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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur flyktingbarnets rättigheter efterlevs i Europa 

samt hur Sverige lever upp till skyldigheterna i barnkonventionen i ärenden enligt 

Dublinförordningen. Det är en litteraturöversikt över befintlig forskning på området, men 

även en kompletterande semistrukturerad gruppintervju har gjorts på Migrationsverkets 

Dublinenhet. Tolkningsramen består av barnkonventionen samt etik i socialt arbete. Genom 

dessa utgångspunkter har vi i analysen försökt bidra till en större förståelse för hur 

verkligheten ser ut för flyktingbarnet i Europa. Studiens resultat tyder på att 

barnkonventionens breda tolkningsutrymme gör det möjligt för stater att anpassa barnets 

rättigheter enligt konventionen till att gynna staten. Flera av de lagar som är relevanta i 

ärenden gällande flyktingbarn tycks dessutom i flera avseenden vara i strid med 

barnkonventionen, och synen på barnet som aktör med egna skäl till asyl kan i praktiken vara 

missgynnande för barnet. I Europa tycks barnkonventionen generellt ha litet inflytande i 

tillämpningen av lagarna och den svenska staten är inget undantag. 

 

Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, asylsökande, barnkonventionen, barnets bästa, 

Dublinförordningen, Dublinärende 
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Abstract 
The aim of this study is to examine how refugee children’s rights are enforced in Europe and 

how Sweden lives up to the obligations under the Convention on the rights of the child in 

Dublin II cases. The study is a literature review of existing research, but also contains a semi 

structured group interview made at the Dublin unit of the Swedish Migration Board. The 

analysis is based on the Convention on the rights of the child and ethics in social work. With 

this approach we have attempted to contribute to a greater understanding of the realities of 

refugee children in Europe. The results of the study suggest that the broad discretion of the 

Convention on the rights of the child allows states to adapt the children’s rights under the 

Convention in the state’s own interests. Many of the laws that are relevant in cases involving 

refugee children also in many respects appear to be in violation of the Convention, and the 

view of the child as an independent actor with own reasons for asylum often seems to be 

unfavorable for the child in practice. In Europe the Convention on the rights of the child 

seemingly has little influence in the application of the laws and the Swedish government is no 

exception. 

 

Keywords: Unaccompanied minors, asylum seekers, Convention on the rights of the child, 

best interest of the child, Dublin II regulation, Dublin case 
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Inledning och problemformulering 

Varje dag tvingas barn på grund av olika anledningar lämna sin familj och sitt hemland för att 

söka asyl i ett annat land. Många av dessa barn kommer till Sverige som är ett stort 

mottagarland, och antalet har ökat de senaste åren. Sedan 2010 har Sverige varit det land i 

Europa som tagit emot flest ensamkommande flyktingbarn (Brunnberg, Borg & Fridström, 

2011). Under 2011 sökte 2744 ensamkommande barn asyl i Sverige vilket är en ökning med 

drygt 70 % från året innan (Migrationsverket, 2012). Av dessa barn omfattades 113 av 

Dublinförordningen, som innebär att den sökande endast kan få sin asyl prövad i ett av de 

länder som omfattas av förordningen, närmare bestämt i den medlemsstat där den sökande 

först ansökte om asyl (Migrationsverket, 2006). Under 2012 var antalet Dublinärenden 328, 

närmare tre gånger så många än året innan (Migrationsverket, 2013). Dessa barn hade alltså 

redan sökt asyl i ett annat land och var därför aktuella för överföring till det land som bedömts 

vara ansvarig för att pröva barnets asylärende. 

Grundantagandet i Dublinförordningen är att alla europeiska länder kan och ska erbjuda en 

likvärdig och rättvis asylprocess. Trots detta kommer ständigt nya rapporter om att detta är en 

felaktig utgångspunkt som inte alls stämmer överens med verkligheten. European Council on 

Refugees and Exiles (ECRE) gjorde 2006 en omfattande rapport om tillämpningen av 

Dublinförordningen i 20 europeiska länder. Den visar på stora brister och skillnader 

medlemsstaterna emellan i mottagande och omhändertagande av flyktingar. Många 

asylsökande som blivit överlämnade i enlighet med förordningen har inte erbjudits en rättvis 

asylprocess, eller som i fall i Grekland, inte alls fått sin asylansökan prövad (ECRE, 2006). 

Efter Migrationsverkets utredning angående situationen för asylsökande i Grekland beslutade 

Migrationsverkets rättschef 2010 att alla överföringar enligt Dublinförordningen till landet 

skulle stoppas. Grekland är för närvarande det enda land som Migrationsverket inte överför 

asylsökande till i enlighet med Dublinförordningen, trots att det vittnas och rapporteras om 

liknande omständigheter i flera andra medlemsstater. Barnombudsmannen (2012) har 

exempelvis uppmärksammat situationen för asylsökande barn i Italien, detta i samband med 

att Danmark och Finland beslutat att tills vidare stoppa alla överföringar av ensamkommande 

asylsökande barn till landet. Många barn far illa och många är de som vittnar om 

Dublinförordningens konsekvenser.  

"Personligen tycker jag att leva i Italien är samma som döden. Jag dör hellre 

än att leva där. Politikerna och journalisterna i Sverige har inte sett med egna 

ögon vad som sker i Italien. Jag vill inte dö under en bro, jag vill inte det. 

Jag vill inte dö under en bro, inte i en kyrka, inte på gatan. De som bor så är 

alkoholister och missbrukare. Till slut dör de. Jag vill inte sluta som dem. 

Jag tar hellre mitt liv här". Najib, 17 år. (Barnets bästa främst, 2010, s. 53) 

Therese Lindström, enhetschef på Dublinenheten, menar dock att Dublinförordningen måste 

tillämpas konsekvent även när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Följande citat är 

hämtat från ett uttalande av henne i media angående en pojke som försökt ta sitt liv på ett 

asylboende i Sverige på grund av att han fått ett beslut om överföring i enlighet med 

Dublinförordningen: 

 "Försök till suicid är inte tillräckligt för att det ska göras undantag" 

(Västmanlands läns tidning, 2012). 
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Vi ställer oss frågan hur detta stämmer överens med ett barnrättsperspektiv, med huvudsakligt 

fokus på Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

De ensamkommande barnen riskerar i flera avseenden att fara illa och konsekvenserna av 

detta är en stor utmaning i socialt arbete. Det är en självklarhet även i socialt arbete att beakta 

och respektera flyktingbarnets rättigheter enligt barnkonventionen, och denna studie är tänkt 

att bidra till en större förståelse kring dessa rättigheter. I Sverige är barnkonventionen dock 

inte inkorporerad i den nationella lagstiftningen och därför kan inte heller beslut som strider 

mot den tas upp i domstol (Stern & Jörnrud, 2011). Enligt United Nations International 

Children’s Emergency Fund, (UNICEF, u.å.), har det i allmänna debatter framkommit att 

principerna i barnkonventionen är för vaga och att det skulle skapa konflikter i relation till 

redan befintliga lagar om barnkonventionen inkorporerades i svensk lagstiftning. Malmström 

(2012) beskriver att situationen för flyktingbarnet i Europa blivit bättre men att barnen 

fortfarande har det svårt i samband med mottagningen och den juridiska hjälpen. 

Flyktingbarnet riskerar att fara illa av Europas asylpolitik och ett flertal referenser som 

nämnts i studiens inledning indikerar att Dublinförordningen är ett exempel på detta. I denna 

studie sammanställs forskning som bland annat visar hur flyktingbarnets rättigheter följs i 

Europa, hur medlemsstater tolkar bestämmelserna i barnkonventionen samt vilka 

konsekvenser dessa tolkningar kan få för flyktingbarnet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i internationell forskning om hur olika lagar och 

förordningar påverkar flyktingbarns situation i Europa, undersöka hur hänsyn tas till dessa 

barns rättigheter samt hur Sverige lever upp till skyldigheterna i barnkonventionen vid 

ärenden enligt Dublinförordningen. För att kunna besvara detta behöver vi undersöka 

följande: 

- Hur kan principen om barnets bästa tolkas när det gäller flyktingbarn? 

- Vad kan det innebära för barnet att betraktas som aktör med egna skäl till asyl? 

- Vilka kan konsekvenserna bli för barnet i tillämpningen av Dublinförordningen? 

Centrala begrepp 

Nedan presenteras studiens centrala begrepp som vi valt att förklara utifrån vedertagna 

definitioner, för tydlighetens skull. 

Studien utgår generellt utifrån ett barnrättsperspektiv. Begreppet används i studien 

huvudsakligen som ett samlingsnamn för barnets rättigheter enligt olika lagar och 

konventioner samt hur dessa efterlevs i praktiken. Utgångspunkten är den svenska regeringens 

definition: 

 ”Barnrättsperspektivet uttrycker skyldigheten att genom lämpliga åtgärder 

förverkliga barnets mänskliga rättigheter. Mer konkret innebär 

barnrättsperspektivet att vid alla åtgärder eller verksamheter som rör barn 

alltid beakta följande:  
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– Att barn, såväl enskilt som i grupp, behandlas likvärdigt och utan 

åtskillnad utifrån rättigheterna i barnkonventionen. Åtgärderna ska bejaka 

varje barns rätt att leva och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och 

behov.   

– Att barnets intressen, både på lång och på kort sikt, uppmärksammas och 

övervägs särskilt. Barnets bästa ska vara ledstjärna vid alla beslut.  

– Att barn kan komma till tals vid alla beslut som rör dem, antingen som 

individer eller som grupp. Inför beslut eller åtgärder som rör barn ska barnets 

synpunkter utrönas och det ska skapas möjligheter för att dessa ska komma 

fram och redovisas på bästa sätt. Barnets synpunkter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad.  

– Det ansvar som föräldrarna har för barnet och behovet att skapa 

förutsättningar för dem att utöva sin föräldraroll för barnets bästa.  

– Att tillräckliga resurser, såväl finansiella som av annan natur, avsätts för 

att barnets rättigheter ska tillgodoses.” (Regeringens skrivelse, 2007). 

Med barn avses i studien, i enlighet med artikel 1 i barnkonventionen, alla personer under 18 

år. Samma definition återfinns även i 1 kap. 2 § utlänningslagen. 

Begreppet flykting används i studien enligt samma definition som återfinns i utlänningslagen: 

”Med flykting avses i denna lag 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” (4 kap. 1 § 

utlänningslagen) 

Med begreppet asyl avses, i enlighet med 1 kap. 3 § i utlänningslagen, ett uppehållstillstånd 

till en flykting som på ett eller annat sätt är i skyddsbehov. I viss löpande text förekommer 

även begreppen asylprocess och asylutredning. Det som avses då är den utredning som görs 

för att kunna bedöma om den asylsökande är i behov av skydd eller inte. 

Definitionen av ensamkommande barn är tagen ur Rådets direktiv 2005/85/EG: 

”En person som är yngre än arton år och som anländer till 

medlemsstaternas territorium utan att vara i sällskap med en vuxen 

som enligt lag eller sedvana ansvarar för honom eller henne, så länge 

som han eller hon inte faktiskt tas om hand av en sådan person; 

begreppet omfattar också en underårig som lämnas utan sällskap av en 

vuxen efter att ha rest in på medlemsstaternas territorium” (Rådets 

direktiv 2005/85/EG kap. 1, art. 2). 

Bakgrund - relevanta lagar och förordningar 

I följande avsnitt presenteras de lagar och förordningar som är av relevans för flyktingbarn 

som söker asyl i Europa. Dessa lagar och förordningar förekommer i de studier och 
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vetenskapliga artiklar som redovisas i denna litteraturöversikt. Delar av dem tas även upp i 

relation till barnkonventionen i studiens analysavsnitt. Det är därför nödvändigt för läsaren att 

få vetskap om dessa lagar och förordningar samt en förståelse för deras syfte och utformning. 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), som finns som referens i delen 

om flyktingkonventionen, är FN:s flyktingorgan vars huvudsakliga uppgift är att försvara 

flyktingars rättigher och trygga deras välbefinnande (UNHCR, u.å.). Utlänningslagen tillhör 

den svenska statens lagstiftning men de resterande lag- och förordningstexterna gäller för hela 

Europa (med undantag för ett fåtal stater).  

Flyktingkonventionen 

Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning (flyktingkonventionen) antogs den 28 

juli 1951 består av miniminormer för definition och behandling av flyktingar samt rättigheter 

och olika skyddsåtgärder mot utvisning av flyktingar (UNHCR, 2010). I konventionen 

återfinns principen om non-refoulement, som innebär att ingen medlemsstat ska utvisa eller 

avvisa en flykting till ett område där denne fruktar förföljelse. Konventionen tydliggör även 

att staterna ska visa extra hänsyn och respektera skyddandet av ensamkommande 

flyktingbarn.  

UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 

ställning är ett komplement till flyktingkonventionen för att vägleda tjänstemäns arbete med 

att fastställa flyktingskap (UNHCR, 1992). Den ger till exempel en ingående förklaring till 

hur den allmänna definitionen av en flykting bör tolkas utifrån att personen är ett 

ensamkommande barn. Enligt artikel 1 A (2) är en flykting en person som känner välgrundad 

fruktan för förföljelse på grund av till exempel ras eller religion, som inte kan nyttja sitt lands 

skydd på grund av sin fruktan utan befinner sig utanför landet och önskar att inte återvända 

dit. För flyktingbarnet kan svårigheter uppstå i samband med begreppet välgrundad fruktan, 

som är ett kriterium för att få flyktingstatus. Detta måste avgöras i relation till barnets mognad 

och mentala utveckling (UNHCR, 1992). Barn under 16 år antas inte inneha den mognadsgrad 

som krävs för att avgöra allvaret i sin rädsla. I de fall då myndigheten har kontakt med en 

familjemedlem eller på annat sätt blir varse om att barnets föräldrar inte vill att barnet ska 

befinna sig i hemlandet med anledning av fruktan för förföljelse kan antas att barnets fruktan 

är befogad och välgrundad (UNHCR, 1992). I annat fall bör barnet tilldelas en förmyndare 

som kan arbeta för ett beslut som stämmer överens med barnets bästa och viktigt är även att 

myndigheten bedömer barnets utsaga i relation till personlighet, familjebakgrund, situationen 

i hemlandet samt andra omständigheter (UNHCR, 1992).  

Europakonventionen  

Efter att ha blivit godkänd av tio stater trädde europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) i kraft den 3 

september 1953 (Danelius, 2002). Konventionen är uppbyggd på en grundkonvention med 59 

artiklar samt 13 tilläggsprotokoll som tillkommit senare. Syftet med konventionen är att 

stärka skyddet för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt att gemensamt, 

staterna emellan, arbeta för främjandet av respekten för dessa. Det är med andra ord de 



5 

 

 

enskilda människornas rättigheter som tillförsäkras i förhållande till staten (Nilsson & 

Lundberg, 2010). År 1994 inrättades Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

(Europadomstolen) vars uppgift är att behandla klagomål som inkommer från stater som 

påstår att någon annan stat brutit mot sina skyldigheter enligt konventionen, eller klagomål 

från enskilda personer som fått sina rättigheterna kränkta av någon stat. Ministerkommittén 

har sedan ansvaret för att övervaka att staterna beaktar de domar som verkställs av domstolen. 

Sverige ratificerade Europakonventionen redan 1953 och antog den som lag den 1 januari 

1995. Konventionen har nu hög status i vårt rättssystem men huruvida Europakonventionen 

ska väga tyngre än andra lagar i den svenska rättstillämpningen finns inget entydigt svar på. 

Istället ges varje domstol och domare utrymme att avgöra vad de anser lämpligt i respektive 

ärende (Danelius, 2002). 

Artiklarna 3, 5 och 8 är exempel på delar av Europakonventionen som är formulerade som- 

och har karaktären av olika förbud mot kränkningar av den enskilda människans rättigheter 

(Danelius, 2002). En del artiklar i konventionen är inte absoluta vilket innebär att staterna kan 

välja att inte respektera dessa inom ramen för den egna statens jurisdiktion. Artikel 3 är dock 

en av de mest grundläggande rättigheterna och måste därför respekteras av alla stater. 

