiskt element i diskursen. 

En typ av modalitet är det som i diskursen framställs som ”sanningar”.77 Att inget beslut får strida 

mot principen om ”barnets bästa” kan därför sägas vara ett normativt påstående som utgår ifrån 

en modalitet i vilken påståendet ”principen om barnets bästa är okränkbar” framställs som en 

sanning. Utifrån mitt diskursanalytiska angreppssätt tycks detta vara en sanning som får ett tydligt 

instämmande i såväl styrdokumenten som i domstols- och migrationsbeslut. Det är mot 

bakgrunden av denna ”sanning” som jag tror att man bör förstå behovet av att legitimera alla 

beslut med att de ändå inte strider mot principen. 

 

3:2 Barnets röst i asylprocessen  

Som tidigare nämnt poängterar en av barnkonventionens fyra huvudprinciper vikten av att lyssna 

till barnet i alla fall där barnet berörs.78 Detta framgår också i utlänningslagen kap 1 § 11 där det 

står stiftat att:  

 

När frågor om tillstånd enligt denna lag skall bedömas och ett barn berörs av ett beslut i 
ärendet skall, om det inte är olämpligt, barnet höras. Den hänsyn skall tas till det barnet har 
sagt som barnets ålder och mognad motiverar.79 

 

 I syfte att främja denna princip så trädde 2005 lagen om god man för ensamkommande barn i 

kraft i Sverige. En god man ska enligt barnkonventionen ta ansvar för barnets personliga 

förhållanden och i vissa fall axla en vårdnadshavares eller föremyndigares ansvar gentemot det 

asylsökande ensamkommande barnet. Ett av syftena med lagen är enligt Handbok om barnkonventionen, 

även att: 

 

 […] den gode mannen får fler lagliga befogenheter och därmed ett mer heltäckande ansvar än 
tidigare, och barnet får en företrädare som, istället för barnets frånvarande förälder, har bättre 
förutsättning att ta tillvara barnets intressen och verka för dess bästa.80 

 

Lagen har alltså som syfte att verka för ”barnets bästa” vilket, enligt barnkonventionen 

huvudprinciper, barnets rätt till talan samt till att bli hörd, är en väsentlig del av.  I proposition 

1996/1997: 25, som är ett av förarbetena till lagen, står det att den gode mannens naturliga 

huvuduppgift bör vara att försöka återförena det ensamkommande asylsökande barnet med sin 

familj. Detta motiveras med att barn, i det flesta fall, har det bäst hos sina föräldrar och att 

familjen ska betraktas som en enhet. Andra av den gode mannens uppgifter beskrivs som ansvar 

                                                 
77 Se 2:1:3 Diskursanalys som metod, s. 11f. 
78 Handbok om Barnkonventionen, 1. uppl., UNICEF Sverige (Stockholm, 2008) s. 33. 
79 https://lagen.nu/2005:716#K1 2010-05-05 KL: 11:37 
80 Handbok om Barnkonventionen, 1. uppl., UNICEF Sverige (Stockholm, 2008) s. 232. 
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för att det asylsökande barnet får ett offentligt biträde om det önskar stanna i Sverige, samt vara 

med och stödja vid muntliga samtal.81  

    

I proposition 1996/1997: 25 står det skrivet att barn i asylprocessen ska ses som individer med 

egna skäl till uppehållstillstånd. Därtill ska de åsikter barnet för fram tillmätas sin betydelse med 

hänsyn till barnets ålder och mognad.82 Samma sak står skrivet i barnkonventionen men någon 

tydlig definition på vad som är tillräcklig ålder och mognad finns inte mer än att det innebär 

förmåga att förstå och bedöma konsekvenser för den aktuella frågan som diskuteras. Även små 

barn bör enligt barnkonventionen få höras och det existerar ingen utsatt minimiålder. En 

förutsättning för att barnet i så stor mån som möjligt ska kunna inse konsekvenserna som kan 

komma av frågan som diskuteras, krävs det enligt barnkonventionen även att barnet får 

information och detta på ett lämpligt och för barnet förståeligt sätt.83 Enligt förarbetena till lagen 

finns dock tillfällen då barnet inte bör höras. Detta kan bero på flera skäl men den övergripande 

motiveringen är att det ibland inte är till barnets bästa att bli hört.84 

    

