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Människor som söker asyl i Sverige är en grupp som i större 

utsträckning än övriga befolkningen kan förväntas vara traumatiserade. 

De asylsökande har rätt till ett offentligt biträde som juridiskt stöd i 

asylprocessen. Att som jurist hjälpa en traumatiserad person lägga fram 

sin historia kan innebära specifika utmaningar, något som till vår 

kännedom inte tidigare skildrats i Sverige. Föreliggande uppsats 

belyser genom intervjuer hur åtta offentliga biträden beskriver 

utmaningar och förutsättningar i arbetet med traumatiserade 

asylsökande. Genom Interpretative Phenomenological Analysis har 

samtliga intervjuer analyserats. Tre övergripande teman har kunnat 

urskiljas i resultatet: asylprocessens snäva ramverk, svårigheter att ta 

fram en juridiskt relevant berättelse samt relationella utmaningar. 

Resultaten är i linje med tidigare forskning inom området gällande 

traumauttryck och det känslomässigt svåra i att möta traumatiserade. 

Ett bristande hänsynstagande till traumatiserades problematik i den 

svenska asylprocessen är något som inte tidigare beskrivits ur ett 

juristperspektiv. Vidare forskning på trauma i en asylrättslig kontext 

rekommenderas för att främja förståelsen för och bemötandet av 

traumatiserade asylsökande och skapa bättre förutsättningar för 

offentliga biträden i arbetet med dessa människor. 
 

 

Sverige tar emot fler asylansökningar idag än någonsin tidigare (Migrationsverket, 2016), 

en direkt konsekvens av en turbulent omvärld och ökad global rörlighet. Då många 

asylsökande kommer hit till följd av krig, förföljelse och tortyr i hemlandet, är också 

andelen med någon form av trauma i bagaget högre än i resten av befolkningen 

(Socialstyrelsen, 2014). Att vara traumatiserad kan få en mängd effekter, några av dessa 

kommer till uttryck i kontakten med andra människor, exempelvis i svårigheter med tillit 

och reglering av känsloläge (Herman, 1992). Att arbeta med dessa människor kan tänkas 

innebära en utmaning, särskilt om arbetet innebär att den asylsökande måste berätta om 

just de erfarenheter som ligger till grund för traumat. Jurister som företräder asylsökande 

i asylprocessen är en yrkesgrupp som arbetar med just detta, att ibland behöva konstruera 

en juridiskt relevant berättelse baserad på traumatiska erfarenheter. Ingen tidigare 

forskning finns på hur det arbetet kan se ut och vilka utmaningar det kan innebära. 

Föreliggande uppsats syftar därför till att ge en bild av hur jurister som företräder 

traumatiserade asylsökande upplever sitt arbete. 

Vid ansökan om asyl bedömer Migrationsverket om den sökande har rätt till offentligt 

biträde, som regel en jurist som agerar som sökandens företrädare. Detta biträde får sin 

ersättning från Migrationsverket. Den sökande kallas till utredning hos Migrationsverket, 

där en form av intervju sker med det offentliga biträdet närvarande. Innan detta kan 

biträdet ha kallat den sökande (även refererad till som ”klienten” i föreliggande uppsats) 

till samtal för att förbereda sig och den sökande inför utredningen. Till sin hjälp kan det
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offentliga biträdet använda sig av vad som kallas landinformation, en samling databaser 

som ger utförlig information om vilka omständigheter som råder i sökandens 

ursprungsland. Efter utredning fattar Migrationsverket beslut om den sökande ska få 

stanna i landet eller ej. Om beslutet innebär avslag kan detta överklagas till 

Migrationsdomstol. Den sökande kan kallas till muntlig förhandling, eller så sköts 

överklagandet skriftligen. Vid avslag i Migrationsdomstol finns ytterligare möjlighet att 

ansöka om prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen, dock beviljas detta enbart om 

beslutet är principiellt viktigt och kan påverka praxis (Migrationsverket, 2015). 
 

Det offentliga biträdet bistår sökanden med kunskap om vad som är juridiskt relevant, 

samt argumenterar i Migrationsdomstolen för sökandens sak. Att utföra detta arbete med 

en människa som är traumatiserad och som även här i Sverige lever under mycket osäkra 

omständigheter i väntan på besked om uppehållstillstånd, torde vara en utmaning såväl 

på det juridiska som det mänskliga planet. I juristers utbildning finns få inslag av 

psykologisk art, om inte specialkurser inom rättspsykologi eller migrationsrätt väljs (S. 

Andersson, personlig kommunikation, 13 maj 2016). Svenska jurister som arbetar med 

traumatiserade asylsökande har såvitt vi vet inte tidigare kommit till tals i någon 

vetenskaplig studie om sina erfarenheter av detta arbete. 

 

Trauma som begrepp och olika diagnoser 

Pierre Janét definierade redan i början av 1900-talet hur en traumatisk händelse leder till 

så intensiva känslor att integrering av den överväldigande upplevelsen blir omöjlig. 