Bestämmelsen lyder: 

”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning” (Europakonventionen, art. 3) 

Inget av begreppen som används i förbudet ges någon definition i konventionen och 

handlingar som omfattas av denna princip kan därför vara mycket skiftande. Klagomål som 

anmälts av både stater och enskilda individer i relation till artikel 3 har bland annat rört mål 

om utvisning eller utlämning till ett annat land. Det finns inget förbud mot utvisning eller 

utlämning enligt Europakonventionen. En stat riskerar dock att bryta mot artikel 3 om de 

utvisar eller utlämnar en person som riskerar tortyr eller förföljelse i sitt hemland (Danelius, 

2002).  

I Europakonventionens artikel 5 preciseras rätten till personlig frihet: 

”Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får berövas 

friheten utom i följande fall och i den ordning som lagen föreskriver” 
(Europakonventionen, art. 5) 

I artikeln beskrivs sedan olika situationer där bestämmelsen inte gäller. Bland annat nämns att 

när frihetsberövandet sker i samband med det förfarandet som rör utvisning eller utlämning 

får undantag göras från artikel 5. Artikel 8 behandlar bland annat rättigheten om respekt för 

familjelivet och presenteras på följande sätt: 

”Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sitt hem och 

sin korrespondens” (Europakonventionen, art. 8) 

Vidare framgår även att det endast är möjligt för staterna att inskränka på denna rättighet om 

det är av hänsyn till statens och/eller den allmänna säkerheten eller liknande. Rättigheterna i 

denna artikel är mycket svårdefinierade med dess många olika aspekter. Privatlivet kan till 
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exempel förbindas med många olika händelser och omständigheter. Gällande familjelivet 

innebär artikeln att familjemedlemmar har rätt att leva tillsammans utan inskränkning från 

staten samt att staten är skyldig att ge familjer lämpligt skydd. Konventionen gör inte staterna 

skyldiga att låta alla vistas i deras land men om staterna verkställer beslut som resulterar i att 

en familj splittras så kan det vara ett brott mot artikel 8 (Danelius, 2002). 

Utlänningslagen 

I utlänningslagen regleras all invandring till Sverige (Wikrén & Sandesjö, 2010). Enligt 1 kap. 

2 § definieras barn som personer under 18 år. Denna paragraf gäller för alla bestämmelser i 

lagen som rör barn. Två paragrafer i utlänningslagen handlar om bestämmelser som gäller för 

barn. 1 kap. 10 § har sin grund i barnkonventionen och klargör att hänsyn, i alla ärenden som 

rör barn, ska tas till barnets utveckling och hälsa samt att beaktan även ska göras till barnets 

bästa i övrigt. I de efterföljande kommentarerna till lagbestämmelsen förtydligas att barnets 

bästa inte bara ska beaktas i asylärenden utan i alla typer av ärenden som framgår i 

utlänningslagen. En avvägning måste alltid göras i varje enskilt fall om hur barnet kommer att 

påverkas av åtgärden eller beslutet ifråga (Wikrén & Sandesjö, 2010). Särskild hänsyn ska 

med beaktan utifrån bestämmelsen om barnets bästa alltid tas till barn i asylärenden, men 

regeringen aktar sig för att göra principen till ett helt eget avgörande kriterium. Att barnet 

alltid skulle få det bäst i Sverige vill regeringen ta avstånd från (Wikrén & Sandesjö, 2010). 

Följande paragraf i lagen gällande barn tas upp i 1 kap. 11 § som behandlar barnets rätt att bli 

hörd. 

”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” (Utlänningslagen 1 kap. 11 §). 

Utgångspunkten för bestämmelsen återfinns i barnkonventionen. Regeringen har i relation till 

paragrafen konstaterat att alla barns individuella behov ska beaktas och att deras egna skäl till 

asyl måste ges hänsyn. Regeringen har dock bestämt att barn som är för små eller barn som 

lider av psykisk ohälsa inte ska höras. En betoning ligger på barnet som en egen individ, 

oberoende om de är ensamma eller med sin familj (Wikrén & Sandesjö, 2010). 

Dublinförordningen 

Dublinförordningen trädde i kraft den 17 mars 2003 och omfattar samtliga Europeiska 

unionens medlemsstater samt Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Förordningen antogs 

som ett steg mot EU:s mål att bilda en gemensam asylpolitik och ett gemensamt europeiskt 

asylsystem (Rådets förordning nr 343/2003). Förordningen innebär att den asylsökande endast 

kan få sin asyl prövad i ett av de länder som omfattas av förordningen, närmare bestämt i den 

medlemsstat där den sökande först ansökt om asyl (Migrationsverket, 2006). Tillämpningen 

av Dublinförordningen blir alltså aktuell då en person ansöker om asyl i en medlemsstat och 

sedan av någon anledning tar sig vidare till en annan medlemsstat och söker asyl även där 

(Migrationsverket, 2006). Förordningen består av 7 kapitel och 29 artiklar varav ingen av 
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artiklarna innefattar några begränsningar i relation till ålder. Förordningen gäller för såväl 

vuxna som barn (Rådets förordning nr 343/2003).  

Det finns ett fåtal möjligheter att göra undantag från förordningens bestämmelser. Den ena är 

artikel 3(2) och innebär att en medlemsstat kan välja att ta över en asylprövning från ett annat 

land trots att det inte föreligger någon skyldighet till detta. Undantaget benämns som 

suveränitetsklausulen. Det andra undantaget, den humanitära klausulen, specificeras i artikel 

15(1). I den bestämmelsen framgår att en medlemsstat som inte bär ansvaret för en 

asylprövning i enlighet med förordningen får ta över prövningen om det innebär ett 

sammanförande av familjemedlemmar. I artikel 6 framgår dessutom att ett barn utan 

medföljande vuxen med släkting i en annan medlemsstat ska om möjligt sammanföras med 

denne. Dock endast om det inte strider mot barnets bästa (Rådets förordning nr 343/2003). 

Metod 

Val av metod 

Denna studie är en litteraturöversikt med metodologisk utgångspunkt i Febe Fribergs 

beskrivning av litteraturbaserade examensarbeten. Syftet med en litteraturöversikt är att 

kartlägga kunskapsläget för området som avses studeras (Friberg, 2006). Anledningen till 

valet av denna metod är att det visade sig vara alltför svårt och tidskrävande att samla in 

tillräckligt med egna data att basera en hel studie på. Det finns endast en enhet i Sverige, 

Dublinenheten i Solna, som arbetar direkt med ärenden enligt Dublinförordningen och som 

hade kunnat ge oss information från de professionellas sida. I ett tidigt stadium togs kontakt 

med enheten men det stod snabbt klart att de ej kunde erbjuda tillräckligt med intervjuer för 

att de skulle kunna utgöra underlag för en hel studie. En kortare gruppintervju med tre ur 

personalgruppen på Dublinenheten genomfördes trots detta och delar från denna intervju 

presenteras i resultatavsnittet då den ansetts kunna komplettera litteraturen och bidra till ett 

svar på studiens tredje frågeställning. Inte heller ansågs det vara etiskt försvarbart att göra 

egna intervjuer med flyktingbarn och låta det utgöra studiens empiri. Att göra en 

litteraturöversikt över befintlig forskning på området blev därför ett naturligt val och ett bra 

sätt att bidra till en fördjupad kunskap på området genom granskning och jämförelser av det 

rådande kunskapsläget.  

Semistrukturerad intervju 

Inledningsvis var tanken att genomföra individuella intervjuer med handläggare på 

Dublinenheten. Kontakt via telefon togs med enhetschefen som sedan tog ansvaret att 

undersöka vilka i personalgruppen som var intresserade av att delta i studien. Urval som 

grundar sig i att någon annan, utan forskarens påverkan, väljer respondenter till intervjuerna 

kallas bekvämlighetsurval (Bryman, 2001). Det framgick tidigt att Dublinenheten var under 

stor arbetsbelastning och att intresset att medverka i studien från personalgruppens sida var 

lågt. Två handläggare (en utredare och en beslutsfattare), samt en expert på 

Dublinförordningen valde ändå att delta och en cirka en timmes lång gruppintervju 

genomfördes med dem på deras arbetsplats. Innan intervjun sammanställdes en intervjuguide 
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med tre huvudsakliga teman över ämnesområden som vi ville beröra och ett antal frågor hade 

förberetts med utgångspunkt i de teman som valts (se bilaga). Denna typ av intervju kallas 

semistrukturerad intervju (Bryman, 2001). Utöver det ställdes fortlöpande följdfrågor utifrån 

respondenternas svar. Barnets rättigheter var ett av de teman vi ämnade beröra under 

intervjun. Intresset låg i hur barnets rättigheter respekteras och hur det tar sin form i det 

praktiska arbetet. Det andra temat gällde utredningsarbetet rörande ensamkommande 

flyktingbarn där syftet var att få information om hur förfarandet ser ut för barnet under 

utredningen, hur barnet behandlas under utredningen och även vad besluten baseras på. Det 

sista temat rörde Dublinförordningen i stort och syftet var att diskutera för- och nackdelar 

med förordningen samt dess anpassning till flyktingbarn. Intervjun har som redan nämnts 

ingen central roll i denna studie och har därför heller inte bearbetats mer än att den 

transkriberats. Intresset för hur ärenden enligt Dublinförordningen fungerar när det gäller barn 

var dock stort redan i planerandet av denna litteraturöversikt och under intervjun framkom 

lärorik och intressant information som har relevans för litteraturöversiktens ämne och syfte. 

Den gav en levande bild för hur professionella arbetar och tänker i bedömningar som gäller 

flyktingbarn och bidrar till svaret på syftets tredje frågeställning. Därför redovisas delar av 

intervjun i studiens resultatavsnitt och en del citat från intervjun är även inkluderad i analysen 

där vi bland annat resonerar kring respondenternas uttalanden i relation till barnkonventionen, 

vissa lagtexter och den etiska koden i socialt arbete. Citaten är ej återgivna exakt som 

respondenterna uttryckte sig. Anledningen till detta är att det blev mycket talspråk och pauser. 

Citaten har därför bearbetats för att bli mer lättlästa.  

Litteraturinsamling 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en omfattande litteratursökning 

genomförts. Inledningsvis genomfördes en så kallad osystematisk informationssökning, det 

vill säga sökning efter litteratur och forskning utan på förhand bestämda sökord. Detta är 

enligt Friberg (2006) ett bra sätt att få en överblick över relevant forskning och litteratur samt 

finna idéer i sitt uppsatsskrivande. Allt från forskning och avhandlingar till faktaböcker och 

annan litteratur kring ämnet om ensamkommande flyktingbarn som föremål för 

Dublinförordningen eftersöktes. Tidigt bestämdes, i samråd med handledare, att studiens 

fokus skulle vara på hur hänsyn tas till dessa barns rättigheter enligt barnkonventionen samt 

relevanta lagar och förordningar. Informationssökningen gjordes dels i syfte att orientera oss 

på området för att vidare kunna formulera konkreta frågeställningar, men givetvis även för att 

finna bra litteratur. En stor del av den litteratur som har använts i studien hittades genom att 

undersöka vilka källor andra författare använt sig av. I avhandlingar och uppsatser kring 

ämnet flyktingbarn fanns referenser till flera utredningar, forskningsrapporter och 

lagbestämmelser som kommit till användning i denna studie. Den osystematiska sökningen 

gjordes via hemsidan för Örebro universitetbibliotek samt webbsidor för databaser med 

uppsatser och avhandlingar skrivna i Sverige, www.uppsatser.se och www.avhandlingar.se. 

För att bilda oss en uppfattning av forskningsläget på det tänkta studieområdet gjordes 

inledningsvis även sökning efter vetenskapliga artiklar i sökbasen Summon som nås via 

Örebro universitetsbiblioteks hemsida. Flera frivilligorganisationer har skrivit rapporter om 

Dublinförordningens tillämpning och konsekvenser, men forskning med fokus på 

ensamkommande flyktingbarn som föremål för Dublinförordningen var väldigt begränsad. 

http://www.uppsatser.se/
http://www.avhandlingar.se/
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Därför vidgades forskningsområdet till flyktingbarnets rättigheter i stort, och även från ”barn 

som föremål för Dublinförordningen” till det mer generella ”barn i rollen som asylsökande”. 

Sedan påbörjades den systematiska informationssökningen. En sådan informationssökning 

bör genomföras med mer struktur och med ett mer kritiskt förhållningssätt (Friberg, 2006). De 

vetenskapliga artiklar som används i studien är funna genom Summon, som finns tillgänglig 

på Örebro universitetbiblioteks hemsida. Via Summon gjordes sökningar efter vetenskapliga 

artiklar i internationella tidsskrifter. Ett kriterium för de inkluderade artiklarna i den här 

studien, var att de hade publicerats i en vetenskaplig facktidsskrift. Detta med bakgrund i att 

rapporter som publiceras i sådana tidsskrifter alltid genomgår en vetenskaplig granskning 

(Friberg, 2006). Att använda sig av vetenskapliga artiklar som är skrivna och publicerade på 

engelska är också ett gott tecken på författarens intentioner. Det tyder på att författaren vill nå 

ut till så många läsare som möjligt och ge både praktiker och andra forskare möjlighet att 

använda sig av- och vidareutveckla kunskapen i sitt arbete (Friberg, 2006). Dessa faktorer 

bidrar till en kvalitetssäkring av forskningen. I sökningen begränsades därför träffarna till 

artiklar ur vetenskapligt granskade publikationer. Perioden för när artiklarna publicerats 

begränsades till mellan år 2000 och 2012. Huvudanledningen till detta var att vi ville 

inkludera relativt nya vetenskapliga artiklar i studien. En annan anledning var att 

Dublinförordningen i dess nuvarande utformning, som ju har ett centralt fokus i studien, inte 

trädde i kraft förrän 2003. I sökningen valde vi också att träffar som bokrecensioner och 

tidningsartiklar inte skulle synas. Vid varje sökning rangordnades träffarna efter relevans 

utifrån de sökord som användes.  

Sökord och urval 

Utifrån studiens generella ämne valdes svenska sökord som sedan översattes till engelska. De 

sökord som använts är Convention on the rights of the child, unaccompanied minors, asylum 

seeker, asylum seeking children, asylum framework, children’s rights och Dublin II 

regulation. Syftet med just dessa sökord var att de skulle spegla studiens ämne men samtidigt 

inte påverka träffarna i någon speciell riktning. Att använda orden var för sig gav hundratals 

träffar, därför sattes de i olika kombinationer med varandra. I den inledande delen av arbetet 

med studien fick vi genom litteratur samt genom vår handledare information om vilka lagar, 

förordningar och konventioner som är av relevans i flyktingbarnets asylärende. Därför lades 

viss vikt vid de artiklar som diskuterade och reflekterade kring dessa lagar och som ställde 

dem mot barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Convention on the rights of the child i 

kombination med unaccompanied minors och children’s rights gav 20 träffar. Från dem 

valdes 2 artiklar ut, ”Arendt’s children - Do today’s migrant children have a right to have 

rights?” och ” The child’s – or the state’s – best interests? An examination of the ways 

immigration officials work with unaccompanied asylum seeking minors in Norway”. Den 

första valdes på grund av att den berörde studiens ämne generellt, utan att inrikta sig på någon 

specifik europeisk stat. Den andra artikeln valdes då den presenterar forskning kring 

situationen för flyktingbarn i Norge vilket kan vara intressant i det avseendet att Norge är ett 

grannland till Sverige. I den förstnämnda artikeln fann vi referensen till en annan vetenskaplig 

artikel som inkluderats i denna studie, ”Minors or aliens - Inconsistent state intervention and 

separated child asylum seekers”. Denna artikel var skriven av samma författare som gjort 
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”Arendt’s children” och gav en intressant inblick i europeiska staters agerande i frågor om 

flyktingbarn och var av relevans för studiens syfte.  