Vid min analys av beslut ifrån Migrationsverket samt migrations – och 

migrationsöverdomstolarna framgår det att de asylsökande barnen får komma till tals och 

framlägga sina egna skäl till asyl. Dock förstår jag det som att barnens egna utsagor inte är 

tillräckliga i sig själva utan kräver granskande av psykiatriker, läkare eller annan professionell 

yrkesman för att befinnas vara trovärdiga. Ett beslut ifrån migrationsöverdomstolen rörande en 

asylsökande pojke ifrån Irak exemplifierar detta, då han bland annat har åberopat ”synnerligen 

ömmande omständigheter” som skäl för asyl. Pojken har särskilt hänvisat till sitt psykiska tillstånd 

och som stöd för detta lade han fram ett utlåtande ifrån BUP (barn och ungdoms psykiatri). 

Dock så anser migrationsöverdomstolen att detta intyg inte kan anses väga tungt som bevisvärde 

gällande bedömning av barnets hälsotillstånd. De skriver att: 

 

Därtill kommer att bedömningsunderlager i intyget endast baseras på [den asylsökandes] egna 
uppgifter. Mot denna bakgrund saknas förutsättningar att [den asylsökande] på befintlig 
utredning beviljas uppehållstillstånd på grund av sitt hälsotillstånd.85 [benämningen inom 
klammer är förf.] 

 

Som det står i citatet ifrån migrationsöverdomstolens beslut så kan i nämnda fall uppgifter om 

hälsotillstånd hos det asylsökande barnet endast intygas av barnet vilket enligt domstolen inte har 

tillräckligt högt bevisvärde i utredningen.  

                                                 
81 Prop. 1996/1997: 25, ”Gällande ordning”,  s.225-228 
82 Ibid. 
83  Handbok om Barnkonventionen, 1. uppl., UNICEF Sverige (Stockholm, 2008) s. 125f. 
84 Prop. 1996/97:25 s. 262f 
85 Mål nr UM 2686-09 s. 4. 
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Ett liknande exempel finns, även det ifrån migrationsöverdomstolen och rörande ett annat 

asylsökande barn ifrån Irak. I detta fall har dock ansökan om uppehållstillstånd beviljats på grund 

av ”synnerligen ömmande omständigheter” baserat på en läkardokumenterad hälsobedömning av 

barnet i fråga:  

 

Enligt___är [den asylsökandes] symtom inte ett uttryck för besvikelse eller desperation efter 
besked om utvisning. Det är i stället så att [den asylsökandes] psykiska tillstånd har sin grund i 
de händelser som han har varit utsatt för i Irak och att han besvärats av svåra psykiska 
symptom under lång tid. Av det i Irak utfärdade läkarintyget av ___ den 15 maj 2007 framgår 
att [den asylsökandes] hälsotillstånd försämrades efter att han hade bevittnat en olycka och att 
tillståndet därefter gradvis försämrades med bl.a. mardrömmar, ängslan och 
koncentrationssvårigheter och som ledde till att han fick diagnosen posttraumatisk 
stressyndrom och erhöll antidepressiv medicin. Läkarintygen vinner således i dessa hänseenden 
stöd av varandra, […]86 [benämning inom klammern är förf.] 

 

Ovan går det att se att den asylsökandes hänvisning till sitt hälsotillstånd befinns trovärdigt i och 

med att dennes utsagor bekräftas av läkarintyg. Dessa intyg tycks vara det som ger den 

asylsökandes åkommor ett bevisvärde i asylprocessen och utan dessa skulle den sökandes utsagor 

inte ha tillräckligt med tyngd för att legitimera ett uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter. 