Således blir minnen av händelsen inte en del av det autobiografiska minnet utan kan 

komma till den drabbade som känslomässiga reaktioner, aggressivitet och somatiska 

besvär (1925, refererat i van der Kolk, 2000). Kortfattat kan sägas att traumatisering 

uppstår när en person utsätts för en situation eller upplevelse som överskrider hens 

kapacitet och som därmed inte blir en del av personens minne och själv på samma sätt 

som andra upplevelser. Trauma är således till viss grad ett subjektivt fenomen. Det finns 

flera olika traumadiagnoser i DSM-V och ICD-10 som varierar utifrån traumats typ och 

symtombild. Även om fokus i föreliggande uppsats inte ligger på diagnoser och 

diagnoskriterier, redovisas nedan de diagnoser och tillhörande symtom som kan förväntas 

komma till uttryck i offentliga biträdens arbete med traumatiserade asylsökande.  
 

PTSD och C-PTSD 
Den mest välkända och omskrivna diagnos som rör traumatisering är troligen 

posttraumatiskt stressyndrom (post traumatic stress disorder, PTSD). I diagnosmanualen 

DSM V (American Psychiatric Association, 2013) beskrivs vad som krävs för att någon 

ska uppfylla kriterierna för PTSD. Där beskrivs hur personen ifråga direkt eller indirekt 

som vittne ska ha utsatts för hot om dödsfall eller faktiskt sådant, allvarlig skada eller 

sexuellt våld. Övriga kriterier är bland andra symtom av intrusiv karaktär, såsom så 

kallade flashbacks, psykologisk oro eller reaktioner vid yttre eller inre påminnelser om 

de traumatiska händelserna. Personen undviker eller försöker undvika dessa påminnelser. 

Negativa förändringar i kognitionen kan uppstå, såsom svårigheter att minnas viktiga 

aspekter av de traumatiska erfarenheterna samt negativa uppfattningar om sig själv eller 

andra människor. Personen kan också reagera med överdriven vaksamhet, förändringar i 

arousal, aggressiva utbrott och koncentrationssvårigheter.  

Judith Herman myntade begreppet komplext posttraumatiskt stressyndrom (C-PTSD) på 

1990-talet. C-PTSD-diagnosen vidgar PTSD-diagnosen till att innefatta repetitivt och 



3 
 

långvarigt trauma. Då PTSD-diagnosen bygger på relativt avgränsade, och ofta 

opersonliga, traumatiska händelser såsom olyckor, överfall eller naturkatastrofer fångar 

den inte kärnan i långvariga eller återkommande trauman. I kontrast till enkel PTSD 

uppstår den här typen av trauma alltid i relation till en förövare (en person eller institution) 

som sitter i en maktposition i förhållande till offret och med psykologiska eller fysiska 

medel hindrar dess möjlighet att fly från den utsatta situationen. Exempel på sådana 

situationer är sexuella övergrepp och våld i nära relationer, politisk förföljelse, 

fångenskap, tortyr och andra typer av organiserat våld (Herman 1995). I en ”expert 

consensus survey” utgiven 2012 av International Society for Traumatic Stress Studies 

(ISTSS) betonas särskilt vissa symtom vid C-PTSD: svårigheter att reglera känslor, 

störningar i relationella förmågor, förändringar i uppmärksamhet och 

medvetandetillstånd (dissociation), negativa förändringar i trossystem samt somatiska 

svårigheter eller desorganisation (Cloitre et al., 2012). Innan Herman hade även andra 

forskare och kliniker uttryckt ett behov av en bredare traumadiagnos av denna karaktär. 

Diskussioner har förts kring att inkludera C-PTSD i DSM IV (Herman, 1995), trots detta 

har den ännu inte tagits upp i något av de officiella diagnostiseringssystemen. Begreppet 

komplex traumatisering används frekvent inom forskning och kliniskt arbete med 

traumatiserade människor. 

 

Vi har valt att i första hand utgå ifrån denna något bredare definition av trauma då 

målgruppen i vår uppsats arbetar med människor av vilka en ansenlig del kan antas ha 

erfarit den här typen av långvariga, upprepade och interpersonella trauman. Till följd av 

detta anser vi att det är av relevans att ta hänsyn till vissa traumasymtom såsom 

dissociation med tillhörande minnessvårigheter, svårigheter att reglera känslor samt 

relationella svårigheter. Dessa symtom beskrivs nedan med reflektioner kring deras 

eventuella konsekvenser för juristernas arbete.  
 

Dissociation och dess uttryck i asylprocessen 
Dissociation anses vara vanligt förekommande hos traumatiserade personer och klassas 

som ett av sex symtom hos personer med C-PTSD (Herman, 1995). Begreppet 

dissociation är omdebatterat inom traumaforskning och uppfattningar av dess innebörd 

och prevalens går isär bland forskare och kliniker (van der Hart, Nijenhuis & Steele, 

2005). Vissa beskriver dissociation som ett altererat medvetandetillstånd som uppstår hos, 

eller i vissa fall medvetet framkallas av, personer som befinner sig i outhärdliga 

situationer (Cloitre et al., 2012; Herman 1995). Andra uppfattar dissociation som ett 

större fenomen än ett enstaka symtom bland andra traumasymtom. Enligt det sistnämnda 

synsättet genomsyrar dissociation den traumatiska problematiken på alla dess nivåer och 

påverkar i olika grad personlighetsstrukturen hos den traumatiserade (van der Hart et al., 

2005). Utifrån detta synsätt beskrivs dissociation som motsatsen till integration, dvs. ett 

slags nedbrytning av upplevelsen av ett koherent och över tiden stabilt jag. Symtomen på 

strukturell dissociation kan delas in i två kategorier: negativa eller positiva symtom (van 

der Hart et al., 2005). I negativa symtom ingår minnesförlust, affektförlust, försämrad 

kognitiv förmåga, tappade tidigare förmågor, förlust av drifter och drömmar och förlust 

av sensoriska upplevelser. Positiva symtom innebär ofrivilliga inträngande traumaminnen 

och -drömmar (van der Hart et al., 2005).  
 