I den andra sökningen sattes Convention on the rights of the child i kombination med asylum 

seeker. Vi fick då 241 träffar och den artikel som stod först, “Protecting children? The 

European convention on human rights and child asylum seekers”, inkluderades då denna 

enligt databasen hade störst relevans i relation till sökorden. Då vi sökte på Dublin II 

regulation i kombination med asylum seeker fick vi 41 träffar. Även här inkluderades den 

artikel som stod först i ordningen då den hade störst relevans i relation till sökorden; ”Fortress 

Europe - Compliance of the Dublin II regulation with the European convention for the 

protection of human rights and fundamental freedoms”. Artikeln ”The politics of childhood 

and asylum in the UK” som också är inkluderad i denna litteraturöversikt var den tredje 

träffen i ordningen då vi sökte på asylum framework i kombination med asylum seeking 

children. Artikeln valdes utifrån att den berör barn som flyr till en stat i sällskap med 

familjemedlemmar. Då vår handledare är insatt i ämnet om flyktingbarnets rättigheter fick vi 

även tips från henne om ett par artiklar relevanta för vår studie. Dessa söktes fram via 

Summon med respektive titel och blev de två sista artiklarna som inkluderades i denna 

översikt; ”The statelessness of the world’s children” och ”Asylum, participation and the best 

interest of the child: New lessons from Norway”.  

Även två svenska studier som vi blev rekommenderade av vår handledare inkluderades i 

studien; ” Barnets bästa i migrationsdomstolarna” samt ” Nytt system gamla brister? - Barns 

egna asylskäl efter ett år med den nya instans- och processordningen”. Båda dessa studier var 

granskningar av svenska asylärenden, den ena med fokus på principen om barnets bästa enligt 

barnkonventionen och den andra på barnets skäl till asyl. De var båda studier med hög 

relevans för våra frågeställningar och gav en intressant inblick i hur dessa frågor hanteras i 

Sverige. Sammanfattningsvis utgår denna litteraturöversikt från åtta internationella 

vetenskapliga artiklar samt två svenska studier. I åtanke av vad Friberg (2006) beskriver, att 

en litteraturöversikt har till syfte att skapa en överblick av kunskapsläget kring ämnet ifråga, 

hoppas vi att variationen på de utvalda artiklarna ska ge en rättvis överblick av kunskapsläget 

kring flyktingbarnets situation i Europa.   

Etiska överväganden 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra 

grundläggande huvudkrav som utgör reglerna för hur forskning inom humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnen bör genomföras (Vetenskapsrådet, u.å.). Författarna till 

artiklarna har inte tillfrågats om godkännande för redovisning och användning av artiklarna i 

denna studie. De artiklar som inkluderats är publicerade i internationellt välkända tidsskrifter 

och som Friberg (2006) beskriver är ofta tanken med sådana artiklar att ge möjlighet för 

praktiker och andra forskare att använda sig av och vidareutveckla kunskapen (Friberg, 2006). 

Till intervjun som genomfördes på Dublinenheten tillämpades de fyra huvudkrav som gäller 

för den här typen av studier. I enlighet med informationskravet informerades respondenterna 

om syftet till deras deltagande, att deltagandet var frivilligt samt att de själva fick välja vilka 

frågor de ville svara på. Samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själva ska samtycka till 
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att delta i studien (Vetenskapsrådet u.å.), respekterades då respondenterna valdes av 

enhetschefen utifrån deras intresse att delta. Konfidentialitetskravet handlar om hantering av 

känslig information och uppgifter om deltagarna i studien (Vetenskapsrådet u.å.). De tre 

personer som deltagit i intervjun i denna studie har varit anonyma. Deras namn raderades vid 

transkriberingen och benämns i studien endast som respondenter. I deras yrke gäller 

tystnadsplikt och vi har därför inte tagit del av någon känslig information som behövts 

skyddas. Nyttjandekravet innebär slutligen att information som framkommer endast får 

användas till studiens ändamål och inte missbrukas på något sätt (Vetenskapsrådet u.å.). Delar 

av intervjun, närmare bestämt ett antal utvalda citat från respondenterna, redovisas i studiens 

analysavsnitt. I övrigt är det endast vi som författare till studien som tagit del av 

intervjumaterialet. 

Analysmetod 

Enligt Friberg (2006) bör en analys av olika forskningsrapporter utgå från ett antal utvalda 

aspekter. Det vanligaste tillvägagångssättet är att granska likheter och skillnader i 

rapporternas resultat men exempel ges även där analysdelarna eller författarnas tolkningar av 

resultatet granskas. Därefter ska rapporternas innehåll sorteras så att de delar som rör samma 

ämne förs samman. Friberg (2006) rekommenderar sedan att de olika delarna benämns med 

teman som även kan utgöra rubriker. På så sätt blir det enkelt för läsarna att förstå ett tema i 

uppsatsen (Friberg, 2006). I den här litteraturöversikten har artiklarna och studierna sorterats 

in under teman som är bestämda utifrån studiens syfte och frågeställningar (se resultat). 

Exempelvis återfinns de artiklar och den studie som berör principen om barnets bästa under 

den rubriken i resultatdelen. Trots att flera artiklar och studier berör ämnet flyktingbarnets 

rättigheter finns stora skillnader mellan vad författarna valt att resonera kring i sina artiklar, 

kanske beroende på vilken stat artikeln handlar om. I vissa fall har det framgått att författarna 

har en liknande åsikt kring hur barnets rättigheter beaktas men det faktum att författarna 

resonerar kring olika saker i artiklarna har gjort det svårt att jämföra utvalda aspekter mellan 

artiklarna. Rättigheterna i barnkonventionen är dock återkommande i varje forskningsrapport 

och det blev därför ett naturligt val att ha konventionen som tolkningsram att använda till att 

göra jämförelser mellan å ena sidan det som tas upp i artiklarna, å andra sidan det som 

framkommer om barnets rättigheter. Till hjälp har vi även haft synpunkter från FN:s 

barnrättskommitté som finns presenterande i Handbok om barnkonventionen. Till analysen av 

studiens tredje frågeställning tog vi hjälp av både intervjun från Dublinenheten samt några 

berättelser från flyktingbarn (Barnets bästa främst, 2010) då tillgängligheten av 

forskningsrapporter kring detta var begränsad. I jämförelsen av dessa och rättigheterna i 

barnkonventionen används även den etiska koden i socialt arbete då den enligt 

Akademikerförbundet SSR (2011) är av vikt i professionellas bedömningar och 

beslutstaganden. 

Reliabilitet och validitet 

Då Febe Friberg inte berör reliabilitet och validitet i sin vägledande bok om 

litteraturöversikter har vi, i förhållningssättet till dessa begrepp, valt att utgå från 

begreppsdefinitionerna som Bryman (2001) presenterar. Hans grundläggande förklaring kring 
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reliabilitet är att den behandlar tillförlitligheten i en studie och att den avgörs bland annat i 

bedömningen av om samma resultat framkommer vid en upprepning av studien. Om 

slumpmässiga faktorer påverkar studien kan reliabiliteten anses vara låg. I relation till 

kvalitativ forskning beskriver Bryman (2001) viktiga faktorer i ställningstagandet om 

reliabilitet och tar först upp den externa reliabiliteten på måttet över tid som nämns här ovan. 

Att sätta detta i relation med den artikelsökning vi genomfört finns viss ovisshet kring om 

måttet håller över tid. De resultatträffar som vi fick under vår sökning kan förändras under tid, 

nya artiklar kan tillkomma som har högre relevans och de artiklar som inkluderats här kan bli 

inaktuella i framtiden. De utvalda artiklarnas innehåll kommer dock alltid vara detsamma 

vilket betyder att om den här litteraturöversikten upprepas med samma artiklar kommer 

resultatet att ha hög extern reliabilitet. Vad som inte talar för hög reliabilitet är forskares egna 

tolkningar av artiklarna. Variation kan finnas både i vad varje forskare väljer att ta upp ur 

artiklarna samt tolkningen av dess budskap. Detta benämns av Bryman (2001) som intern 

reliabilitet och innebär huruvida forskares tolkningar av resultat är överensstämmande. I 

denna studie har samstämmigheten kring framställandet och genomförandet av resultat, analys 

och diskussion varit god och därför kan den interna reliabiliteten anses vara hög.  

 

Den grundläggande definitionen för validitet anges av Bryman (2001) som en bedömning av 

”om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte” (Bryman, 2001, 

s. 43). Vidare beskrivs även att validiteten i en studie rör huruvida forskaren identifierar det 

som forskaren säger sig ska göra (Bryman, 2001). I syftet framgår att internationell forskning 

ska bidra till en förståelse för hur utvalda rättigheter i barnkonventionen respekteras. I relation 

till detta kan validiteten anses vara relativt hög i denna studie då den genomförts på detta sätt. 

Andra delen av syftet, om hur rättigheterna i barnkonventionen beaktas i Dublinärenden som 

rör barn, blev svårare att besvara utifrån forskning och därför användes intervjun från 

Dublinenheten och några delar från flyktingbarns egna berättelser om erfarenheter av 

europeisk asylpolitik och Dublinförordningen. Utifrån detta kan validiteten anses vara låg då 

vi inte granskat ämnet på det vis som var tänkt. Intervjun och berättelserna berör dock ämnet 

ifråga och bidrar till svar på frågeställningen.    

Reliabiliteten och validiteten utifrån Brymans (2001) ovanstående begreppsdefinitioner har 

även använts för bedömning av intervjuns kvalitet. Dessa begrepp tycks enligt en del forskare 

inte vara relevanta att förhålla sig till i en kvalitativ studie eftersom en sådan vanligtvis inte 

avser att mäta något utan ämnar snarare att ge en fördjupad förståelse för ett särskilt ämne 

(Bryman, 2001). I den intervju som genomfördes på Dublinenheten kretsade samtalet dock 

inte så mycket kring respondenternas egna subjektiva åsikter och uppfattningar utan mer om 

arbetets förfarande utifrån regler och riktlinjer som de professionella har att följa. Detta skulle 

kunna bidra till en god extern reliabilitet. Å andra sidan ges respondenterna utrymme att 

själva välja vad de vill svara på frågorna vilket innebär att vid en upprepning av intervjun 

finns ändå risken att helt andra saker framkommer. Under intervjun ställdes också följdfrågor 

utifrån respondenternas svar som kan vara svåra att ställa i en ny intervju. Med detta sagt 

anser vi att den externa reliabiliteten hamnar kring en medelnivå då den kan ses som både hög 

och låg, beroende på olika aspekter som vägs in. Validitetsnivån för intervjun kan ses som 

relativt hög då den i stora drag mäter det vi tänkt. I efterhand kan tänkas att intervjun gett än 

mer intressant information om den huvudsakliga sammanställningen av uppsatsens artiklar 
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och studier genomförts först. Detta hade bidragit till en fördjupad kunskap om Europas 

asylpolitik som kunnat vara till hjälp i framställningen av intervjuguiden samt genomförandet 

av intervjun. Intervjufrågorna hade därmed kunnat utvecklas ytterligare för att ge svar på sista 

frågeställningen. Avslutningsvis berör intervjun ändå vissa saker som fått betydelse för svaret 

på den sista frågeställningen och validiteten kan därmed anses som hög ur en aspekt men 

lägre ur en annan.   

Metoddiskussion 

Valet att utgå från Febe Fribergs rekommendationer för genomförandet av litteraturstudier 

grundar sig i hennes utförliga beskrivning av metoden. Beskrivningarna är specifika och 

strukturen gjorde det enkelt att använda och förstå metoden. Att genomföra en 

litteraturöversikt var dock inte ett självklart val utan föranleddes ur svårigheten att göra en 

kvalitativ studie som var tanken från början. 

Datainsamlingen pågick en längre period då vi i början hade snäva kriterier för den forskning 

som skulle ingå i studien, bland annat att dess huvudfokus endast skulle vara 

Dublinförordningen. Det visade sig finnas begränsat med forskning om Dublinförordningen 

och inte förrän sökningarna breddades till att även innefatta andra lagar och förordningar 

kunde tillräckligt material finnas. Efter att sökningarna breddades hittades en mängd 

forskningsrapporter där situationen kring flyktingbarn, och myndigheters respekt, eller brist 

på respekt, för deras rättigheter uppmärksammats. 

Vi anser inte att det är till någon nackdel att några av de vetenskapliga artiklarna publicerades 

för så långt som tolv år sedan. Det kan snarare bidra till förståelsen om att flyktingbarnets 

situation och synen på respekt till flyktingbarnets rättigheter är ett bestående komplicerat 

fenomen som funnits en längre tid. Alla artiklar som inkluderats i studien är som tidigare 

nämnts vetenskapligt granskade. Kvalitetssäkringen har varit viktig för att skapa hög 

trovärdighet i studien. Att söka forskning i internationella vetenskapliga tidsskrifter grundade 

sig främst i att dessa kvalitetssäkrar sina publikationer men även i förhoppning om att kunna 

begränsa träffresultatet något. Vi kan inte argumentera för varför vi valt att inte inkludera 

vissa vetenskapliga artiklar på träfflistan mer än att urvalet artiklar varit enormt och att vi 

därför valde bland de artiklar som enligt sökbasen hade störst relevans i relation till sökorden. 

Ämnet ifråga har fått mycket uppmärksamhet världen över och vi vill poängtera att de utvalda 

artiklarna i den här översikten inte är inkluderade med syfte att ta läsaren i en särskild riktning 

utan främst för att strategin vi följde i urvalet var tidseffektiv. Sökorden valdes dock utifrån 

vad som ansågs bäst spegla studiens ämne och vi är medvetna om att det finns en risk för att 

egna åsikter kan ha påverkat urvalet av artiklarna. 

Tolkningsram 

I Febe Fribergs (2006) bok om vägledning inför en litteraturöversikt nämns ingenting om 

tolkningsramar vilket kan innebära att det egentligen inte är nödvändigt med tolkningsram till 

litteraturöversikter. Barnkonventionen spelar dock en central roll för flyktingbarnets 

rättigheter och återkommer även i de vetenskapliga artiklar som presenteras i studiens 
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resultatavsnitt. Under intervjun på Dublinenheten och i berättelserna från Barnets bästa främst 

framgår också många saker som går att sätta i relation till barnkonventionen. Därför har vi 

valt att använda barnkonventionen som tolkningsram. I analysen görs sedan jämförelser 

mellan rättigheterna enligt barnkonventionen med det som framkommer i de vetenskapliga 

artiklarna. Rättigheterna tas även upp i relation till det som framgår i vissa citat som är 

plockade från både intervjun och berättelserna från Barnets bästa främst. Det ska tydliggöras 

att endast de mest relevanta artiklarna i förhållande till studiens ämne valdes ut ur 

barnkonventionen eftersom att det hade varit för tidskrävande att jämföra studiens resultat 

med alla artiklar. Även barnrättskommitténs synpunkter om rättigheterna i konventionen tas 

upp i den här delen eftersom de ska vara vägledande för de stater som antagit konventionen. 

I den andra delen av tolkningsramen har vi valt att ta upp etikens roll i socialt arbete. Enligt 

Akademikerförbundet SSR (2011) är den etiska koden vägledande för resonemang kring etik 

samt för att kunna göra bedömningar som är väl genomtänkta. Professionella inom det här 

området behöver ha en etisk observans och en medvetenhet kring värderingar och hur det 

påverkar de individer som besluten gäller (Akademikerförbundet SSR, 2011). Den etiska 

koden tas i analysen huvudsakligen upp i relation till det resultat som framkommit av 

intervjun på Dublinenheten. Detta med anledning av att den etiska koden gäller de 

professionella inom socialt arbete i Sverige och att studiens tredje frågeställning rör just 

ämnet Dublinärenden i Sverige.  