 

Jag tolkar det som att det i diskursen uppstår en spänning mellan att se barnet som ett subjekt 

och behovet av att styrka barnets trovärdighet i form av expertutlåtanden. Det övergripande 

målet verkar vara att se barnet som ett subjekt med rätt till sin egen talan, till att bli hörd och till 

sina egna intressen. Men å andra sidan krävs mycket till för att barnets röst ska tillmätas 

trovärdighet. Som jag poängterade så finns särskilda fall där det anses olämpligt att barnet bör 

höras. Detta motiveras då med hänsyn till barns bästa. Med bakgrund av det analyserade 

materialet tycks det därför som att, även om barn ska behandlas som individer med egna röster, 

det inte är dem själva som har tolkningsföreträde för sina egna berättelser.  

 

Inom kritisk diskursanalys utgår man ifrån att diskursiva praktiker skapar och bidrar till att skapa 

ojämlikheter mellan olika sociala grupper. Det här framgår även i min analys där det asylsökande 

barnet hamnar i en svår position. Inte nog med att barnet som asylsökande och ensamkommande 

redan är i en utsatt situation i och med att barnet kan ses som beroende av den vuxne, så framgår 

det alltså, i de dokument som jag har analyserat, att barnet inte får tolkningsföreträde på sin egen 

berättelse. I diskursanalys ses subjektet som skapat av diskursen. Det är nämligen genom språket 

som sociala positioner skapas. Denna process kallas i diskursteori för interpellation.87 I diskursen 

kring ensamkommande barn i asylprocessen menar jag alltså, med bakgrund av min teoretiska 

                                                 
86 Mål nr UM 5163-08 s. 8f 
87 Se 2:1:1 Diskursanalys som teori, s.11.f 
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utgångspunkt, att diskursen appellerar till barnet som individ och beskriver denne som ett 

subjekt. Men som jag också har påpekat så har barnet som subjekt inte tolkningsföreträde på sin 

egen berättelse. Detta menar jag är en konsekvens av den subjektposition som diskursen skapar.   

 

3:3 Asylprocessen som social praktik – det sociala arbetets villkor 

Den sociala praktik som asylprocessen är sätter tydliga begränsningar på dem som innefattas i 

diskursen. I de migrations- och domstolsbeslut som jag har studerat framgår tydligt att 

tjänstemännens tolkning av vad som är ”barnets bästa” är starkt reglerat av styrdokumenten. Det 

är genom hänvisningen till styrdokumenten som begreppet fylls med en innebörd. Eftersom det 

alltid är med hänvisning till styrdokumenten som besluten görs och genom dem som 

tjänstemännens beslut om utvisning respektive uppehållstillstånd får legitimitet, bör detta 

erkännande av styrdokumentens auktoritet även ge tjänstemännen en form av befrielse från 

ansvar. Asylprocessen framställs alltså, enligt min tolkning, som en händelse som tjänstemannen 

själv inte rår på utan endast är en uttolkare för. Trots detta finns det i diskursen uttryck som tycks 

kunna ge tjänstemännen ett visst rum för tolkning och egen bedömning. Uttryck så som 

”generellt sett” samt ”förhållandevis bra” används i migrations- och domstolsbesluten för att 

avgöra huruvida ”synnerligen ömmande omständigheter” föreligger eller ej.88  

 