Att personer med dissociativa symptom kan ha svårt att vara närvarande, speciellt i 

känslomässigt obehagliga sammanhang (Boon, Steele & van der Hart, 2012) kan tänkas 
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påverka intervjusituationen med traumatiserade asylsökande och försvåra offentliga 

biträdens uppgift. Tänkbara problem är bl.a. försvårad kontakt mellan offentligt biträde 

och asylsökande samt koncentrationssvårigheter hos den asylsökande. Detta är någonting 

som till vår kännedom inte tidigare varit föremål för forskning. Dissociationsrelaterad 

affektförlust såväl som svårigheter att identifiera sig med sina minnen kan vidare tänkas 

väcka frågor kring trovärdighet, något som även Ylikomi (2015) problematiserar. Den 

traumatiserade personen med dissociativa symtom kan ha svårt att minnas sina 

traumatiska upplevelser och därmed bygga en sammanhängande och logisk historia. 

Minnessvårigheter vid traumatisering är ett komplext och omdebatterat ämne som 

behandlas närmare nedan. 
 

Det traumatiserade minnet i asylprocessen  
Minnessvårigheter kan tänkas utgöra ett av de mest uppenbara problemen i arbetet med 

traumatiserade asylsökande. Därtill kommer det oklara forskningsläge som råder när det 

gäller hur traumatiserade människors minne fungerar. Ett av problemen med 

traumaminnesforskning är att det av etiska skäl är svårt att replikera i kontrollerade 

laboratorieförhållanden. Denna problematik beskrivs i en studie från 2001 där man 

försökt analysera hur traumatiska minnen organiseras och plockas fram (van der Kolk, 

Hopper & Osterman). En litteraturöversikt gör gällande att traumatisering kan innebära 

såväl förstärkta som fragmenterade och ibland till och med bortglömda minnen av den 

traumatiska händelsen (Brewin, 2007). Ämnet är kontroversiellt och har varit aktuellt i 

juridiska sammanhang då antingen förövare eller offer för en traumatisk händelse använt 

sig av psykologiska argument i den rättsliga processen, särskilt gäller detta frågan om 

bortträngda minnen. Brewin (2007) menar i sin litteraturöversikt att frivilligt framkallade 

minnen hos en traumatiserad person kan vara fragmenterade och inkompletta. Ofrivilliga, 

inträngande minnen är kvalitativt annorlunda jämfört med vanliga självbiografiska 

minnen då de inträngande minnena består av mer sensoriskt innehåll samt högre grad av 

detaljer, primärt affektivt innehåll samt känsla av nuet (Hellawell & Brewin, 2004). 

Hellawell & Brewins (2004) studie tyder på att frivilligt återberättande av traumatiska 

upplevelser framkallar ofrivilliga, inträngande minnen, så kallade flashbacks. 

Traumatiska minnen hos personer med PTSD består ofta av avskilda element, såväl 

sensoriska som visuella, dofter och ljud som återupplevs ofrivilligt, samtidigt som den 

narrativa aspekten av dessa minnen kan vara svaga eller t.o.m. saknas från början (van 

der Kolk et al., 2001). Detta anses bero på sättet som traumatiserade minnen kodas: medan 

vanliga upplevelser direkt kan sammanvävas med det autobiografiska minnet kodas 

traumatiska upplevelser ofta på en affektiv och sensorisk nivå som till en början hålls isär 

från den verbala, narrativa nivån. Detta tycks återspeglas senare i traumaminnenas 

karaktär: traumatiska minnen dyker upp som i första hand affektiva och sensoriska 

upplevelser, medan den språkliga komponenten ofta är svagare (van der Kolk et al., 

2001). Just denna aspekt av traumatiskt minne kan tänkas medföra stora utmaningar för 

offentliga biträden vad gäller att ta fram en juridiskt relevant berättelse då denna bygger 

på just asylsökandens förmåga att framställa sina minnen i verbaliserad form, ett problem 

som även Ylikomi (2015) lyfter i sin examensuppsats.  

 

En viktig aspekt vid svårigheter att minnas, eller vilja försöka minnas, traumatiska 

upplevelser är deras innebörd för den traumatiserades världsuppfattning. Att konfronteras 

med det man har upplevt innebär ofta att den traumatiserade i viss mån måste ge upp sin 

uppfattning om en relativt trygg omvärld med vänligt sinnade medmänniskor och skriva 
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om sin livshistoria (Herman, 1992). De svåra känslor som traumaminnen framkallar 

minskar den traumatiserades vilja att närma sig dessa minnen, vilket i sin tur riskerar att 

resultera i en svag och otillräcklig juridiskt relevant berättelse (Ylikomi, 2015). 