Barnkonventionen – Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 för att lyfta fram barns ställning i samhället 

samt för att understryka att ”barn har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, att få 

skydd mot utnyttjande och diskriminering, att få uttrycka sin mening och att bli respekterade” 

(Hammarberg, 2006, s. 6). Konventionens rättigheter är ämnade att gälla i alla stater och för 

alla barn och inga undantag ska accepteras. En central utgångspunkt för rättigheterna är att de 

inte rankas i en speciell ordning utan ska betraktas som flera delar av samma helhet. De 

enskilda ländernas regeringar ansvarar för att rättigheterna i konventionen respekteras och för 

att de implementeras i landets lagstiftning. Barnkonventionen är dock inte en lag där 

kränkningar anmäls och tas upp i en internationell domstol. Barnkonventionen ämnar istället 

att ”utveckla en moraluppfattning om hur barn ska behandlas” (Hammarberg, 2006, s. 19). 

Barnkonventionen består av 54 artiklar där artikel 2, 3, 6 och 12 utgör de grundläggande 

allmänna bestämmelserna som speglas och konkretiseras i konventionens övriga artiklar 

(Hammarberg, 2006). Vidare framhävs barnrättskommittén, vars uppgift är att kontrollera hur 

barnkonventionen efterlevs (UNICEF, 2008). Deras synpunkter och tolkningar av 

konventionens artiklar konkretiseras i Handbok om barnkonventionen (UNICEF, 2008) och 

ska vara vägledande i hur barns rättigheter bör beaktas i allt arbete som rör barn.  

Den inledande grundläggande allmänna principen, artikel 2, gör konventionsstaterna skyldiga 

att respektera och tillförsäkra varje barn de rättigheter som tas upp i konventionen samt att 

skydda barnet mot alla former av diskriminering (Hammarberg, 2006). Barnrättskommittén 

beskriver artikeln som ytterst viktig i sammanhang med särskilt utsatta barn som har dåliga 

förutsättningar i livet. Artikeln är grundläggande för hela barnkonventionen och kommenteras 

endast av barnrättskommittén i förhållande till konventionens olika ämnesområden och övriga 
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artiklar (UNICEF, 2008). Angående vilka barn som omfattas av rättigheterna i 

barnkonventionen framgår i artikel 2 att det gäller alla barn inom landets jurisdiktion 

(Hammarberg, 2006). Det innebär att även barn som erhållit beslut om utvisning men 

fortfarande befinner sig kvar i landet omfattas av konventionens rättigheter. Staterna är enligt 

barnrättskommittén skyldiga att se till att flyktingbarnets rättigheter inte kränks. 

Barnrättskommittén anser att bestämmelsen i artikel 2 bör finnas med i varje stats lagstiftning 

samt att frågor om diskriminering ska kunna tas upp i domstol (UNICEF, 2008). 

I artikel 3 framgår att barnets bästa alltid ska komma i det främsta rummet vid alla åtgärder 

som gäller barn. I artikelns andra stycke framgår att; 

”Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 

omvårdnad som behövs för deras välfärd…” (Hammarberg, 2006, s. 34) 

Bestämmelsen omfattar offentliga och privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter och lagstiftande organ. Artikeln är enligt barnrättskommittén 

grundläggande i sig men kan även sättas i relation till konventionens övriga artiklar. 

Barnrättskommittén menar vidare att alla stater, i enlighet med artikeln, har en skyldighet att 

säkerställa att de konsekvenser som följer en vidtagen åtgärd blir det bästa för barnet 

(UNICEF, 2008). Kommittén uttrycker vikten av att alla verksamheter som arbetar med 

åtgärder och beslut som rör barn måste beakta bestämmelsen samt bedöma och utvärdera 

följderna av besluten. Barnets bästa på både lång och kort sikt ska beaktas och detta ska göras 

i överensstämmelse med hela barnkonventionen. Tonvikt ska ligga på att alla barn är egna 

individer med samma värde och rättigheter. Att barnet ska komma i det främsta rummet 

innebär dock inte enhälligt att barnets bästa alltid endast och främst ska beaktas, men 

principen ska alltid övervägas (UNICEF, 2008). 

Artikel 6 gäller barns rätt till liv samt rätt till överlevnad och utveckling. Konventionsstaterna 

ska till deras yttersta förmåga se till att bestämmelsen följs. Bestämmelsen är avgörande för 

alla rättigheter i barnkonventionen och deras genomförande. Enligt barnrättskommittén ska 

artikeln återspeglas i staternas egen lagstiftning då de menar att barns liv ska vara skyddade i 

lag (UNICEF, 2008). Barnrättskommittén konstaterar att det händer att ensamkommande 

flyktingbarn blir offer för människohandel (Committee on the rights of the child, 2005). 

Dessa utsatta barn har en sårbarhet för utnyttjande och andra risker som kan komma att 

påverka deras utveckling och överlevnad. Därför måste staterna till det yttersta av sin makt 

skydda dessa barn (Committee on the rights of the child, 2005) 

I artikel 12, om barnets rätt att bli hörd, framgår att;  

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa…” (Hammarberg, 2006, s. 38) 

Det framgår även att staterna ska se till att barnet ges möjlighet att höras och att de åsikter 

som framkommer ska tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och mognad. 

Barnrättskommittén förklarar att betoning i artikeln ligger på att barnet är en enskild individ 

med åsikter och känslor som staterna är skyldiga att lyssna till, respektera och tillmäta 

betydelse i ärendet ifråga. Det finns ingen bestämd ålder som begränsar rätten att bli hörd. 
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Barnrättskommittén anser att både unga och äldre barn ska ha denna rätt. Även små barn är 

enligt dem aktiva familjemedlemmar som snabbt tar in kunskap om omvärlden. Hela artikel 

12 bör vara integrerad i staternas lagstiftning (Committee on the rights of the child, 2005). 

Den bör praktiseras i alla ärenden gällande immigration och stor vikt bör läggas vid att delge 

barnen information om deras rättigheter, exempelvis vilken hjälp som finns att tillgå 

(UNICEF, 2008). Barnrättskommittén menar att barn bör få tillgång till information och insyn 

i sitt ärende i tillämpningen av bestämmelsen (Committee on the rights of the child, 2005). 

En annan artikel med relevans för ensamkommande flyktingbarn är artikel 10, om 

familjeåterföreningar. Där framgår att ärenden som gäller barn eller dess föräldrar som 

ansöker om att resa in i eller lämna en konventionsstat för familjeåterförening ska behandlas 

på ett positivt, humant och snabbt sätt. Konventionsstaterna skall även säkerställa att 

framställandet av en sådan begäran inte medför negativa konsekvenser för de sökande och 

familjemedlemmar (Hammarberg, 2006).  

I artikel 22 framgår att konventionsstaterna är skyldiga att använda och utföra lämpliga 

insatser för att säkerställa att ett flyktingbarn får det skydd och humanitära bistånd som barnet 

behöver. Staterna ska samarbeta för att spåra familjemedlemmar i syfte att barnet ska kunna 

återförenas med dessa och i de fall då barnet inte har någon familj eller släkt ska barnet ges 

det skydd som varje annat barn i avsaknad av familj erhåller. Denna artikel gäller flyktingbarn 

i sällskap av en vuxen såväl som ensamkommande flyktingbarn (Hammarberg, 2006). 

Barnrättskommittén uttrycker att med artikel 22 tydliggörs att även flyktingbarn omfattas av 

rättigheterna i barnkonventionen, oavsett om de erhållit uppehållstillstånd eller är medborgare 

i landet ifråga. Vidare ska staterna se till att flyktingbarnet, enligt artikel 22, får sina behov 

tillgodosedda, att de får ett tryggt boende i en trygg miljö, och om det är möjligt ska detta ske 

tillsammans med barnets familj (UNICEF, 2008). Enligt barnrättskommittén borde det finnas 

ett krav på att staterna ska göra individuella bedömningar kring ensamkommande 

flyktingbarns skyddsbehov utifrån till exempel ålder och kön. Insatser bör även ske för att få 

bort den stigmatisering som finns i samhället om ensamkommande flyktingbarn. Ingen 

diskriminering får ske på grund av att barnet har status av att vara ensamkommande 

(UNICEF, 2008). I barnrättskommitténs allmänna kommentarer om hur ensamkommande 

barn ska behandlas, framgår vilka faktorer som ska beaktas i bedömningen av vad som är 

barnets bästa (Committee on the rights of the child, 2005). Barnets identitet och nationalitet 

samt särskilda sårbarheter och skyddsbehov är exempel på faktorer som ska vara vägledande i 

bedömningen. Bedömningen ska göras av professionella som är välutbildade i att intervjua 

barn om känsliga saker (Committee on the rights of the child (2005). Artikeln får även 

relevans i samband med andra artiklar, till exempel artikel 20 om barn som förlorat sin familj 

(UNICEF, 2008).  

Etik i socialt arbete 

Akademikerförbundet SSR (2011) har antagit en etisk kod som kan och bör vara vägledande i 

socialt arbete. Syftet med den etiska koden är att redogöra för etikens roll inom socialt arbete 

samt att kunna visa vilken betydelse etiken kan ha i olika bedömningssituationer 

(Akademikerförbundet SSR, 2011). 
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Utgångspunkten är att etikens grundteman utgörs av tre områden. Det första berör det 

mänskliga livets värde, den så kallade människovärdesprincipen. Denna princip ska vara ett 

kärnvärde i all offentlig förvaltning. Den innebär att alla människor ska ges lika respekt, 

omsorg och inflytande. De mänskliga rättigheterna beaktas som en del av den respekt till allas 

lika värde. Sociala rättigheter, som det främst handlar om inom ramen för socialt arbete, avser 

bland annat skälig levnadsnivå och tillgång till hälso- och sjukvård.  

Det andra temat handlar om vad som gör handlingar och regler rätt. Olika värden och normer 

används ofta som utgångspunkt i dessa avgöranden. Etablerade normer är exempelvis att ha 

respekt för alla människors värde och integritet, självbestämmanderätt samt frihet. Centrala 

värden att beakta kan till exempel vara rättvisa och jämlikhet. Dessa värden och normer ska 

bejakas i bedömningen om till exempel vilken handling som är rätt.  

I det tredje grundtemat tydliggörs vikten av att kunna hantera kombinationen makt, 

handlingsfrihet och ansvar. Etiken i detta tema styr uppmärksamheten mot varje professionell 

och dennes känsla för moraliskt ansvar. Det handlar i grunden om deras inställning till andra 

människor liv. Humanitet och solidaritet är två centrala etiska principer som står för 

empatikänsla samt en förväntad ömsesidighet och sammanhållning gentemot våra 

medmänniskor.  

Den etiska koden innehåller även riktlinjer som anger hur professionellt verksamma inom 

socialt arbete bör uppfatta sitt etiska ansvar. Riktlinjerna berör både det sociala arbetet, den 

professionellas roll, förhållningssätt till klienten och samhället (Akademikerförbundet SSR, 

2011). 

Resultat 

De vetenskapliga artiklar som valts ut till den här litteraturöversikten utgör det centrala 

resultatet och presenteras därför först i denna del. Därefter ges läsaren en inblick i den 

intervju som genomförts på Dublinenheten och till sist presenteras de berättelser som Barnets 

bästa främst publicerat och som vi i den här litteraturöversikten lånat citat från som används i 

analysavsnittet.  

Vetenskapliga artiklar 

De vetenskapliga artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt bygger på författarnas 

omfattande sammanställningar av olika typer av rapporter från organisationer och stater, 

uttalanden från berörda individer, texter i lagar, förordningar och konventioner samt teorier 

från forskare, författare och experter på områdena ifråga. Då publikationerna är vetenskapligt 

granskade har vi valt att inte gå djupare in på de källor som artiklarna hänvisar till för att 

granska hur resultaten i artiklarna tagits fram. Däremot bör det tydliggöras vilka artiklar som 

är inkluderade i den här översikten, vad författarna heter samt publiceringsår och ur vilken 

tidsskrift varje artikel är hämtad. Detta presenteras i tabellen nedan. I den löpande texten 

redovisas författarnas resonemang under den rubrik som vi anser passar artikelns ämne. 

Rubrikerna är satta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den första delen, 

Flyktingbarnets rättigheter, ger en generell och överskådlig presentation av flyktingbarnets 
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rättigheter i Europa. De två följande delarna, Att tolka principen om barnets bästa och 

Flyktingbarnet som aktör samt synen på barnets egna skäl till asyl hör ihop med de två första 

frågeställningarna medan den sista delen Dublinförordningens konsekvenser hör till studiens 

tredje frågeställning.   

Författare Titel Publikationsår Geografiskt 

område 

Tidsskrift 

Jacqueline Bhabha Minors or aliens? 

Inconsistent state 

intervention and 

separated child 

asylum-seeker 

2001 Europa European 

journal of 

migration and 

law 

Jacqueline Bhabha Arendt’s children: Do 

today’s migrant 

children have a right 

to have rights? 

2009 Europa Human rights 

quarterly 

Jo Boyden & Jason 

Hart 

The statelessness of 

the world’s children 

2007 Storbritannien Children & 

society 

Ada Engebrigtsen The child’s – or the 

state’s – best 

interests? An 

examination of the 

ways immigration 

officials work with 

unaccompanied 

asylum seeking 

minors in Norway 

2003 Norge Child and 

family social 

work 

Clotilde Giner The politics of 

childhood and asylum 

in the UK 

2007 Storbritannien Children & 

society 

Joanna Lenart Fortress Europe: 

Compliance of the 

Dublin II regulation 

with the European 

convention for the 

protection of human 

rights and 

fundamental freedoms  

2012 Europa Merkourios: 

Utrecht 

journal of 

international 

and European 

law 

Hilde Lidén & Hilde 

Rusten 

Asylum, participation 

and the best interests 

of the child: New 

lessons from Norway 

2007 Norge Children & 

society 

Eeva Nykänen Protecting children? 

The European 

convention on human 

rights and child 

asylum seekers 

2001 Europa European 

journal of 

migration and 

law 
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Flyktingbarnets rättigheter 

En stor del av den forskning som finns tillgänglig på området kretsar kring hur lagar och 

förordningar om mänskliga rättigheter i praktiken ofta missgynnar flyktingbarnet i Europa, 

bland annat på grund av lagarnas breda tolkningsutrymme. Flyktingbarn lever ofta med 

begränsade rättigheter då de inte anses vara medborgare i något land, utan snarare lever 

mellan två stater (Bhabha, 2009). Att vara statslös kan innebära ekonomiska, sociala och 

psykiska svårigheter för barnet. Detta leder till att barnet riskerar att bli berövad sina 

rättigheter i något avseende, även i rika, industrialiserade och demokratiska länder som i 

allmänhet erkänner barns rättigheter. Ett exempel är de tusentals barn som bor och arbetar på 

gatorna i Rom, under svåra förhållanden och med dåliga möjligheter till utbildning, detta mer 

än 20 år efter att barnkonventionen ratificerades. Dessa barns "rätt till rättigheter" är svaga 

och ofta i praktiken obefintliga (Bhabha, 2009). 

Formellt var antagandet av barnkonventionen en stor framgång för barnets rättigheter. Den 

har ratificerats av nästintill alla länder i världen. Ändå finns det inget som tyder på att barnets 

rättigheter idag efterlevs i större utsträckning än de gjorde innan (Bhabha, 2009). I jämförelser 

av olika länders mottagande av flyktingbarn i relation till mänskliga rättigheter finns 

allvarliga brister och skillnader länder emellan (Bhabha, 2009). Bland annat har en del 

medlemsstater som ratificerat barnkonventionen gjort reservationer som befriar dem från att 

tillämpa dess artiklar på barn som inte är medborgare, det vill säga bland annat flyktingbarn. 

Detta problem har även uppmärksammats av FN:s rapportör för mänskliga rättigheter för 

flyktingar som menar att reservationerna leder till att flyktingbarn i en del fall kvarhålls i 

bestraffande förhållanden och berövas den vård, skydd och utbildning som de har rätt till 

enligt barnkonventionen och andra internationella lagar för mänskliga rättigheter (Bhabha, 

2009).  