”Synnerligen ömmande omständigheter” är ett vagt begrepp som jag kortfattat presenterat i 

uppsatsens bakgrund.89 Tillsammans med ”flyktingstatusförklarad” och ”skyddsbehövande” är 

det ett begrepp som används för att benämna en asylsökande som uppfyller något av de kriterier 

som krävs för att anses berättigad till uppehållstillstånd. Till skillnad för de andra två begreppen 

som består av vissa punkter som måste ”uppnås” för att få asyl, är ”synnerligen ömmande 

omständigheter” en helhetsbedömning av den asylsökandes hela situation. Denna 

helhetsbedömning tar främst hänsyn till den asylsökandes hälsosituation, anpassning till Sverige 

samt situationen i hemlandet. ”Synnerligen ömmande omständigheter” är även den enda 

motiveringen till asyl som tar särskild hänsyn till barn och kraven på de ”synnerligen ömmande 

omständigheternas” tyngd behöver inte vara lika tunga när det gäller ett asylsökande barn som en 

asylsökande vuxen.90 I de domar och beslut ifrån Migrationsverket samt ifrån migrations och 

övermigrationsdomstolen som jag har granskat utgår tjänstemännen utifrån vad den asylsökande 

åberopat som skäl till asyl och ger utifrån den sökandes utsagor sin bedömning. I samtliga av de 

beslut som jag har granskat har den asylsökande åberopat flera skäl till asyl och alla har åberopat 

”synnerligen ömmande omständigheter”. Ett exempel på hur ”synnerligen ömmande 

                                                 
88 Migrationsverkets beslut, 2008-06-05 s. 8ff, Dom ifrån Migrationsdomstolen, Mål nr: UM 1737-08, 2009-01-20, s. 

6, Migrationsverket Beslut, 2009-12-22, s. 5f. 
89 Se 1:2 Asylprocessen, s. 4f. 
90Utlänningslagen 5kap 6§ 
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omständigheter” används finns i ett beslut ifrån migrationsöverdomstolen där de skriver om 

kriterierna att:  

 

Det är den enskilde som har att visa att förutsättningarna för uppehållstillstånd är uppfyllda. 
För ett uppehållstillstånd enligt 5kap. 6§ utlänningslagen ska beviljas vuxna personer av enbart 
medicinska skäl ska hälsotillståndet vara synnerligen allvarligt, i det närmaste livshotande. För 
att ett uppehållstillstånd ska beviljas för ett barn av enbart medicinska skäl krävs däremot inte 
att det är fråga om en livshotande sjukdom utan faktorer som barnets framtida utveckling och 
livskvalitet ska här vägas in liksom vårdmöjligheterna i hemlandet och de ekonomiska 
åtaganden som kan bli följden om ett uppehållstillstånd beviljas.91  

 

Att döma av de dokument som jag har analyserat beror mycket av beslutet om huruvida barnet 

ska få asyl på om ”synnerligen ömmande omständigheter” föreligger eller inte. Det tycks också 

vara beslutsfattarnas uppgift att ta reda på detta. ”Synnerligen ömmande omständigheter” kan på 

så vis tolkas som ett vagt begrepp som ger tjänstemännen ett handlingsutrymme och ett visst rum 

för tolkning, även om detta handlingsutrymme ändå är starkt reglerat.  

 

Det som framgår i min analys går att relatera till det som Lundberg skriver i sin studie om att 

tjänstemännen på migrationsverket vid intervjuer gett uttryck för att ”barnets bästa” har en 

tendens att:  

 

”[…] få en innebörd som stämmer överrens med innehållet i förarbeten och praxis, snarare än 
att bli ett med den berättelse som kommer fram i utredningen: ”man bedömer hälsan, 
utveckling, situationen i hemlandet, snarare än det som kommer fram i utredningen””92  

 

Vidare skriver hon att detta förklarats av en av cheferna på Migrationsverket som ett resultat av 

att Migrationsverket är så pass styrt av högre instanser.93  Det finns samband mellan Lundbergs 

resultat ifrån intervjuerna och min egen analys. I domarna åberopas lagar frekvent för varje steg i 

besluten, vilket leder till att jag tolkar att tjänstemännens handlingsfrihet är strängt begränsad. De 

slutsatser som Lundberg drar liknar de slutsatser som jag kan dra av min analys. Begreppet 