Bearbetning av traumaminnen innebär alltid viss osäkerhet kring det som faktiskt har 

hänt. Det är förhållandevis vanligt att den traumatiska berättelsen byggs på med nya fakta 

och nya upplevelser under bearbetningens gång (Herman, 1992). Denna osäkerhet kan 

upplevas som påfrestande av patienten och kan leda till för tidiga försök att fastställa den 

slutgiltiga och ”sanna” historien från patientens sida, detta för att fly undan ambivalens 

och osäkerhet (Herman, 1992). Detta är något vi ser skulle kunna gälla också 

traumatiserade asylsökande i asylprocessen, även om utredningen inte innefattar någon 

djup bearbetning av traumatiska minnens innehåll och betydelse för den traumatiserade 

personen på samma sätt som traumaterapi gör.  
 

En vanligt förekommande uppfattning gällande synnerligen svåra upplevelser i en 

persons liv är att sådana upplevelser skulle resultera i klara och bestående minnen. Denna 

uppfattning innebär vidare ett antagande att inkoherenta redogörelser tyder på att den 

asylsökande ljuger om sina upplevelser (Herlihy & Turner, 2007). En litteraturöversikt 

från 2012 visar på det oklara forskningsläget gällande självbiografiskt minne, särskilt ur 

ett asylrättsligt perspektiv (Herlihy, Jobson & Turner, 2012). Här påtalas vikten av vidare 

forskning för att underlätta arbetet för beslutsfattare i asylärenden. Enligt Herlihy och 

Turner (2007) kan problemet med bristande objektiv bevisbarhet i asylfall hjälpas med 

befintlig psykologisk och psykiatrisk kunskap om trauma och minne. I nuläget finns 

väldigt lite forskning på just traumatiska minnen i förhållande till asylbeslut.  

 

Svårigheter med känsloreglering hos traumatiserade asylsökande 

Traumatiserade personer lider ofta av svårigheter att reglera och stå ut med sina känslor, 

något som förstärks i påfrestande situationer. Svårigheter med känsloreglering kan 

komma till uttryck bl.a. genom humörsvängningar och impulsivitet (Boon et al, 2012). 

Traumatiserade personer har också svårigheter med reglering av anspänningsnivån. Detta 

innebär att de antingen är väldigt anspända, ett tillstånd som kallas för hyperarousal, eller 

befinner sig i ett tillstånd av för lite anspänning, hypoarousal. Det optimala tillståndet 

mellan dessa extremer kallas för toleransfönster (Ogden, Minton & Pain, 2006). Inom 

toleransfönstret upplevs känslorna som hanterbara och den kognitiva funktionsnivån som 

vanlig och upplevelser kan integreras på både kognitiv, emotionell och sensorimotorisk 

nivå. Utanför dessa gränser känner man sig antingen överöst av känslor, såsom stark 

rädsla och skräck, eller avskärmad (Boon et al., 2012; Odgen et al., 2006). Hyper- och 

hypoarousal kopplas till dissociation: den “normala”, vardagliga delen av personligheten 

(upplevelser inom toleransfönstret) hålls åtskild från den delen som lever kvar i traumat 

(hyper- och hypoarousal) (Odgen et al., 2006). 
 

Tendens till hypoarousal uppstår ofta som ett slags försvar mot hyperarousal, dvs. att 

personen stänger av sina känslor helt i rädslan av att hamna i för starka känslotillstånd 

(Boon et al., 2012). Traumatiserade personer har oftast smalare toleransfönster än icke-

traumatiserade personer och har därmed lättare att hamna i tillstånd av hypo- och 

hyperarousal vid exponering för triggers som påminner om traumat, vilket i sin tur leder 

till undvikande av traumaminnen (Odgen et al., 2006). Detta kan tänkas påverka möten 

mellan jurister och traumatiserade asylsökande då den asylsökande med nödvändighet 

exponeras för traumaminnen under samtalen med juristen. Detta kan i sin tur leda till att 
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den asylsökande hamnar i tillstånd av hyper- eller hypoarousal, något som även Ylikomi 

(2015) nämner. Vi kan se hur detta skulle kunna sänka den asylsökandes kognitiva 

förmåga i stunden och därmed försämra möjligheten att ta fram den juridiskt relevanta 

berättelsen. Utöver detta kan vi tänka oss att starka känslouttryck eller avskärmning hos 

den asylsökande kan väcka oro hos juristen och påverka interaktionen mellan jurist och 

asylsökande negativt. Här saknas tidigare forskning. 

Relationella utmaningar med traumatiserade asylsökande 
Komplex traumatisering påverkar den traumatiserades personlighet och identitet på ett 

djupare plan än traumatisering till följd av enstaka, avgränsade, icke-personliga 

händelser. Relationen till förövaren fortsätter att prägla den traumatiserade personens sätt 

att relatera till andra människor även efter att den traumatiska situationen är över (Herman 

1995). Även förmågan att bedöma andra personers intentioner påverkas negativt. 

Relationssvårigheter får ofta en ambivalent karaktär: å ena sidan avfärdar den 

traumatiserade personen andra människor, å andra sidan söker hen deras närhet (Boon et 

al, 2012). Vi ser detta som en potentiell svårighet i mötet mellan offentliga biträden och 

traumatiserade asylsökande då alliansskapande kan tänkas bli mer komplicerat och kräva 

mer ansträngning av det offentliga biträdet än vad som gäller med andra, icke-

traumatiserade, klienter.  
  