Ett hinder för barnkonventionens tillämpning i praktiken är att staterna har stor frihet att 

formulera egna mekanismer för dess genomförande (Bhabha, 2001). Konventionen har dock 

en viktig roll för barns rättigheter eftersom den utgör en normativ roll i etablerandet av 

överenskomna riktmärken för behandling av barn. Detta innebär att även om 

barnkonventionen inte är implementerad i lagstiftningen i alla medlemsstater, så utgör den 

viktiga riktlinjer för hur barn bör behandlas (Bhabha, 2001). Enligt Lenart (2012) tycks flera 

forskare vara överens om att skillnaderna i hur medlemsstaterna tillämpar barnkonventionen 

är problematiskt. Det är viktigt att understryka att även om EU som organisation själva styr 

över lagar och regler vad gäller asyl och skydd, så är dess medlemsstater fortfarande 

ansvariga att följa internationella fördrag om mänskliga rättigheter (Lenart 2012).  

Ett av de viktigaste instrumenten avseende mänskliga rättigheter i denna region av världen är 

Europakonventionen. I den finns ingen uttrycklig hänvisning till rätten till asyl, men på grund 

av dess innehåll och innebörd skyddar den flyktingars rättigheter indirekt på flera sätt. 

Europakonventionens betydelse gällande skydd för asylsökande i Europa har ökat avsevärt de 

senaste tio åren (Nykänen, 2001). Enligt Europadomstolen ska artikel 3 i Europakonventionen 

(förbud mot tortyr), tolkas som ett förbud för stater att utvisa någon om personen i fråga 

riskerar att bli utsatt för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Denna artikel ska tillämpas då det finns minsta tvivel om detta, även om det inte finns några 



20 

 

 

direkta bevis (Lenart, 2012). Frågan om garantier för skydd är högst aktuell, eftersom 

europeiska medlemsstater tenderar att anta mer restriktiva åtgärder och en hårdare politik i oro 

för det ständigt ökande antalet ensamkommande flyktingbarn (Nykänen, 2001).  

Det är svårt att säga något specifikt om Europakonventionen vad gäller flyktingbarn, eftersom 

de rättsfall som finns att ta del av ofta kretsar kring barn och dess relationer i familjen 

(Nykänen, 2001). Ytterligare försvårande omständigheter är att definitionen av barn inte är 

något absolut och gemensamt för alla medlemsstater. Det finns dock ett bättre skydd mot 

utvisning av barns föräldrar eller omsorgspersoner (som inte är medborgare) i Europa än 

exempelvis USA, eftersom Europakonventionen förmildrat medlemsstaternas hårda politik i 

denna fråga (Bhabha, 2009). Enligt Europakonventionen har alla rätt till respekt för 

familjelivet och staten har ingen rätt att beröva någon denna rätt, utom i fall där det på något 

vis skulle utgöra ett hot för ett demokratiskt samhälle. I de flesta länder finns skillnader i 

vilken inverkan ett medborgarskap har beroende på om det handlar om barn eller vuxna, då 

vuxna kan få med sig andra anhöriga att återförenas med, till skillnad från barn som i de flesta 

fall har ett större behov av det. (Bhabha, 2009) menar att medlemsstaterna måste finna en 

balans mellan statens intresse och den enskildes rätt till skydd såväl som respekt för sitt 

familjeliv. 

Att tolka principen om barnets bästa 

Giner (2007) lyfter fram och tydliggör exempel på hur föreställningar och kategoriseringar av 

flyktingar och deras asylprövningar komplicerar immigrations- och asylpolitiken i 

Storbritannien. Enligt Giner (2007) förknippar staten å ena sidan de asylsökande med risken 

för terrorism, som nationens säkerhet måste skyddas ifrån. Med denna stigmatisering 

motiveras och rättfärdigas den hårda gränskontrollen samt den förvaring som flyktingar 

tvingas finna sig i under asylprocessen. Å andra sidan finns föreställningen om det sårbara 

flyktingbarnets skäl till asyl och att staten har ett medvetet ansvar gentemot dessa och att 

säkra deras välfärd och utveckling i enlighet med barnkonventionen. Hanteringen av de 

flyktingbarn som hamnar inom ramarna för båda dessa föreställningar blir därför 

problematisk. Deras rättigheter enligt barnkonventionen ska respekteras, samtidigt som det 

generellt finns en restriktiv inställning till att ta emot flyktingar i landet (Giner, 2007). 

Än mer problematiskt blir det då flyktingbarnet anländer i sällskap med sin familj. I relation 

till barnets rättigheter menar Giner (2007) att motsägelsefulla kategoriseringar har gjort att 

den brittiska staten fått mycket kritik och det har ifrågasatts huruvida staten verkligen ser till 

barnets bästa i första hand. I ett försök att minska invandringen fanns förslag till att ändra 

reglerna för vilka rättigheter som ska gälla flyktingbarn som anländer i sällskap med sin 

familj. Istället för att ses som egna individer med särskilda rättigheter skulle barnet endast ses 

som ett bihang till föräldrarna. Olika organisationer för barns rättigheter stoppade förslaget 

men idén tydliggör statens frustration i att inte finna en balans mellan å ena sidan barnets 

bästa, å andra sidan statens bästa. Staten är enad om att situationen för flyktingbarnet bör 

underlättas men kvarstår vid föreställningen om att vuxna asylsökande är i landet för att 

utnyttja välfärden och att de utsätter sina barn för risker och fara genom att vistas i landet 

illegalt (Giner, 2007). 
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Vidare har kritik riktats mot brittiska statens allmänna föreställning om flyktingbarn och vad 

denna föreställning har för påverkan på utgångspunkten i tolkningen av barnets bästa (Boyden 

& Hart, 2007). Det hävdas att den stigmatiserade bild av flyktingbarnet som offer med en 

naturlig sårbarhet innebär konsekvenser för barnet eftersom föreställningarna ofta inte är 

tagna utifrån den kultur som barnet växt upp i. Den kategori som flyktingbarnet placeras i har 

sin utgångspunkt i den västerländska kulturens normer och sedvanor, medan flyktingbarnet 

själv är van vid andra levnadssätt och villkor. Flyktingbarn har ofta en vana av att ta mycket 

ansvar för hem och syskon redan tidigt under sin uppväxt vilket leder till att barnet kan tyckas 

uppvisa en mogenhet som vi inte är vana att se hos barn i samma ålder inom den 

västerländska kulturen (Boyden & Hart, 2007). Denna förbestämda kategorisering av 

flyktingbarnet gör att staten vid en prövning av barnets bästa riskerar att tappa kulturspecifik 

förståelse för barn som upplevs vara äldre och mognare än sin uppgivna ålder. Utifrån sin 

västerländska kulturförståelse drar staten istället slutsatsen att barn är inkapabla att hantera 

smärta och rädsla på ett ansvarsfullt sätt så som flyktingbarn många gånger gör, detta på 

grund av att de ofta växt upp med ett stort ansvar i krigshärjade länder och på så vis lärt sig att 

hantera dessa känslor. Ungefär hälften av alla flyktingbarn som sökt asyl i Storbritannien de 

senaste åren har fått sin ålder uppsatt på grund av brist i förståelsen för andra kulturer. Att ge 

ett intryck av att vara mogen och ansvarstagande har därför visat sig inte leda till det bästa för 

barnet. Det tycks istället vara fördelaktigt att uppvisa omognad och sårbarhet då det ger bättre 

chanser att bli sedd som ett barn och att få en rättvis prövning (Boyden & Hart, 2007). 

Förutfattade meningar och föreställningar om flyktingar och flyktingbarn har enligt 

Engebrigtsen (2003) även visat sig existera i Norge. I hennes studie ges en bild av mycket 

stränga riktlinjer för hur rättigheterna för ensamkommande flyktingbarn ser ut. 

Förutsättningarna för att som ensamkommande flyktingbarn ha chans att få stanna i Norge är 

att barnet för det första är helt ensamt, utan annat vuxet sällskap. Barnet får inte heller ha 

någon kontakt med föräldrarna eller ens veta var de befinner sig. Dessutom ska de vara på 

flykt från ett krigshärjat eller, på annat sätt, oroligt hemland. Det innebär att om barnet flytt 

från ett oroligt hemland men har sina föräldrar vid liv och vet var de befinner sig så beviljas ej 

uppehållstillstånd. Detta har sin grund i den norska statens allmänna tolkning av 

barnkonventionens princip om att alltid beakta barnets bästa. En återförening med familjen 

anses generellt vara det bästa för flyktingbarnet och i en prövning av ett flyktingbarns 

asylansökan ska utgångspunkten alltid vara att försöka återförena barnet med familjen, dock 

inte i Norge utan i barnets hemland. Detta resonemang beror enligt Engebrigtsen (2003) på 

den norska statens föreställning om de så kallade ankarbarnen vars uppgift är att i förväg fly 

och skaffa uppehälle i en stat så att föräldrarna sedan kan komma efter och bosätta sig i 

landet. Barn som vet var de har sina föräldrar men som har en rädsla för att behöva återvända 

till sitt hemland tvingas därför ljuga om sina familjeförhållanden vilket enligt Engebrigtsen 

(2003) skapar en konstant oro för att avslöja sig och bli utlämnad till hemlandet. Då barnet 

uppger sig inte veta om familjen är vid liv eller var de befinner sig, beviljas uppehållstillstånd 

till barnet endast ett år i taget. Detta för att staten ska ha möjlighet att leta rätt på familjen och 

på så vis kunna utlämna barnet till hemlandet för en återförening. Om föräldrarna insisterar på 

att återförenas med sitt barn i Norge, på grund av exempelvis oroligheter i hemlandet, tolkas 

det inom den norska staten som att föräldrarna utnyttjat sitt barn för att själva kunna ta sig till 

landet och därför beviljas ingen återförening. Föräldrarna ses som oansvariga och kan därmed 

omöjligen vara det bästa för barnet. Engebrigtsen (2003) menar att synsättet grundar sig i 
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statens föreställning om den optimala barndomsmodellen utifrån hur den uppfattas i 

Skandinavien. Ett barn mår enligt staten bäst av att växa upp med sina föräldrars trygga 

närvaro. Denna starka ståndpunkt gör att det inte finns något helhetsperspektiv med faktorer 

som kulturspecifika familjeband, situationen i hemlandet och barnets egen vilja. De aspekter 

som tas upp antyder enligt Engebrigtsen (2003) att principen om barnets bästa missbrukas och 

att den istället för att tjäna sitt huvudmål används till att rättfärdiga immigrationskontrollen. 

Beslut om flyktingbarn bör tas med beaktan av humanitära principer och inte av hänsyn till 

statens bästa intresse (Engebrigtsen, 2003). 

I en granskning av 24 domar från migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 

konstateras att en helhetsbedömning av barnets bästa sällan finns att skåda i utredningar och 

beslutsfattande i ärenden gällande flyktingbarn (Ander, 2007). I samtliga granskade domar har 

barnets bästa berörts i något avseende men förklaringar till hur bedömningarna gjorts finns 

inte och skillnaden blir därmed tydlig mellan att å ena sidan nämna barnets bästa, å andra 

sidan faktiskt beakta barnets bästa. Detta antyder enligt Ander (2007) att principen om barnets 

bästa i dessa domar endast haft en symbolisk egenskap. Variationen mellan vilka aspekter 

(barnets utveckling, hälsa och bästa i övrigt, samt situationen i hemlandet och anpassningen 

till Sverige) av barnets bästa som getts hänsyn i ärendet tyder även på att ansvariga gör olika 

tolkningar av vilka områden som är viktiga att beröra för att kunna utreda och säkerställa 

barnets bästa. I likhet med de kategoriseringar som Boyden & Hart (2007), Engebrigtsen 

(2003) och Giner (2007) antyder existerar i andra stater kan därför tänkas att risken finns att 

även den svenska staten gör det problematiskt för flyktingbarnet genom egna föreställningar 

om vilken utgångspunkten ska vara i bedömningen av barnets bästa.  

Flyktingbarnet som aktör, samt synen på barnets egna skäl till asyl 

Sedan barnkonventionens antagande 1989 tycks flyktingbarn i Europa allt mer betraktas som 

aktörer med egna skäl till asyl (Nykänen, 2001). Barnets egna handlingar tillskrivs mer 

betydelse samtidigt som möjligheten till inflytande i det egna ärendet tycks öka. Vidare 

beskrivs att detta även visat sig få konsekvenser för hur barnet behandlas som asylsökande. 

Betraktandet av barn som självständiga aktörer är inte något som är konsekvent och 

gemensamt i Europas asylpolitik (Nykänen, 2001).  

Flyktingkonventionen från 1951 är än idag det viktigaste rättsligt bindande instrument för 

särskilt skydd för flyktingar (Nykänen, 2001). Den har inga åldersgränser utan gäller såväl 

barn som vuxna. Att betrakta barnet som aktör med egna skäl till asyl, det vill säga 

exempelvis i vilken grad barnet medvetet och frivilligt flytt sitt hemland på grund av 

förföljelse och förtryck, har dock visat sig vara problematiskt när det kommer till 

flyktingkonventionen (Nykänen, 2001). Enligt Lidén & Rusten (2007) är det mest 

kontroversiella och problematiska i sammanhanget just frågan om vilken vikt som ska läggas 

vid barnets egna uttalanden. Vidare beskrivs att fokus i dessa ärenden ofta läggs på barnets 

sårbarhet vilket gör att barnet som egen aktör åsidosätts. Således finns också risken att barnets 

erfarenheter av förföljelse och liknande inte kommer fram på ett tydligt sätt vilket kan 

påverka dess chanser att uppnå flyktingstatus (Lidén & Rusten, 2007).  
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Det har även i andra avseenden visat sig vara svårt för barnet att uppfylla 

flyktingkonventionens kriterier för att få flyktingstatus, då ett krav för att ha rätt till 

internationellt skydd är att individen ska känna en välgrundad rädsla för förföljelse. I 

tolkningarna och definitionerna av lagarna som återfinns i UNHCR:s handbok om förfarandet 

och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, anses det inte troligt att barn 

under 16 år är mogna nog att känna en etablerad och välgrundad rädsla (UNHCR, 1992 - 

artikel 215). Istället förespråkas att vikten i beslutet bör läggas på objektiva förhållanden 

såsom situationen i hemlandet samt familjemedlemmars utsagor. Om det exempelvis finns 

anledning att tro att föräldrarna inte vill att barnet ska vara i hemlandet på grund av rädsla för 

förföljelse, kan också barnet antas ha en sådan rädsla (Bhabha, 2001). Vidare beskrivs att 

uttrycket välgrundad rädsla är alltför brett och (Bhabha, 2001) riktar kritik mot att det inte 

finns en närmare definition av begreppet. Även Nykänen (2001) är kritisk till detta och menar 

att flyktingkonventionen är otillräcklig vad gäller att bemöta det behov av skydd som 

flyktingbarn har. Tolkningarna och definitionerna av flykting som återfinns i 

flyktingkonventionen är huvudsakligen ur vuxnas perspektiv och enligt Nykänen (2001) kan 

det ej anses vara rimligt att det ska ställas samma krav på barn som vuxna vad gäller att 

fastställa flyktingstatus. 

Lidén & Rusten (2007) ifrågasätter tolkningen att endast barn över 16 år kan vara mogna nog 

att känna en sådan rädsla för förföljelse som krävs för att uppnå flyktingstatus. De menar att 

det i denna tolkning inte tas hänsyn till att barn utvecklas individuellt och att även barn som 

ännu inte fyllt 16 år kan vara mogna för sin ålder. Behovet av att identifiera olika typer av 

förföljelse som är specifika för barn har därför uppmärksammats internationellt (Lidén & 

Rusten, 2007). Det har också lett till att en del europeiska länder, exempelvis Norge, gett 

förföljelse en bredare definition i förhållande till barn genom att bland annat innefatta 

gängvåld, barnmisshandel, tvångsäktenskap och barnsoldatsrekrytering (Bhabha, 2009; Lidén 

& Rusten, 2007). Problemet kvarstår dock i många länder, och även i Norge där detta 

uppmärksammats definieras endast själva handlingen som förföljelse, och inte 

konsekvenserna av handlingen (Lidén & Rusten, 2007).  