”barnets bästa” får sin innebörd först i relation styrdokumenten och det är genom hänvisningar 

till styrdokumenten som tjänstemännens beslut får legitimitet. Det finns därför en tendens i 

diskursen att de subjekt som knyts till asylprocessen objektifieras. I stället för att vara subjekt som 

kan påverka blir de mer mekanismer i ett större maskineri. I diskursanalys kallas det sätt på vilket 

subjekt knyts till ett händelseförlopp för transitivitet.  Utifrån mitt diskursanalytiska angreppssätt 

går det alltså att tolka det som att asylprocessen framställs som en händelse där tjänstemännen 

som subjekt avsägs ansvaret för beslut om utvisning eller asyl. Det går därför att tala om 

                                                 
91 Mål nr UM 2686-09 s. 3. 
92 Lundberg, s. 101 
93  Ibid. 
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asylprocessens om en social process som Nominaliseras, på så vis att den förtingligas och framställs 

på ett sådant sätt att tjänstemännen inte bär ansvar för sina beslut.94  

 

Utifrån mitt diskursanalytiska perspektiv tolkar jag det som att nominaliseringen av asylprocessen 

har politiska konsekvenser. Dels tycks det som att tjänstemännen inte har något ansvar för sina 

beslut men å andra sidan verkar den medföra att det inte endast finns en maktrelation mellan 

barn och tjänsteman, utan också en mellan tjänstemannen och regelverket. Tillsammans med att 

tjänstemannens ansvar försvinner, minskas hennes handlingsutrymme avsevärt. 

 

Schiratzki skriver i det avslutande kapitel av sin studie att trots att principen om barnets bästa 

återfinns i åtskilliga lagar så är det inte en traditionell rättsregel. Istället menar hon att ”barnets 

bästa” hävdas vara ett öppet koncept som ska leda till att barnets bästa ska fastställas utifrån en 

helhetsbedömning. Schiratzki poängterar dock att hennes studie belyser att så inte är fallet och att 

den istället visat på att: 

 

[...]barnets bästa inte används som ett öppet koncept i svensk rätt. Inte enligt någon författning 
skall det enskilda barnet och dess unika livssituation bedömas förutsättningslöst. Istället är vi 
kvar i den rättsliga kodningen av rätt och fel, av omständigheter som skall bevisas och 
motbevisas. En annan sak är att man i den rättsliga bedömningen har blivit mer lyhörd för 
barns förhållanden och att allt fler aspekter av barns liv uppmärksammas i lag, förarbeten och 
prejudikat.95 

 

Trots att rättsystemet blivit mer lyhört för barnets skäl så är det, menar Schiratzki, ingalunda 

detsamma som att se till ”barnets bästa” via en helhetsbedömning av barnets hela livssituation. 

Istället menar hon på att detta styrs utifrån vad som generellt anses vara det bästa för barn. Som 

exempel på detta för hon fram den uppfattning som, även jag tagit upp i min analys, rörande 

föreställningen om att det i alla fall är bäst för ett asylsökande barn att återförenas med sin familj. 

Vidare menar hon att desto starkare en rättslig precisering av vad som generellt är ”barnets 

bästa”, desto svårare blir det att göra ett undantag i vissa enskilda fall där den generella 

beskrivningen inte passar in på barnet i fråga.96   

 

Utifrån min analys menar jag därför att diskursen kring ”barnets bästa” dels kan tolkas som strikt 

reglerad samtidigt som den har en viss vaghet. Reglerad är den eftersom de möjligheter som 

subjekten har är tydligt bestämda av de styrdokument som finns. Vag är den genom de tillsynes 

”öppna” begrepp som ”synnerligen ömmande omständigheter”, ”barnets rätt att komma till tals” 

och framförallt ”barnets bästa”. Att diskursen är starkt reglerad menar jag bör förstås mot 

bakgrunden av att asylprocessen är en social praktik som är strängt styrd av framförallt juridiska 