Trovärdighetsbedömning av traumatiserade asylsökande 

Ovan nämnda traumasymtom kan påverka den traumatiserade asylsökandens möjligheter 

att föra fram sin sak. I synnerhet när det gäller att framföra en trovärdig berättelse. I 

asylprocessen krävs att den sökande gör troligt att återvändande till ursprungslandet inte 

är möjlig på grund av “välgrundad fruktan för förföljelse” (4 kap. 1 § Utlänningslagen). 

Sökandens berättelse måste besvara de frågor Migrationsverket och Migrationsdomstolen 

har gällande såväl vad som föranlett flykten från hemlandet som vad den sökande riskerar 

vid eventuellt återvändande. Att kunna visa dokumentation som styrker berättelsen är en 

klar fördel, men då detta ofta är svårt till följd av flykten i sig och vad som föranlett den, 

fästs stor vikt vid berättelsens tillförlitlighet samt vid huruvida sökanden är trovärdig eller 

ej (UNHCR, 2013). Tillförlitlighet rör innehållet i berättelsen, medan trovärdigheten 

gäller själva sökandens sätt att presentera berättelsen (Migrationsverket, 2013). Det som 

kallas trovärdighetsbedömning är ett något oklart begrepp inom det juridiska fältet och 

diskussion förs kring hur det ska tolkas och tillämpas (Öster & Andersson, 2015). 

Trovärdighet handlar i stort om att kunna redogöra för skeenden på ett adekvat vis. Vad 

som anses adekvat och trovärdigt är dock till stor del präglat av den egna kontexten och 

synen på hur någon som talar sanning beter sig, varför detta i just asylärenden försvåras 

av att sökanden och beslutsfattaren ofta har vitt skilda ursprung, språk m.m. (UNHCR, 

2013). Något som ytterligare komplicerar bedömningen kan vara tidigare nämnda 

affektförlust hos en traumatiserad asylsökande. En känslomässigt flack berättelse om 

mycket svåra upplevelser kan vara svår att tro på för en beslutsfattare som förväntar sig 

starka känslouttryck vid starka berättelser. Herlihy et al. (2012) menar att 

forskningsresultat rörande hur man kan avgöra om någon fabricerar en berättelse inte ger 

några entydiga svar, dessutom påtalas bristen på forskning som visar det motsatta, 

nämligen vad som indikerar att någon är trovärdig. 

Språkbarriärer, könstillhörighet och hälsoläge är några av de individuella faktorer som 

bör tas i beaktande när en beslutsfattare ska avgöra om en asylsökande är trovärdig eller 

inte (Migrationsverket, 2013). En negativ trovärdighetsbedömning måste kunna 
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specificera vad i berättelsen som var icke-trovärdigt och detta ska gälla punkter som är 

avgörande för själva kärnan i sökandens asylskäl (Migrationsverket, 2013). Sökanden har 

rätt att ge sin förklaring till de punkter som bedömts icke-trovärdiga. Traumatisering hos 

den asylsökande är en fråga om hälsoläge och ska således tas hänsyn till i bedömningen. 

Att en traumatiserad asylsökande inte kan minnas detaljer i sin berättelse, avviker från 

förväntade känslouttryck eller lämnar motstridiga uppgifter kan sammanfattningsvis vara 

belastande ur trovärdighetssynpunkt, men ovanstående riktlinjer innebär att de också bör 

bedömas i ljuset av sökandens individuella förutsättningar. Då dessa fall kan vara helt 

livsavgörande rekommenderas att sökanden ges ”The benefit of the doubt”, det vill säga 

att bedömas som trovärdig om inget bevis finns för motsatsen (UNHCR, 2013).  
 

I en examensuppsats i migrationsrätt från 2014 skriver Danielsson om rättssäkerhet vid 

asylrättsliga trovärdighetsbedömningar. Minnets roll i bedömningarna diskuteras utifrån 

en psykologiskt översiktlig genomgång ställd mot trovärdighetsbedömning inom 

gällande rätt. Här påtalas hur stort tolkningsutrymme som lämnas åt bedömaren och hur 

begrepp såsom ”vag” och ”detaljfattig” kan användas för att förklara varför sökanden är 

icke-trovärdig, utan att definiera vad i sökandens berättelse som var vagt eller 

detaljfattigt. Vidare påtalar Danielsson (2014) det svåra forskningsläge som råder när det 

gäller minne och vår förmåga att avgöra när en berättelse är sann eller ej. En ökad 

tillämpning av den forskning som trots allt finns rekommenderas för minska risken för 

godtycklighet och öka möjligheten till en rättssäker prövning i asylärenden (Danielsson, 

2014). Denna uppsats är en av ytterst få texter som berör trovärdighetsbedömningar i 

asylärenden i Sverige, en bok i ämnet ligger i tryck i skrivande stund.  