Rädda barnen gjorde 2008 en kartläggning av hur barns egna asylskäl betraktas i Sverige, 

baserat på över 100 barns asylärenden. Resultatet visar att de allra flesta barn getts möjlighet 

att komma till tals, och att andelen barn som hörts av Migrationsverket tycks öka i takt med 

barnets ålder (Olsson, 2008). Vidare beskrivs att det i väldigt få fall förekommer förklaringar 

på vilka överväganden som gjorts i beslutet av att höra barnet eller inte. Även i de fall där 

barnet ej hörts har dock det offentliga biträdet fört barnets talan. I studien förekommer dock 

exempel på där det offentliga biträdet fört talan för så många som sju barn i en familj, i ett och 

samma asylärende. Detta är Rädda barnen kritiska till då det blir svårt att klargöra varje barns 

individuella skäl till asyl. Endast i hälften av ärendena finns utförliga bedömningar av barnets 

skäl till asyl. Vad gäller barnspecifik förföljelse finns inte ett enda exempel i de granskade 

ärendena där barnet fått flyktingstatus på grund av detta (Olsson, 2008). Barnets egna skäl till 

asyl har inte fått något större genomslag i prövningen av asyl i Sverige. I likhet med vad 

Lidén & Rusten (2007) beskriver ligger fokus istället på barns sårbarhet, då asyl ofta beviljas 

på grund av det som kallas ömmande skäl, eller ömmande omständigheter. Rädda barnens 

studie tyder på att ingen större vikt läggs vid barnets enskilda situation utan snarare på 

omständigheterna kring barnet. I de allra flesta ärenden har dock ingen hänsyn tagits till 
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förhållandena i barnets hemland. Barns egna skäl till asyl tycks behandlas mer ingående vid 

en prövning av ömmande omständigheter än vid prövning av skyddsbehov, och det är då 

exempelvis barnets hälsotillstånd som kan ha avgörande betydelse (Olsson, 2008).  

Dublinförordningens konsekvenser 

Otydliga och inkonsekventa bestämmelser i Dublinförordningen har enligt Lenart (2012) lett 

till en förvirring bland medlemsstaterna, som fastnat mellan EU-lag och internationella 

bestämmelser. De kriterier som förordningen föreskriver har varken en rättvis mekanism för 

ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna och inte heller ett tillräckligt skydd för 

asylsökande. Dublinförordningens bestämmelser är förenliga med internationella skyldigheter 

enligt fördrag om mänskliga rättigheter om de tillämpas på ett korrekt, icke- automatiskt sätt. 

I flera avseenden görs dock inte detta (Lenart, 2012).  

Lenart (2012) menar vidare att Dublinförordningens innehåll och betydelsen den har i 

praktiken är oroande vad gäller överensstämmelsen med mänskliga rättigheter. Exempelvis 

görs i förordningen ingen skillnad mellan personer i verkligt behov av internationellt skydd 

och andra som exempelvis vill flytta till Europa på grund av ekonomiska skäl. Det menar 

Lenart (2012) är en indikation på att förordningen ej tar hänsyn till mänskliga rättigheter i 

någon större utsträckning. Detta eftersom att en person i genuint behov av skydd från 

förföljelse enligt förordningen ej har större möjlighet till undantag än någon annan, och kan 

därmed riskera att bli utlämnad till ett land där denne blir nekad asyl eller inte ens får tillgång 

till någon asylprocess. Dublinförordningen erbjuder inget skydd för enskilda som löper risk 

att bli utsatta för förföljelse eller liknande, detta gäller både vuxna och barn (Lenart, 2012).  

I enlighet med Dublinförordningen är medlemsstaterna att betrakta som säkra länder för 

tredjelandsmedborgare. Om en medlemsstat inte längre skulle uppfylla villkoren för att antas 

vara säkra, är en överföring av en asylsökande i enlighet med Dublinförordningen till detta 

land att betrakta som en kränkning av mänskliga rättigheter. Avsaknaden av en gemensam 

jurisdiktion för asylärenden inom EU leder till överträdelser av medlemsstaternas skyldigheter 

i fråga om mänskliga rättigheter. Dublinförordningen begränsar definitionen av 

"familjemedlem" till make/maka eller partner i ett stabilt förhållande (förutsatt att den 

nationella lagstiftningen behandlar ogifta par på ett jämförbart sätt), samt minderåriga barn. 

Det är smalare än ramen för termen som används när det gäller europeiska medborgare. Detta 

är kontroversiellt, särskilt när det gäller skyddet av ensamkommande flyktingbarn då ingen 

hänsyn tas till att barnet kan ha annan släkt, exempelvis mor- och farföräldrar eller syskon i en 

annan medlemsstat (Lenart, 2012). En lång överföringstid kan resultera i att barnet avviker 

eller separeras från resten av familjen, vilket kan orsaka ytterligare skada och svårigheter. 

Dessa regler anser Lenart (2012) inte vara i enlighet med den respekt för familjelivet som 

fastslås i Europakonventionen, och de tar inte hänsyn till barnets bästa. 

Intervju på Migrationsverkets Dublinenhet 

I följande avsnitt presenteras en kortare sammanfattning av den semistrukturerade 

gruppintervju som genomfördes på Migrationsverkets Dublinenhet i Solna. Under intervjun 

berördes som tidigare nämnts tre huvudsakliga teman; flyktingbarnets rättigheter, 
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utredningsarbetet på enheten samt Dublinförordningen. För att ge en överblick av intervjun 

har även citat som är särskilt intressanta med studiens syfte i åtanke valts ut. 

Flyktingbarnets rättigheter generellt i Europa berördes under intervjun. Syftet var att få en 

bättre förståelse i hur de professionella som kommer i nära kontakt med dessa frågor ser på 

detta samt hur det tar sin form i det praktiska arbetet. Vi ville veta på vilket sätt barnets 

rättigheter efterlevs och mycket av intervjun på detta tema handlade om barnkonventionen. Vi 

ville även veta om de ensamkommande barnen som respondenterna kommer i kontakt med 

blir informerade om sina rättigheter enligt barnkonventionen. 

”Ja inte alltså, inte generellt enligt barnkonventionen, men man informerar ju 

om vad de har för rättigheter när de är i Sverige så att säga, vad som gäller i 

processen och så vidare” (Intervju, Dublinenheten). 

Vi ville även beröra hur utredningsarbetet går till i arbetet och vad besluten grundar sig på. 

Det huvudsakliga syftet med detta tema var att få en större förståelse för utredningsarbetet 

generellt, eftersom det är svårt att få en inblick i detta genom litteratur eller forskning. Vi ville 

också beröra detta eftersom att Dublinförordningen, som ju är det huvudsakliga lagrummet 

som utredningsarbetet grundar sig på, är komplext och tolkningsbart. Vi ville få de 

professionellas syn på hur de tänker om förordningen i utredningsarbetet. Något som 

diskuterades mycket var de få undantag som kan göras enligt förordningen, eftersom det finns 

mycket vaga bestämmelser kring dessa. 

”Om man har varit utsatt för någonting i den andra medlemsstaten och att det 

skulle skett av en tjänsteman, och att det i sig utgör ett stort trauma för den 

här personen att överföras dit. Det skulle vara ett skäl som man tittar på, det 

är ju också relaterat till psykiskt välbefinnande och hälsa” (Intervju, 

Dublinenheten). 

Det var även naturligt att beröra Dublinförordningen i sig under intervjun samt de 

professionellas syn på förordningens utgångspunkter. 

”Själva förordningen bygger på att man ska få en likvärdig prövning i alla 

medlemsstater. Så har du fått avslag i en annan medlemsstat så betyder ju det 

att du faktiskt inte har ett skyddsbehov” (Intervju, Dublinenheten). 

Vi pratade även om vad som sker om det ensamkommande barnet säger sig ha flytt den 

tidigare medlemsstaten på grund av inhuman behandling, som exempelvis tortyr.  

”Där kan vi säga att generellt sett så anser vi väl inte att någon riskerar att 

utsättas för tortyr” (Intervju, Dublinenheten). 

Under intervjun diskuterades även en hel del om hur arbetet under Dublinförordningen ter sig 

i praktiken samt hur överföringarna går till.  

”Sverige kommer ju aldrig skicka ett barn till ett land när vi inte vet säkert 

att på flygplatsen kommer det stå en myndighetsperson där i landet och möta 

barnet. Det skulle ju aldrig ske” (Intervju, Dublinenheten). 
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Barnets bästa främst – flyktingbarns berättelser 

För att få en inblick i vad det kan innebära att vara föremål för Dublinförordningen är det 

viktigt att höra barnets egna berättelser. Barnets bästa främst är en svensk kampanj driven av 

arbetsverksamma som på något vis kommit i kontakt med och uppmärksammat de 

asylsökande barn som på olika sätt far illa på grund av Europas asylpolitik. I deras skrift ”Till 

Sverige – Asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser” från 2010 finns 

barns egna erfarenheter återberättade. Det gemensamma för dem är att de kommit som 

ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl och är aktuella för överföring till den 

medlemsstat som bedömts vara ansvarig för deras asylprocess. Citaten som lyfts fram 

återspeglar och sammanfattar en stor del av skriftens innehåll och har inkluderats i studien 

eftersom de är av hög relevans för studiens syfte. 

Barnen som bidragit med sina berättelser vittnar om krig och förföljelse som ledde till flykten 

samt ett bristfälligt mottagande och svåra omständigheter i europeiska länder som gjorde att 

de återigen tvingades fly. Flera av dem berättar hur de blivit fängslade under svåra 

förhållanden tillsammans med kriminella vuxna. Hassan, 15 år, är ett av de barn som 

återberättat sina erfarenheter av att fly sitt hemland för att söka ett bättre liv i Europa. Han 

berättar hur han fängslades i Ungern tillsammans med andra flyktingar i en liten cell. De sov i 

skift och fick endast lämna cellen två gånger om dagen, då de tilläts gå på toaletten. Hassan 

berättar även om sina upplevelser av kontakten med Migrationsverket i Sverige.  

”För Migrationsverkets personal berättade jag om mina upplevelser i 

Ungern, flera gånger och väldigt detaljerat. Men jag fick bara som svar att 

det var Ungerns problem, att Migrationsverket i Sverige inte kunde lägga sig 

i, att man följde en europeisk lag”, Hassan, 15 år (Barnets bästa främst, 

2010).  

Ismail, 16 år, flydde från dödshot i sitt hemland och hamnade även han i Ungern där han 

fängslades, misshandlades och stals på pengar och mobiltelefon. Han flydde vidare till 

Sverige men fick efter en tid beslut från Migrationsverket att han skulle överföras tillbaka till 

Ungern i enlighet med Dublinförordningen. Så här uttrycker han sig efter att ha fått ta del av 

beslutet: 

”Jag avslutar hellre mitt liv än åker tillbaka dit. Efter det blev jag desperat. Jag skar mig i 

huvudet och i armarna och jag sydde ihop mina läppar med nål och tråd. Jag vill inte 

skada mig själv men jag vet inte hur jag ska handskas med rädslan av att skickas 

tillbaka”, Ismail, 16 år (Barnets bästa främst, 2010). 

Flera av barnen berättar även att de kände till Dublinförordningen sedan innan och ville därför 

inte lämna fingeravtryck och söka asyl i respektive land, men blev tvingade till detta under 

hot.  

”De som vägrade att lämna sina fingeravtryck skiljdes från de andra. De 

kallade dit de militärer som fanns på området och förklarade för dem att vi 

vägrade. De tog fram elbatonger och slog oss över axlarna och på andra 

kroppsdelar. De hade också hundar som de bussade på oss. Vi var redan 
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hungriga, trötta och hade massor av problem, nu kom fler. Med våld 

tvingade de oss att lämna våra fingeravtryck. Jag hade aldrig föreställt mig 

att detta skulle kunna hända mig”, Abdifatah, 16 år (Barnets bästa främst, 

2010).  

Analys 

Analysavsnittet är strukturerat i två delar. Den första delen berör flyktingbarnets rättigheter 

med kopplingar till barnets bästa och barnet som aktör med egna skäl till asyl. Här jämförs 

den information som framkommit om de europeiska staternas asylpolitik, hur barnets 

rättigheter tolkas och beaktas och hur situationen för flyktingbarnet ser ut utifrån detta. I 

denna del görs jämförelser med barnets rättigheter enligt barnkonventionen och ibland även 

kopplingar till andra lagtexter för att påvisa skillnader eller likheter. Analysens första del är 

relaterad till de två första frågeställningarna och därmed den första delen av studiens syfte. 

Den andra delen av analysen är relaterad till den tredje frågeställningen. I denna del 

presenteras den information som framkommit om Dublinförordningen och hur den tillämpas i 

Sverige i relation till rättigheterna enligt barnkonventionen, samt vilka följder det kan få för 

flyktingbarnet. Barnkonventionen blir således även i denna del jämförelsematerial men även 

kopplingar till den etiska koden för socialt arbete i Sverige görs då denna är av vikt i 

bedömningar och beslutsfattande som rör flyktingbarnet. För att få en inblick i hur barnen 

själva ser på situationen som föremål för Dublinförordningen i Sverige inkluderas även utdrag 

ur deras egna berättelser, sammanställda av organisationen Barnets bästa främst. Dessa utdrag 

har relaterats till citat från intervjun på Dublinenheten samt jämförelserna med 

barnkonventionen.  

Flyktingbarnets rättigheter i praktiken 

Mottagandet av flyktingbarn skiljer sig mellan de europeiska staterna och skillnader i 

respekten för mänskliga rättigheter går att urskilja på flera håll. Exempelvis har vissa stater 

gjort reservationer som befriar dem från att tillämpa barnkonventionens artiklar på barn som 

inte är medborgare (Bhabha, 2009). Detta trots att artikel 2 i barnkonventionen tydliggör att 

rättigheterna enligt barnkonventionen gäller alla barn utan åtskillnad av något slag, och trots 

att barnrättskommittén betonat vikten av att skydda de särskilt utsatta barnen och se till att de 

inte diskrimineras (UNICEF, 2008). Även i flyktingkonventionen framgår att 

ensamkommande flyktingbarn måste skyddas och visas särskild hänsyn. I 

Europakonventionen återfinns lagtexten om att ingen människa får utsättas får omänsklig 

behandling. Trots detta har bland annat FN:s rapportör för mänskliga rättigheter vittnat om 

hur flyktingbarn tvingas leva under bestraffande förhållanden under asylprocessen utan både 

det skydd och den sjukvård som de har rätt till (Bhabha, 2009). 

Ander (2007) ifrågasatte i sin studie om principen om barnets bästa endast haft en symbolisk 

egenskap i de domar som granskades och Engebrigtsen (2003) resonerade kring om principen 

om barnets bästa till största del används för att rättfärdiga statens bästa. Flera studier har på 

olika sätt uppmärksammat hur det breda tolkningsutrymmet i barnkonventionen tycks 

användas för att gynna statens intressen. En del tolkningar som gjorts tyder på att principen 
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ibland utnyttjas för att staterna ska kunna ha en ökad kontroll över invandringen. Ett exempel 

på detta är den norska staten där flyktingbarn kan utlämnas till ett oroligt hemland eftersom 

tyngdpunkten i bedömningen av barnets bästa lagts på en återförening med familjen, tillsynes 

oberoende av den faktiska situationen i hemlandet (Engebrigtsen, 2003). Det ter sig inte helt 

obegripligt att statens intentioner ifrågasätts då dessa resonemang och beslut inte verkar ha 

inkluderat de faktorer som barnrättskommittén rekommenderat ska finnas med i bedömningen 

av vad som är det bästa för barnet. Barnrättskommittén menar bland annat att barnets 

identitet, nationalitet, särskilda sårbarhet och skyddsbehov ska utredas i bedömningen. Vidare 

ska också möjliga konsekvenser för olika beslut beaktas samt hur de påverkar barnet på både 

lång och på kort sikt (Committee on the rights of the child, 2005).  

Ett par exempel i de vetenskapliga artiklarna indikerar att staterna brister i kulturspecifik 

förståelse för respektive flyktingbarns hemland (Boyden & Hart, 2007; Engebrigtsen, 2003). 