                                                 
94 Se 2:1:2 Diskursanalys som metod, s. 12f. 
95 Schiratzki s. 180. 
96 Ibid. s. 180 
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institutioner. Utlänningslagen, som på många sätt är det mest auktoritära styrdokumentet, samt 

uttolkningarna av dessa, bestämmer de riktlinjer som finns för arbetet med ensamkommande 

barn. En annan viktig del är hur asylprocessen som social praktik kan ses som en del av det större 

målet att implementera barnkonvention i Sverige. Det är med bakgrund mot denna som 

utlänningslagen bör förstås och vad som kan göras är därför bestämt av detta övergripande mål. 

Något som jag menar i sin tur måste ses mot bakgrund av den individualism som på så många 

sätt kännetecknar vår moderna tid. 

 

3:4 Slutsatser av analys 

Av min analys ovan framgår det att begreppet ”barnets bästa” och hur det förstås i asylprocessen 

får sin innebörd först i relation till andra begrepp och till andra samhälleliga intressen när 

besluten fattas. Det framgår även att principen om ”barnets bästa” inte nödvändigtvis behöver 

vara de alternativ som möjliggör de bästa livsvillkoren för barnet. Istället menar man att det är en 

avvägning i fråga om nytta för barnet respektive andra intressen och deras relativa tyngd.97 Detta 

är tydligt i styrdokumenten och förverkligas i besluten.  

 

Vidare går det att se i analysen att ”barnets bästa” är tätt förknippat med rätten till yttrandefrihet 

och att bli respekterad för sina åsikter. Det framgår dock att barn inte i alla situationer har rätt till 

sin egen talan. Detta motiveras då med att det inte alltid i alla situationer är förenligt med barnets 

bästa att låta barnet tala. Något som tydligt framgår i analysen är det att barn inte har 

tolkningsföreträde på sina egna åsikter i asylprocessen, utan att det krävs dokumenterade bevis av 

läkare eller annan professionell yrkesman för att det ska ha någon form av bevisvärde.98 Detta 

menar jag visar på att man inom den diskursiva praktiken upprätthåller en maktrelation mellan 

barnet och tjänsteman.  

 

I den avslutande delen av min analys har jag gått in på tjänstemännens möjligheter till en egen 

tolkning. Vad som går att se är att det är strängt reglerat vilket bör minimera handlingsutrymmet 

men som också bidrar till en förflyttning av ansvaret. Detta visar enligt mitt angreppssätt på att 

det förutom maktrelationen mellan barn och vuxen, även går att tolka det som att det existerar en 

maktrelation mellan tjänsteman och regelverk. Trots sträng reglering så är många begrepp i 

processen vaga och det är oklart hur de ska tolkas. Ett av dessa som jag gått in på är ”synnerligen 

ömmande omständigheter” vilket är ett skäl till uppehållstillstånd grundat på en 

helhetsbedömning av den asylsökandes situation. Detta är också det skäl till asyl som inte 

behöver vara av lika allvarlig karaktär när beslutet rör barn. I min analys har jag påpekat att de 

                                                 
97 Se 3:1Barnets bästa och andra intressen, s. 16-20. 
98 Se 3:2 Barnets röst i asylprocessen, s. 20-23. 
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vaga begreppen ändå är starkt reglerade av styrdokumenten och får i besluten en tolkning som 

stämmer överens med dessa.99   

 

Utifrån min analys går det alltså att se begreppet ”barnets bästa” som ett begrepp som får sin 

innebörd i diskursen främst genom hänvisning till styrdokumenten. Det är endast genom 

hänvisning till dessa som tjänstemännens beslut får legitimitet. Vidare har jag visat på att alla 

tjänstemännens beslut om utvisning också måste vara förenliga och därför inte får strida mot 

principen om ”barnets bästa”. Det finns därför tydliga maktrelationer, både mellan barn och 

tjänsteman samt tjänsteman och regelverk vilka upprätthålls genom den innebörd som begreppet 

får. Begreppet kan därför sägas få en sådan innebörd att det passar in med alla beslut samt de 

andra intressen som finns i relation till svensk invandrarpolitik.  