 

Känslomässiga reaktioner på att möta traumatiserade  

En annan aspekt av traumatiska berättelser är den påverkan de kan ha även på den som 

lyssnar till dem. Jurister, utredare och beslutsfattare riskerar själva att bli negativt 

påverkade av de traumatiska berättelser de får höra i sitt arbete. Detta kan leda till att man 

distanserar sig från vad som sägs för att skydda sig själv, vilket i sin tur kan leda till att 

man undviker delar av berättelsen som är relevanta, att man ser dem som otroliga i sin 

hemskhet och därmed att de inte är trovärdiga (UNHCR, 2013). Detta är något som 

återfinns i teorier om motöverföring och hur detta kan ta sig uttryck i terapeuters kontakt 

med traumatiserade patienter, där även terapeuten kan påverkas av och distansera sig från 

de svåra delarna av patientens berättelse (Perlman, 1999). 
 

Även om kontakten mellan jurist och asylsökande inte är direkt jämförbar med en patient-

terapeut-relation kan liknande processer i viss mån tänkas uppstå mellan jurister och 

asylsökande. Den osäkerhet kring berättelsens sanningsenlighet som traumaminnen ofta 

väcker hos både patient och terapeut kan, som tidigare nämnts för patienten, leda till ett 

behov hos terapeuten att fastställa fakta i ett för tidigt stadium. Terapeuten kan önska nå 

en känsla av säkerhet kring de uppgifter patienten kommer med och därmed avsluta 

undersökandet och bearbetandet av traumat för tidigt, vilket riskerar ge en ofullständig 

historia (Herman, 1992). Vi ser hur detta skulle kunna ske även i arbetet med att 

konstruera en juridiskt relevant berättelse. Här spelar också tidsaspekten in i klart högre 

utsträckning än i en terapi, offentliga biträden har som regel bara en träff med klienten 

innan utredning. 
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Att arbeta med traumatiserade klienter kan också ha effekter på den egna hälsan och det 

är främst utifrån detta perspektiv som juristers arbete med traumatiserade klienter tidigare 

studerats. Ett fåtal studier har gjorts på förekomsten av sekundär traumatisering hos just 

jurister som möter traumatiserade klienter i sitt arbete. Sekundär traumatisering (vicarious 

trauma) är ett begrepp som definierades av McCann och Pearlman (1990). Det beskriver 

den negativa påverkan det kan ha, på den egna mentala hälsan, att engagera sig empatiskt 

i de traumatiska berättelser man lyssnar till som terapeut i arbetet med traumatiserade 

människor. Följden av detta kan vara en negativ förändring i uppfattningen av omvärlden 

och självbilden, men också plötsliga inträngande minnen och mardrömmar med innehåll 

likt det man lyssnat till i arbetet (McCann & Pearlman, 1990). Sekundär traumatisering 

har påvisats hos jurister bland annat i Australien och USA. Levin et al. (2011) har 

undersökt brottsmålsjurister (solicitors) jämfört med civilrättsjurister, medan Vrklevski 

och Franklin (2008) jämfört jurister (attorneys) med deras administrativa personal. 

Resultatet var signifikant högre grad av tecken på sekundär traumatisering på samtliga 

utfallsmått hos brottsmålsjuristerna som hade mer kontakt med traumatiserade klienter än 

sina civilrättsliga kollegor. Samma sak gällde för juristerna jämfört med den 

administrativa personalen, en signifikant högre grad av symtom på sekundär 

traumatisering (Levin et al., 2011). Vrklevski och Franklin (2008) nämner att jurister ofta 

rekommenderas att inte engagera sig känslomässigt i sina fall, för att eftersträva 

objektivitet, men hänvisar till Murray och Royer (2004, refererat i Vrklevski & Franklin, 

2008) som menar att detta inte kan ses som någon garanti för att undvika sekundär 

traumatisering.  
 

Fokus i föreliggande uppsats begränsas inte till frågan om sekundär traumatisering och 

juristens psykiska hälsa eller ohälsa utan syftar till att beskriva de utmaningar som kan 

uppstå i det juridiska arbetet och hur de är specifika för arbetet med just traumatiserade 

asylsökande. Inom detta område har tidigare gjorts en mindre intervjustudie som 

examensarbete inom en specialistutbildning för traumaspecialiserade psykoterapeuter i 

Finland (Ylikomi, 2015). Detta är den enda text vi funnit om juristers upplevelser av 

mötet med traumatiserade asylsökande i relation till själva det juridiska arbetet. Ylikomi 

(2015) undersöker i sitt examensarbete hur traumatiserade asylsökande och offer för 

människohandel bemöts av jurister, poliser och gränspoliser i Finland i förhör- och 

intervjusammanhang och vilka eventuella problem som kan uppstå i dessa möten till följd 

av respondenternas traumasymtom. Vidare ställs frågan huruvida dessa problem i sin tur 

påverkar rättssäkerheten i den rättsliga processen samt de traumatiserades möjlighet att 

få de myndighetsinsatser de behöver. Dessa svårigheter beskrivs utifrån tidigare rapporter 

inom området, egna intervjuer med en jurist och en kriminalutredare samt visst underlag 

rörande gränsbevakningspersonals erfarenheter av att utföra asylintervjuer. De 

övergripande områden som lyfts fram är problem med de traumatiserades berättelser 

utifrån minnessvårigheter och svårigheter att hitta det väsentliga i berättelsen, de 

traumatiserades beteende och beteendets logik, samspelet mellan de traumatiserade och 

myndighetspersonen (bla. hur myndighetspersonens egen personlighet, känslor och 

föreställningar spelar in i samspelet, risk för sekundär traumatisering), samt problem med 

trovärdighetsbedömningar. Några eventuella problemområden i möten mellan offentliga 

biträden och traumatiserade asylsökande som tas upp i föreliggande uppsats har 

identifierats utifrån Ylikomis examensuppsats.  