Dessa stater gör bedömningar av barnets bästa utifrån att barnen växt upp i och fått en 

uppfostran som är självklar för den västerländska kulturen. I många länder tas generellt större 

ansvar i tidig ålder än i exempelvis de nordiska länderna, vilket också ofta leder till en större 

mognad hos barnet. Flyktingbarnet kan under en längre tid ha levt med oro för olika typer av 

faror och därav ha ett mer moget beteende än vad som är bekant i den västerländska kulturen. 

Bristen på kulturspecifik förståelse leder i en del fall till att barn anses ha en hög mognadsnivå 

och att barnet därför ses som äldre än vad som angetts. Utgångspunkten antyds vara att ett 

flyktingbarn är en mycket sårbar individ och att det verkar finnas en bestämd bild över hur 

sårbarheten ska ta sig uttryck. Den mognad som barnet kan ha utifrån erfarenheter och 

kulturen i hemlandet passar inte alltid in i denna bild vilket får konsekvenser för 

flyktingbarnet som riskerar att bli betraktad mer som en vuxen individ (Boyden & Hart, 2007; 

Engebrigtsen, 2003). Det skulle kunna tänkas att dessa föreställningar är en anledning till 

varför barnrättskommittén uppmanat de europeiska staterna att arbeta för att få bort 

stigmatisering kring de ensamkommande flyktingbarnen. Beslut om dessa barn, menar de, ska 

göras utifrån individuella bedömningar kring varje flyktingbarns skyddsbehov och inte på 

grunder av ett stigmatiserat synsätt. Dessutom anser kommittén att flyktingbarnet ska 

intervjuas av professionella som är välutbildade och förslagsvis har kännedom om barnets 

hemland och kultur för att undvika att beslut tas på felaktiga grunder (UNICEF, 2008).  

Barnrättskommittén framhäver i UNICEF:s handbok att artikel 3 i barnkonventionen, 

principen om barnets bästa, ska finnas med i varje stats lagstiftning så att brott mot artikeln 

kan tas upp i domstol (UNICEF, 2008). I utlänningslagen 1 kap. 10 § framgår att i alla 

ärenden som gäller barn ska barnets bästa beaktas. Kommittén riktar dock kritik mot att 

principen om barnets bästa inte beaktas till den grad den borde i utredningar och 

besluttaganden gällande asylsökande flyktingbarn och de anser att den svenska staten på ett 

bättre sätt måste säkerställa att principen utgör en större del i alla utredningar och i 

beslutsfattande, till exempel genom tydligare riktlinjer (UNICEF, 2008). Svenska staten bör 

även bli bättre på att redovisa hur principen har övervägts och om beslutet vilar tyngre på en 

annan lag än barnkonventionens ska detta också redovisas tydligt. En helhetsbedömning av 

barnets intressen samt hur beslutet har argumenterats för i relation till barnets bästa ska alltid 

finnas med (UNICEF, 2008). 
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Det tycks finnas en uppfattning av att flyktingbarnet i Europa generellt i allt högre grad ses 

som en aktör med egna skäl till asyl (Nykänen, 2001). Något som kan tänkas ha bidragit till 

denna syn är barnkonventionens genomslagskraft. Inom juridiken har det talats om att 

barnkonventionen utvidgat synen på barn från att i huvudsak fokusera på dess behov av 

omsorg, till att även omfatta barnets förmåga att själv vara delaktig i sitt ärende (Lidén & 

Rusten, 2007). Vidare beskrivs att detta i praktiken ännu inte fått något större genomslag. 

Lidén & Rusten (2007) samt Nykänen (2001) antyder att synen på barn som egna aktörer inte 

alltid gäller flyktingbarn, och även i fall där det gör det kan det i praktiken vara missgynnande 

för dem. Exempelvis gör tolkningarna i UNHCR:s handbok det svårt för ett barn under 16 år 

att bli beviljad flyktingstatus. Den generella tolkningen som finns i handboken är att barn 

under 16 år ej anses kunna känna en sådan välgrundad rädsla som krävs för att uppnå 

kriterierna för att få flyktingstatus (UNHCR, 1992).  

Det kan vara relevant att sätta detta i relation till barnkonventionen som framhäver barns 

utveckling och kapacitet, vilket innebär att barn bör få mer kontroll och ansvar över sina liv 

allteftersom personliga egenskaper utvecklas och de blir mer mogna. Ju längre barnet kommit 

i sin utveckling, desto större vikt bör läggas i barnets åsikt och önskan. Barns rätt att komma 

till tals kommer till uttryck i artikel 12 i barnkonventionen, där även vikten av att sätta det i 

relation till barnets mognad framgår (Hammarberg, 2006). Artikeln innebär att barn måste få 

möjlighet att göra sig hörda och även kunna påverka sin egen situation (Hammarberg, 2006). 

Barnrättskommittén förklarar att betoning i artikeln ligger på att barnet är en enskild individ 

med åsikter och känslor som staterna är skyldiga att lyssna till, respektera och tillmäta 

betydelse i ärendet ifråga (UNICEF, 2008). Staterna ska se till att barnet ges möjlighet att 

höras och att de åsikter som framkommer ska tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och 

mognad. Det finns ingen bestämd ålder som begränsar rätten att bli hörd. Enligt 

barnkonventionen finns det heller ingen specifik ålder som måste uppnås för att barnet ska 

kunna anses vara helt mogen, utan en individuell bedömning bör göras i varje specifikt fall. 

Artikeln bör enligt barnrättskommittén tillämpas i alla ärenden som handlar om barns 

migrationsärenden (Committee on the rights of the child, 2005). Den generella bedömningen 

av att barnet måste ha uppnått 16 år för att känna en välgrundad rädsla för förföljelse, tycks 

därför kunna vara i strid med barnkonventionen. Detta med hänvisning till att det tydligt 

framgår i artikel 12 att barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

och mognad. Även om barnet ges möjlighet att uttrycka sig i frågan, kan tänkas att det inte får 

någon större betydelse om barnet inte fyllt 16 år. Däremot om det finns anledning att tro att 

föräldrarna inte vill att barnet ska vara i hemlandet på grund av rädsla för förföljelse, kan 

också barnet antas ha en sådan rädsla (Bhabha, 2001). Detta tycks inte heller vara i enlighet 

med artikel 12, vad gäller att ta hänsyn till barnets åsikter och tillmäta dem betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. Detta eftersom att det innebär att barnet i detta 

avseende är beroende av att föräldrarna kan bekräfta en sådan rädsla, och anses ej själv kunna 

visa eller uttrycka det. Detta blir särskilt uppseendeväckande i ljuset av att barn, som framgår 

i resultatet, i vissa avseenden ses som en egen aktör redan vid 10 års ålder. Detta är 

exempelvis fallet i Europadomstolen som relaterar barnets mognad till åldern för straffrättsligt 

ansvar (Nykänen, 2001). 

I UNHCR:s handbok tycks alltså finnas en viss skepticism mot barnet som egen aktör och 

dess självständiga rättigheter upp till 16 års ålder. Samtidigt finns som tidigare nämnts andra 
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exempel i Europa där barnet tycks ses som en egen aktör redan i 10 års ålder, då något som 

visat sig ges betydelse i Europadomstolen i detta avseende är om barnet uppnått åldern för 

straffrättsligt ansvar. I exempelvis Storbritannien blir barn straffrättsligt ansvariga redan vid 

10 års ålder och det innebär alltså att Europadomstolen anser att barn kan ses som egna 

aktörer redan i denna ålder. Straffrättsligt ansvar anses vara nära förknippat med barnets 

mognad och generellt anses barn i den åldern ha förmågan att skilja mellan rätt och fel samt 

ha förståelse för konsekvenserna av ens handlingar och ett ansvarstagande för dem (Nykänen, 

2001). Detta kan också relateras till synen på flyktingbarnet som söker asyl, det vill säga att 

barnet kan ses som kapabel till att förstå sin situation och sitt behov av skydd i 10 års ålder. 

Med detta kommer också föreställningen att om barnet anses vara mogen nog att berätta 

sanningen om sin bakgrund och skäl till asyl, kan barnet också medvetet ljuga (Nykänen, 

2001). Nykänen (2001) menar att det finns en risk att detta används emot flyktingbarnet, då 

många stater är oroade av det ökande antalet flyktingbarn. 

I undersökningen kring hänsynstagandet till principen om barnets bästa i 24 olika domar i 

Sverige visade resultatet att inte ett enda barn hörts och att bedömningarna kring principen om 

barnets bästa innehöll skillnader från dom till dom (Ander, 2007). I en av dem nämndes till 

exempel att barnets utveckling beaktats medan det i en annan dom nämndes att barnets hälsa 

beaktats. Skillnaderna tyder på att olika domstolar och utredare gör olika tolkningar och 

bedömningar av vilka delar av principen om barnets bästa som är viktigt att ta hänsyn till i 

ärenden gällande flyktingbarn. Något helhetsperspektiv kring principen har inte återfunnits i 

någon av de svenska domarna (Ander, 2007). Kritik har riktats mot svenska staten för att 

riktlinjerna kring hur barnets bästa ska bedömas är för vaga (UNICEF, 2008). 

Barnrättskommittén anser även att staten inte på ett tillfredsställande sätt sprider kunskap om 

flyktingbarnets situation och om deras rättigheter enligt barnkonventionen. Staten behöver 

enligt kommittén utbilda fler professionella på området så att kompetensen i att hantera 

ärenden som rör ensamkommande flyktingbarn och flyktingbarn generellt blir högre 

(UNICEF, 2008). Detta torde även bidra till att tolkningen av vad som är det bästa för barnet 

blir rättvis och i enlighet med mänskliga rättigheter. Vad gäller barnets rätt att bli hörd i de 

svenska asylärenden som Rädda barnen granskat tycks det ha fått ett något större inflytande 

än vad som redovisas i Anders (2007) studie. Kartläggningen av hur barns egna skäl till asyl 

betraktas i Sverige visar att de allra flesta barn fått möjligheten att komma till tals, samt att 

andelen barn som hörts av Migrationsverket tycks öka i takt med barnets ålder (Olsson, 2008). 

Detta tycks vara i linje med artikel 12 i barnkonventionen, om barns rätt att komma till tals 

samt barns fortlöpande utveckling. Det är befogat att ifrågasätta om det kan anses vara rimligt 

att ett och samma offentliga biträde för talan för sju barn i samma familj samtidigt, som 

(Olsson, 2008) ger exempel på. Risken finns att alla dessa barn faktiskt inte kommer till tals, 

och deras skäl till asyl blir därför heller ej ordentligt utredda. 

På vilket sätt kommer barnrättsperspektivet till uttryck i svenska 

Dublinärenden? 

Verkställandet och genomförandet av överföringar till länder som bär ansvaret för att, enligt 

Dublinförordningen, pröva en asylansökan förutsätter att alla stater som omfattas av 



31 

 

 

förordningen har ett likvärdigt och rättsligt asylsystem. Så här säger en av respondenterna 

som deltog vid intervjun på Dublinenheten: 

”Själva förordningen bygger på att man ska få en likvärdig prövning i alla 

medlemsstater. Så har du fått avslag i en annan medlemsstat så betyder ju 

det att du faktiskt inte har ett skyddsbehov” (Intervju, Dublinenheten). 

I flera studier och rapporter ifrågasätts dock den här utgångspunkten i Dublinförordningen. I 

undersökningar om Dublinförordningens och asylsystemens påverkan på flyktingbarn riktas 

kritik mot staternas sätt att hantera flyktingbarnet och dess asylprövning. 

Frivilligorganisationer runt om i världen har publicerat omfattande rapporter om situationen 

för Europas flyktingbarn och dessa visar på brister både i asylsystemen och i 

omhändertagandet (Till exempel Trees only move in the wind publicerad av UNHCR och 

Report on the application of the Dublin II regulation in Europe publicerad av ECRE). Något 

likvärdigt och rättsligt system för hur asylprövningar ska göras tycks enligt dessa inte finnas.  

I artikel 2 och 3 i barnkonventionen tydliggörs att barnets bästa ska respekteras i relation till 

alla barn, utan diskriminering. Denna bestämmelse återfinns även i utlänningslagen. 

Barnrättskommittén har dessutom ytterligare tydliggjort att för att kunna avgöra vad det bästa 

för barnet är måste hänsyn även tas till principerna om överlenad, utveckling och respekten 

för barnets egen åsikt (UNICEF, 2008). Sverige har trots riktlinjer fått kritik, både från 

barnrättskommittén och från forskare, för att principen om barnets bästa inte tagits på allvar. 

De menar att staten bland annat inte redovisat hur de delar som kommittén förordat beaktats 

vilket antyder att staten brustit i hänsynstagandet till dessa (UNICEF, 2008, Ander, 2007). 

Med det synsätt, som speglas i citatet ovan från Dublinenheten, utgår svenska staten från att 

alla europeiska stater håller sig till de regler som gäller för rättsstater och någon uppföljning 

eller granskning i huruvida staterna sköter sitt jobb på ett bra sätt verkar inte existera. På ett 

sätt kan det tyckas vara irrelevant för ärenden som gäller flyktingbarn att Dublinförordningen, 

som Lenart (2012) förklarar det, inte innehåller någon rättvis mekanism för 

ansvarsfördelningen mellan länderna och inte heller ett tillräckligt skydd för flyktingar. 

Sverige var ett av de första länderna att ratificera barnkonventionen för att tydliggöra sina 

obligationer gentemot barnets rättigheter, och staten har dessutom  i utlänningslagen 

tydliggjort att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla ärenden som rör flyktingbarn. 

Enligt barnrättskommittén ska följderna av ett beslut övervägas i relation till alla 

bestämmelser i barnkonventionen innan det verkställs (UNICEF, 2008). I ärenden där detta 

inte framgår kan antas att den svenska staten inte lägger något fokus på att bedöma vad en 

utvisning eller utlämning kan få för följder för barnet. Detta trots att respekten för barnets 

bästa är tydliggjord i både nationell lag och i svenska statens ratificering av 

barnkonventionen. 

Detta strider inte bara mot nationell lag och barnkonventionen utan även mot flera delar av 

den etiska kod som socialarbetare i Sverige rekommenderas beakta i bedömningar och 

beslutstaganden som rör andra människors liv. Människovärdet är en viktig aspekt i detta 

avseende som innebär att respekt ska visas för det värde av mänskligt liv som alla människor 

innehar. Oberoende av vilken status vi har i ett samhälle ska det värdet vara lika för alla och 
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ett sådant synsätt bör alltid vara utgångspunkten för handlandet (Akademikerförbundet SSR, 

2011). Ändå framstår det som att professionella som beslutar i Dublinärenden rörande 

ensamkommande flyktingbarn följer förordningen utan att ta hänsyn till andra aspekter som 

exempelvis barnets livsvärde. Under intervjun framgick att några riktlinjer om att begrunda 

vilka konsekvenser överföringen kan få för barnet eller riktlinjer om att göra uppföljning på 

överföringen inte finns. En av respondenterna uttrycker sig på följande vis:  

”Sverige kommer ju aldrig skicka ett barn till ett land när vi inte vet säkert 

att på flygplatsen kommer det stå en myndighetsperson där i landet och möta 

barnet. Det skulle ju aldrig ske” (Intervju, Dublinenheten). 

I en följdfråga om hur de kunde uttala sig på detta vis då de inte gjorde några uppföljningar 

gjorde att vi återkom till utgångspunkten i Dublinförordningen, att alla stater är rättsstater. I 

relation till det här vill vi sätta vikten av att, enligt barnkonventionen, begrunda eventuella 

långsiktiga och kortsiktiga följder för barnet av ett beslut. Uttalandet indikerar dock att 

Dublinförordningen ges ”förtur” i förhållande till andra lagar och förordningar. I ett par av de 

studier som presenterats antyds att staterna har ett intresse av att vara restriktiva mot 

invandring (Giner, 2007; Engebrigtsen, 2003). Det kan tänkas att anledningen skulle kunna 

vara densamma även i Sverige.  