 

4. Slutdiskussion 

Syftet med min studie har varit att undersöka hur begreppet ”barnets bästa” används och tolkas i 

arbetet med asylsökande ensamkommande barn. Detta har jag analyserat genom att använda ett 

diskursanalytiskt angreppssätt och utfråm detta synsätt så kan barn sägas befinna sig i en 

underordnad position, både på individ som samhällsnivå. Ett asylsökande barn, och kanske 

speciellt ett ensamkommande asylsökande barn, kan rimligen sägas befinna sig i en ytterligare 

utsatt position. Detta i och med att de måste försvara och motivera sin rätt till asyl i ett 

främmande land med främmande kultur och språk. I min analys har jag pekat på att en paradox 

tycks uppstå i och med att barn dels ska ses som självständiga individer, vars talan och åsikter ska 

vägas med i alla aspekter som rör dem, och dels deras beroendeställning av vuxnas omvårdnad 

och skydd. Detta anser jag framträder speciellt tydligt i situationer med asylsökande 

ensamkommande barn då de, utan sin familj som i normala fall har det främsta ansvaret för 

barnets omvårdnad, ska föra sin talan. Som berörts tidigare i uppsatsen så utses alltid en god man 

till det ensamkommande barnet i asylprocesser, vars uppgift är att värna om barnets intressen. 

Detta skulle man kunna se som en manifestation av dessa båda motsatser, där den goda mannen 

både ska se till att barnets talan kommer fram i processen, dvs. värna om barnets individuallitet 

och egna bedömning av sin situation, samt att den gode mannen även kan ses som den 

”skyddande vuxne” med barnets intressen och barnets bästa för ögonen. Som tagits upp i 

analysen tycks det finnas ett övergripande mål att se barnet som ett subjekt med rätt till sin egen 

talan samt till att bli respekterad för sina åsikter samtidigt som det krävs bevis i form av 

expertutlåtande ifrån t.ex. läkare, för att barnets röst ska ges trovärdighet.  

 

                                                 
99 Se 3:3 Asylprocessen som social praktik – det sociala arbetets villkor, s. 23-27. 
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Utifrån min analys tolkar jag det därför som, att även om målet är att barn ska behandlas som 

individer, innebär det inte att de har tolkningsföreträde på sin egen livssituation. Detta innebär att 

det uppstår ett maktförhållande mellan det asylsökande barnet och tjänstemannen 

 

Av min analys framgår också att den mening som läggs i ”barnets bästa” inte är bestämd på 

förhand, utan det först är i relation till andra begrepp och till andra intressen som begreppet fylls 

med betydelse. I min analys hänvisar jag till prop. 1996/1997:25 där det står skrivet att åtgärder 

som inte är för barnets bästa ändå kan vidtas vid konkurrens av andra väsentliga intressen. Istället 

påpekar man att det är en fråga om grader av nytta för barnet respektive andra samhälleliga 

intressen och deras relativa tyngd.100 I analysen framgår framför allt att den innebörd som 

begreppet får i besluten rörande asyl får sin mening genom hänvisningar till styrdokumenten. 

Tjänstemannens beslut blir endast legitimt via referens till lagar och regelverk. Genom min analys 

menar jag därför att en annan maktrelation uppstår i diskursen, nämligen den mellan tjänsteman 

och regelverk. Jag har även påpekat att denna maktrelation kan bidra till en förflyttning i ansvar 

ifrån tjänsteman till regelverket. 