 

Syfte och frågeställning 
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Syftet med föreliggande uppsats är att genom intervjuer belysa hur åtta offentliga biträden 

beskriver utmaningar och förutsättningar i arbetet med traumatiserade asylsökande. Detta 

i syfte att lyfta ett perspektiv av arbete med traumatiserade asylsökande som inte tidigare 

skildrats. Forskningsfrågorna som uppsatsen utgår ifrån är “Vilka utmaningar upplever 

offentliga biträden i sitt arbete med traumatiserade asylsökande och vilka förutsättningar 

upplever de sig ha för detta arbete?” 

 

 

Metod 

 

Metodval 

Då frågeställningen syftar till att fånga juristers egna upplevelser av att arbeta med 

traumatiserade asylsökande, valdes en kvalitativ metod. Kvalitativa analysmetoder 

möjliggör undersökandet av känslomässig förståelse av vissa upplevelser hos enstaka 

individer och grupper (Lantz, 2007). Vidare tillåter kvalitativa metoder nyanserade 

beskrivningar över komplexa sammanhang inom det undersökta ämnet. Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) valdes som metod för föreliggande uppsats. IPA är en 

relativt ny kvalitativ analysmetod som utvecklades av Jonathan Smith och hans 

medarbetare på 1990-talet. Metoden används främst inom områden såsom hälsa och 

psykologi (Braun & Clarke, 2013).  

 

IPA bygger på tre grundläggande teoretiska begrepp, fenomenologi, hermeneutik och 

idiografi. Den fenomenologiska ansatsen innebär att metoden lämpar sig väl för att 

beskriva individuella upplevelser av en företeelse (Smith & Shinebourne, 2012). Då dessa 

upplevelser inte går att få direkt tillgång till för en utomstående, krävs också ett tolkande 

av vad som förmedlas, hermeneutiken. IPA bygger på en dubbelt tolkande process, där 

forskaren försöker förstå underökningsdeltagarnas sätt att förstå sina upplevelser (Smith 

& Osborn, 2003). Vidare skiftar metoden mellan så kallad hermeneutics of empathy och 

hermeneutics of suspicion där forskaren vid ett steg försöker komma så nära som möjligt 

och förstå undersökningsdeltagarens upplevelse utifrån dess eget perspektiv och vid nästa 

steg ställer sig utanför och ställer kritiska frågor kring upplevelsen (Braun & Clarke, 

2013). Metoden lämpar sig bäst för studier på ett mindre antal personer, då den också är 

idiografisk och således syftar till att beskriva enskilda individers upplevelser, om än satta 

i ett sammanhang av flera individer (Smith & Shinebourne, 2012). Först och främst tolkas 

material individuellt, därefter kan individer jämföras mot varandra och eventuellt skapa 

mönster av likheter och skillnader. IPA-metoden passar vår studie då fokus ligger på 

personliga upplevelser hos juristerna samt deras sätt att skapa mening kring sina 

upplevelser i arbetet med traumatiserade asylsökande. Dessutom är ämnet så pass 

outforskat sedan tidigare, att inga färdiga teorier eller hypoteser finns som ska prövas. 

Arbetet blir alltså induktivt vilket ytterligare talar för IPA som metod. Utöver detta lämpar 

sig IPA väl för forskare och studenter med lite erfarenhet av kvalitativ forskning (Braun 

& Clarke, 2013).  
 

Val av undersökningsgrupp 
Urvalsgruppen avgränsades till att endast innefatta jurister som är medlemmar i Svenska 

Advokatsamfundet, då offentliga biträden kan ha olika titlar och utbildningsbakgrund. En 

bredare rekrytering hade resulterat i en alltför heterogen undersökningsgrupp och 

försvårat möjligheten att dra några slutsatser utifrån materialet. En ändamålsenlig 
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(purposive) rekrytering var alltså att föredra, detta för att få en så pass homogen grupp 

som möjligt som hade de erfarenheter som skulle belysas, i enlighet med den metod som 

valts för studien (Smith & Osborn 2003). De offentliga biträdena benämns i föreliggande 

uppsats som regel ”jurister”, till följd av det urval som gjorts och då det är jurister de i 

första hand är. 
 

Svenska Advokatsamfundet har en uppsättning riktlinjer och krav på sina medlemmar 

som inte alla offentliga biträden har, vilket gör att gruppen kan tänkas ha mer liknande 

förhållningssätt till sina uppdrag samt liknande arbetsvillkor. Enligt de vägledande regler 

som Advokatsamfundets medlemmar har att följa ska klientens intressen alltid vara 

juristens prioritet (Advokatsamfundet, 2016). Även om juristen arbetar mot ersättning 

från en myndighet, som i dessa fall då Migrationsverket betalar, finns ingen skyldighet 

att ta hänsyn till de ekonomiska begränsningar detta kan innebära. Om klientens bästa 

kräver mer arbete för juristen än planerat så ska inte juristen begränsas av ekonomiska 

hänsyn. Detta bör kunna skilja de jurister som är medlemmar i Advokatsamfundet från 

andra jurister som inte har dessa regler att följa. 
 