En annan hörnsten inom etiken är att den professionelle kan hantera kombinationen av makt, 

handlingsfrihet och ansvar gentemot sin klient. För att kunna kombinera dessa på ett bra sätt 

förutsätts en god syn på mänskligt värde (Akademikerförbundet SSR, 2011). Med makt och 

handlingsfrihet att kunna besluta om andra människors liv följer även ett ansvarstagande 

gentemot individen (Akademikerförbundet SSR, 2011). Citatet som följer nedan indikerar att 

det ansvar som staten har för ett flyktingbarn förminskas då det framkommer att barnet är 

föremål för Dublinförordningen. Hassan är ett av de barn som berättat om sina upplevelser på 

flykt i skriften från Barnets bästa främst. Han berättar hur han fängslades i Ungern i en liten 

cell tillsammans med många andra flyktingar. De sov i skift och de enda gångerna de fick 

lämna cellen var vid de två tillfällen om dagen som de tilläts gå på toaletten. Så levde de i 2 

veckor. 

”För Migrationsverkets personal berättade jag om mina upplevelser i 

Ungern, flera gånger och väldigt detaljerat. Men jag fick bara som svar att 

det var Ungerns problem, att Migrationsverket i Sverige inte kunde lägga sig 

i, att man följde en europeisk lag”, Hassan, 15 år (Barnets bästa främst, 

2010).  

Barnrättskommittén har riktat kritik mot Sverige gällande beaktandet av barns åsikter i sina 

ärenden (UNICEF, 2008). Barnkonventionens artikel 12 tydliggör staternas ansvar att se till 

att barnet ifråga får uttrycka sin åsikt och att åsikterna beaktas i beslutstagandet. Artikeln har 

dessutom inkluderats och anpassats till utlänningslagen. I granskningen av 24 svenska domar 

framgick att det inte i någon dom redovisats hur myndigheter tagit del av barnets åsikter i 

ärendet och hur hänsyn tagits till dessa i beslutsfattandet (Ander, 2007). Under intervjun på 

Dublinenheten beskrev vi ett scenario där barnet som sökt asyl i en annan europeisk stat säger 

sig ha flytt till Sverige på grund av inhuman behandling i asyllandet, exempelvis tortyr, och 

frågade hur sådan information från barnet hanteras;   
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”Där kan vi säga att generellt sett så anser vi väl inte att någon riskerar att 

utsättas för tortyr” (Intervju, Dublinenheten). 

Respondenterna hänvisade återigen till utgångspunkten i Dublinförordningen, att alla stater är 

rättsstater. Egentligen hörde svaret inte riktigt ihop med vår fråga, som ju var ”Hur 

myndigheten hanterar en viss information från ett barn”, men svaret ger en antydan till att 

barnets utsaga inte skulle beaktats ur någon aspekt. Inom det sociala arbetets etiska kod finns 

utgångspunkter i avgörandet för vad som gör olika handlingar rätt. Värden och normer som 

till exempel respekten för alla människors värde och frihet samt rättvisa och jämlikhet som 

ska respekteras alla individer ska vara vägledande (Akademikerförbundet SSR, 2011). En 

fråga utifrån normerna är om det är rättvist och jämlikt, mot flyktingbarn som upplevt någon 

form av tortyr, att sorteras in i den generalisering som respondenterna menar att myndigheten 

gör i sådana situationer. Det förblir oklart på vilket sätt varje barns människovärde, utifrån 

den etiska koden, respekteras men barnrättskommittén anser att de stater som ratificerat 

barnkonventionen är skyldiga att respektera och tillmäta barnets åsikt betydelse i ärendet. I 

Europakonventionen finns dessutom ett förbud mot att utvisa en person som riskerar någon 

form av tortyr. Genomförs utvisningen trots detta kan staten bryta mot en av de 

grundläggande rättigheterna i Europakonventionen. Något om detta nämndes dock inte under 

intervjun på Dublinenheten. 

I en berättelse från Barnets bästa främst får vi stifta bekantskap med Ismail som flydde från 

dödshot i sitt hemland och hamnade i Ungern där han sattes i fängelse, misshandlades och 

stals på pengar och mobiltelefon. 2010 beslutade Migrationsverket att överföra Ismail till 

Ungern i enlighet med Dublinförordningen. Så här uttrycker han sig efter att ha fått ta del av 

beslutet: 

”Jag avslutar hellre mitt liv än åker tillbaka dit. Efter det blev jag desperat. 

Jag skar mig i huvudet och i armarna och jag sydde ihop mina läppar med 

nål och tråd. Jag vill inte skada mig själv men jag vet inte hur jag ska 

handskas med rädslan av att skickas tillbaka”, Ismail, 16 år (Barnets bästa 

främst, 2010). 

Att en del flyktingbarn försöker ta sitt liv för att slippa bli utlämnade till vissa rättsstater ska, 

enligt enhetschefens uttalande som presenterades i inledningen av denna studie, inte tas i 

beaktan vid beslutstagande. Suicidförsök är ingen anledning till att barnet inte bör överföras 

till den andra medlemsstaten. Rekommendationer som kan vara relevanta att påvisa i relation 

till detta uttalande är barnrättskommitténs åsikt om att ett flyktingbarns identitet och särskilda 

sårbarhet ska vara vägledande i beslut som inkluderar barn och även att ett barns liv ska vara 

skyddat i statlig lag. I artikel 3 i barnkonventionen framgår att staten ska tillförsäkra det skydd 

och den omvårdnad som behövs för barnets välfärd. Huruvida dessa rekommendationer följs 

enligt tanken är svårt att avgöra då staten har frihet att tolka rättigheterna i konventionen men 

det torde vara logiskt att rekommendationerna och artiklarnas principer övervägs innan 

suicidförsökets påverkan på beslutet bedöms. Bakgrunden till suicidförsöket torde vara 

nödvändigt att utreda i enlighet med bland annat artikel 3 om att tillförsäkra skydd och 

omvårdnad. Utifrån hur etikens roll spelar in i det sociala arbetet lyfts även den enskilda 

professionellas känsla för moral och empati fram som en viktig del för att på ett bra sätt 

hantera kombinationen av makt och ansvar gentemot en annan människa. I UNICEF:s 
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handbok förklarar barnrättskommittén att barnets bästa inte enhälligt ska beaktas i ett ärende 

men ett övervägande om vad som är bäst för barnet har staten alltid ett ansvar att göra. 

Avslutande resultatdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur hänsyn tas till flyktingbarnets 

rättigheter enligt barnkonventionen samt hur Sverige lever upp till skyldigheterna i 

barnkonventionen vid ärenden enligt Dublinförordningen. Med hjälp av internationella 

forskningsartiklar och svenska studier har vi kunnat presentera en översikt för hur läget kring 

de ämnen som studien ämnat belysa ser ut. Utifrån detta har vi sedan granskat vad som 

framkommit i relation till barnkonventionen och synat hur forskningsresultaten stämmer 

överens med barnets rättigheter. Tillvägagångssättet för att få fram det resultat som 

presenteras har i stort sett bestått av artikelsökningar och olika val för att inkludera ett 

lämpligt urval av artiklar i relation till studiens syfte. Resultatträffarna var många och en 

svaghet i urvalet av artiklar har varit att vi inte hade en bättre, på förhand, bestämd strategi för 

hur vi skulle inkludera studierna, så att samma urvalsteknik användes till alla artiklar. Då det 

till synes fanns artiklar som berörde flera olika europeiska stater har det kanske även varit en 

svaghet att vi endast valt att inkludera artiklar som berör situationen i stort för flyktingbarnet i 

Europa samt de som flytt till Storbritannien, Norge eller Sverige. Med utgångspunkt i de 

artiklar som inkluderades tydde dock resonemangen på att den allmänna uppfattningen om 

flyktingbarnets situation i Europa är ganska likartad. Styrkan med det här tillvägagångssättet 

är att vi kunnat ta del av forskning som berör olika delar av Europa och som därmed omfattar 

fler flyktingbarn och deras situation. Studien ger en överblick för flyktingbarnets situation i 

Europa som skulle varit svår för oss att ta del av utan den forskning som finns publicerad och 

utan de artiklar som inkluderats. Vi är medvetna om att en viss vinkling i studien kan urskiljas 

på vissa ställen men anser att detta till stor del har sin grund i de vetenskapliga artiklarna vars 

författare ställer sig märkbart kritiska till staternas brist på respekt för flyktingbarnets 

rättigheter. En viss påverkan från oss som författare i valet av inkluderade artiklar har som 

tidigare nämnts inte gått att undvika helt, men det bör tydliggöras att valet av just dessa 

artiklar inte berodde på att författarna förde sitt resonemang i en viss riktning. Detta kan dock 

ses som en svaghet som kunde ha undvikits med en bättre strategi för urvalet av artiklar och 

även ett mer kritiskt förhållningssätt från vår sida gentemot den forskning som presenteras i 

respektive artikel. 

Det har tydligt framkommit att tolkningsutrymmet i barnkonventionen leder till att de 

europeiska staterna har möjlighet anpassa rättigheterna för att till stor del passa statens 

intresse snarare än flyktingbarnets. Vad gäller principen om barnets bästa är en slutsats, 

utifrån de redovisade artiklarna, att flera stater inte funnit balans mellan å ena sidan barnets 

intresse, å andra sidan statens intresse vilket leder till att flyktingbarnet inte respekteras och 

omhändertas på ett lämpligt sätt. Barnrättskommittén har bland annat uttryckt att Sverige inte 

har tillräckligt tydliga riktlinjer för hur bedömningar enligt principen om barnets bästa ska 

genomföras. För att underlätta för de professionella som beslutar i ärenden som rör 

flyktingbarn bör det i enhetliga riktlinjer framgå på vilket sätt bedömningarna kring barnen 

ska göras och hur olika lagar ska beaktas i olika typer av ärenden. Detta kan tänkas, kräver 

detaljrik information för att säkerställa att varje enskilds tolkningsutrymme minimeras och 
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garanterar alla barn en lika och rättvis bedömning. Lämplig kompetens och kunskap hos de 

professionella är också en förutsättning för en rättvis bedömning. De professionellas 

föreställningar påverkar barnets ärende och då barnrättskommittén anser att stigmatisering 

kring flyktingbarn ska motarbetas skulle mer utbildning om exempelvis flyktingbarnets 

rättigheter och kulturskillnader vara lämpligt för att bidra till en bättre förståelse för barnen 

och deras behov. 

Det står klart efter genomförd studie att problematiken med barnkonventionens 

tolkningsutrymme inte är den enda anledningen till de europeiska staternas olika asylsystem. 

Något som också kan tänkas påverka besluten i flyktingbarnets ärende är de olika lagar och 

förordningar som ska beaktas och som i flera avseenden inte överensstämmer med barnets 

rättigheter i barnkonventionen. Som tidigare nämnts framgår det till exempel i 

flyktingkonventionen att flyktingbarn under 16 år inte anses som mogna nog att känna 

välgrundad rädsla, vilket i hög grad påverkar om barnet ska få skydd eller inte. I 

barnkonventionen framgår å andra sidan att barnet ska ses som en aktör och ges möjlighet att 

göra sin röst hörd samt att barnets åsikter tillmäts betydelse i ärendet. De två budskapen 

verkar strida mot varandra och det är upp till varje stat att avgöra vilket av dem som ska 

följas. I utlänningslagen framgår i paragrafen om denna bestämmelse att undantag från att 

höra barnet endast ska göras om barnets hälsa talar emot det. Trots det var det inget barn som 

hörts i de 24 svenska domar som granskats av Ander (2007). Författarna till de vetenskapliga 

artiklarna har försökt tygliggöra hur dessa fria val mellan olika lagtexter och 

barnkonventionen ofta leder till konsekvenser för barnet. Flera av dem menar att barnets bästa 

kommer i andra hand då staternas främsta målsättning är att minska invandringen. Tänkvärt 

kan vara att så många länder valt att skriva under och stötta barnkonventionen men ändå inte 

vill beakta barnens rättigheter i praktiken på ett bättre sätt än vad som presenteras i de 

vetenskapliga artiklarna. Det bör dock även nämnas att den granskning som Rädda barnen 

gjorde kring huruvida flyktingbarn fått komma till tals i ett antal ärenden i Sverige visade att 

barnen i många fall fått komma till tals, vilket tyder på en positiv riktning i svenska statens 

beaktande av denna rättighet (Olsson, 2008). 

Dublinförordningen skapades för att harmonisera Europas asylpolitik. Förordningen 

förutsätter att varje stat har ett asylsystem som ger varje flykting en rättsenlig prövning av 

asyl (Rådets förordning nr 343/2003). Enligt de studier som presenterats i denna 

litteraturöversikt finns en enighet om att asylsystemen i de europeiska staterna innehåller stora 

skillnader länderna emellan och att detta inte gynnar Europas flyktingbarn. Beträffande den 

intervju som genomfördes på Dublinenheten var några av svaren motsägelsefulla i relation till 

barnets rättigheter. Till exempel sades att inga flyktingbarn utlämnas till stater där det inte 

finns någon myndighetsperson som tar emot barnet. Men då vi som följdfråga undrade om de 

på något vis följde upp överlämningen fick vi ett nekande svar. I ett potentiellt scenario där 

flyktingbarnet uttrycker rädsla för att återvända till asylstaten på grund av tidigare utsatthet 

för tortyr, är myndighetens generella utgångspunkt att risken för tortyr inte finns. Märkbart 

var att inget vidare resonemang fördes kring hur myndigheten skulle ha tillmätt 

flyktingbarnets åsikt. Med utgångspunkt i detta kan det eventuellt ifrågasättas varför 

professionella i dessa ärenden till synes inte verkar inse vikten av att ta hänsyn till sådana 

upplevelser hos barnet, när indikationer finns att följderna av en utvisning eller utlämning kan 

innebära problem för barnet. Flera studier och rapporter från frivilligorganisationer antyder att 
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Dublinförordningen innehåller brister. Trots att det inte finns någon reglering, varken i 

Dublinförordningen eller i andra relevanta lagrum, kring huruvida stater är skyldiga att 

kontrollera eller rapportera information om orättvis behandling i andra stater, anser vi att det i 

enlighet med etikens budskap borde finnas en egen gräns för hur mycket den professionelle 

som medmänniska kan acceptera. Inom ramarna för etiken bör bedömningar gällande 

människors livssituationer utgå från vad ett humant och solidariskt beslut skulle kunna vara, 

utifrån individens förutsättningar (Akademikerförbundet SSR, 2011). Med det ansvar som den 

svenska staten har enligt barnkonventionen kanske det även borde ligga i statens intresse att 

veta om den andra staten ifråga lever upp till de förväntningar som gäller för en rättsstat. För 

de barn som flytt sitt land i rädsla för att skadas är det kanske inte så konstigt att de efter ett 

avslag i en stat försöker ta sig vidare till en annan stat. Denna studie har gett exempel på den 

svenska asylpolitikens- och Dublinenhetens brister i moral enligt de etiska koderna samt i 

respekten för flyktingbarnets rättigheter enligt barnkonventionen. Vidare forskning skulle 

behöva behandla Dublinförordningens konsekvenser för flyktingbarn i större utsträckning och 

denna litteraturöversikt avslutas därför med en omformulering av studiens undertitel som 

eventuellt kan bidra till en ingång för vidare forskning; Var finns barnrättsperspektivet i 

svenska Dublinärenden?  
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Bilaga 

Intervjuguide 

TEMA 1: Barnets rättigheter 

 På vilket sätt respekteras barnets rättigheter? 

 Hur tar det sin form i det praktiska arbetet med flyktingbarnet? 

TEMA 2: Utredningsarbetet rörande ensamkommande flyktingbarn 

 Hur ser förfarandet ut för barnet under utredningen? 

 Hur behandlas barnet? 

 Vad baseras besluten på? 

TEMA 3: Dublinförordningen 

 För- och nackdelar med Dublinförordningen? 

 Är Dublinförordningen anpassad till barn och i sådana fall på vilket sätt? 

 