 

Med detta som bakgrund drar jag slutsatsen att en eventuell förändring, och förbättring, i 

användandet av begreppet ”barnets bästa” bör börja med regelverket. Även Lundberg föreslår att 

ett förändringsarbete bör ske på en juridisk nivå och hon föreslår två olika vägar att gå vid detta 

förändringsarbete. Hon menar att man antingen inte bör utge några exempel överhuvudtaget i 

form av tidigare beslut etc., och där istället lägga tillit till tjänstemannens egen kompetens att 

bedöma situationen. Eller att man istället ger en väldigt lång rad med exempel, i syfte att 

möjliggöra motivation till olika beslut baserat på individuella fall.101 Som tagits upp i min analys 

styrker även Schiratzki att ”barnets bästa” inte är det öppna begrepp det hävdas vara, där syfte är 

att barnets bästa ska bestämmas utifrån en individuell helhetsbedömning. Istället menar 

Schiratzki att hennes studie visar på att barns situationer bestäms utifrån vad som generellt 

faställts vara det bästa för alla barn. Detta är Schiratski mycket kritisk till och hävdar att desto 

tydligare rättslig precisering av vad ”barnets bästa” är, desto svårare blir det att göra ett undantag i 

fall där denna precisering inte visar sig stämma.102 Både Schiratzki och Lundberg kritiserar alltså 

relgelverkets bestämda definition av begreppet och förespråkar möjligheteten till individuell 

bedömning för varje enskilt barn. Detta är något jag är benägen att hålla med dem om eftersom 

det är den enda möjligheten, som jag kan se, till att begreppet ”barnets bästa” ska få den flexibla 

betydelse det idealiskt sett bör ha.  En komplikation som jag dock kan se med att öka begreppets 

flexibilitet och göra det mindre beroende av regelverket, är att ett tungt ansvar istället skulle 

komma att vila på tjänstemännens axlar, som är dem som ska fatta beslut om asyl/återsändande. 

 

                                                 
100 Ibid. 
101 Lundberg. s. 118. 
102 Se 3:3 Asylprocessen som social praktik – det sociala arbetets villkor, s. 26. 
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Jag har i min analys påpekat hur asylprocessen som social praktik kan ses som en del av det större 

målet att impelementera barnkonventionen i Sverige och att utlänningslagen bör förstås mot 

denna bakgrund.103 Begreppet ”barnets bästa” hävdas vara ett öppet koncept och till viss del 

tycker jag att det verkar vara det, frågan är för vem? Utifrån min analys så tycks det ingalunda 

vara öppet för vare sig tjänstemän eller barn. Istället tycks det som att regelverket i första hand 

kan använda sig av begreppets ”vaghet” för att på så sätt legitimera andra samhälleliga intressen. 

Om man anknyter detta till det jag tagit upp om konkurrens mellan andra intressen och ”barnets 

bästa”, så bör det finnas risk för, vilket även Lundberg för fram i sin studie,104 att ”barnets bästa” 

underställs frågor som t.ex. ”reglerad invandring”.  

 

Det tycks finnas goda intentioner, där principen om ”barnets bästa” ska vara bärande för 

barnkonventionen och implementerandet av denna. Sverige får bra kritik efter inrapporteringar 

till FN om arbetet för barns rättighet.105 Inte desto mindre får vi fortfarande motta negativ kritik, 

och med bakgrunden av min analys tycks det ingalunda som att arbetet med alla barn fungerar 

komplikationsfritt. Så trots goda intentioner, kan man fråga sig om ”barnets bästa” i 

asylprocessen har fått en innebörd av verkligt fungerande karaktär, eller om begreppet i vissa fall 

riskerar att fyllas med endast ett symboliskt värde. 

 

 

 

 

                                                 
103 Se 3:3 Asylprocessen som social praktik – det sociala arbetets villkor s. 26f. 
104 Lundberg. s. 120. 
105 Se 1:1 Barnets rättigheter och asylprocessen, s. 2. 
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