Intervjudeltagare 

Intervjupersonerna rekryterades genom att kontakta samtliga jurister som listades med 

mailadress på Svenska Advokatsamfundets hemsida som offentliga biträden i 

asylärenden i Stockholmsområdet (Advokatsamfundet, 2016). Juristerna kontaktades via 

mail, sammanlagt ca 360 personer. I rekryteringsbrevet bifogades information om syftet 

med undersökningen och genomförandet. Målet var att rekrytera ca 12 intervjudeltagare. 

35 personer svarade allt som allt, av dessa svarade 18 att de var intresserade av att delta, 

och övriga att de inte kunde eller ville delta av olika skäl. Skäl som angavs för att inte 

delta var tidsbrist, att de hade bristande erfarenheter inom området (antingen jobbat för 

kort tid med asylärenden eller inte haft att göra med traumatiserade sökande), att man inte 

var intresserad av att delta eller att man var bortrest under tiden studien skulle 

genomföras. Av de som tackade ja fanns två som bodde för långt bort för oss att resa, en 

byrå med två potentiella intervjupersoner som vi bokade tid med i närliggande stad men 

som av rent praktiska skäl (inställda tåg) inte gick att genomföra då ingen senare tid kunde 

bokas. Av de resterande 14 var det sex personer som av olika privata eller arbetsrelaterade 

skäl inte kunde träffas de tider vi hade möjlighet utföra intervjuerna. 
 

Sammanlagt åtta intervjuer genomfördes med jurister som tar uppdrag som offentligt 

biträde i asylärenden. Tre intervjupersoner var kvinnor och fem var män. 

Intervjupersonerna hade varierande lång erfarenhet av att arbeta som offentligt biträde för 

asylsökande, allt från 1,5 till 38 år och i genomsnitt 14 år. Vidare fanns det en viss 

variation gällande utbildning, samtliga tre kvinnor hade på något vis fördjupat sig i 

asylrätt. Vi frågade inte om intervjupersonernas ålder men ansåg det inte heller vara 

relevant för frågeställningen. 

 

Intervjuer 

Sammanlagt åtta semistrukturerade intervjuer på i genomsnitt 77 minuter (mellan 50 och 

99 minuter), genomfördes ansikte mot ansikte, med båda författarna närvarande. Då ingen 

specifik teori gällande forskningsområdet finns och då syftet är att fånga 

intervjupersonernas individuella upplevelser, var denna intervjuform mest lämpad då den 

bygger på öppna frågor och ger mycket utrymme för intervjupersonen att styra vad som 
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ska fördjupas (Lantz, 2007; Smith & Shinebourne, 2012). Intervjuerna spelades in på 

diktafon. En av författarna agerade intervjuledare medan den andra observerade och 

ställde kompletterande frågor vid behov. Författarna växlade mellan dessa roller och 

ledde och observerade vid fyra intervjuer vardera. Intervjupersonerna fick själv välja var 

de ville utföra intervjun. I sju fall genomfördes intervjun på intervjupersonernas 

arbetsplats och i ett fall på Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet. Att 

intervjupersonen ska känna sig så bekväm som möjligt är viktigt för att få till en god 

intervju, och att vara i en bekant miljö kan antas främja detta (Smith & Osborn, 2003). 

Vid en intervju fanns en fjärde person (en praktikant) närvarande, detta enligt 

intervjupersonens önskemål. En provintervju utfördes innan de egentliga intervjuerna. 

P.g.a. svårigheterna att rekrytera tillräckligt många intervjupersoner utfördes 

provintervjun med en juriststudent med erfarenhet av rådgivning i asylärenden istället för 

en av de rekryterade intervjupersonerna. Även om provintervjupersonen inte hade helt 

motsvarande erfarenheter inom området som de rekryterade juristerna användes 

intervjuguiden vid provintervjun som sådan i övningssyfte. Intervjudeltagarna, inklusive 

provintervjudeltagaren, informerades om undersökningens syfte, övergripande plan, 

metod och forskningshuvudman. Vidare informerades intervjudeltagarna om att 

deltagandet är frivilligt och att intervjudeltagarna är anonyma i den slutgiltiga rapporten 

samt att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Intervjudeltagarna fick vidare 

information om att det inspelade materialet skulle behandlas konfidentiellt, raderas efter 

att studien är genomförd samt att materialet inte skulle användas till något annat ändamål 

än författande av denna studie. Intervjupersonernas samtycke inhämtades muntligt inför 

intervjuerna. 

 

Datainsamling 

Intervjuguiden utformades utifrån tidigare forskning och traumateori samt juridiska 

artiklar inom detta område som ansågs relevanta för frågeställningen. Vid 

semistrukturerad intervjuform definieras på förhand de områden som anses vara 

essentiella för intervjupersonen att fördjupa sig i, men intervjuaren följer samtidigt 

flexibelt intervjupersonens berättelseförlopp och låter hen styra så långt det är möjligt 

utan att avvika alltför mycket från frågeställningen. Detta för att få en så god bild som 

möjligt av hur intervjupersonen själv ser på ämnet. Semistrukturerad intervjuform lägger 

specifikt vikt vid intervjupersonens upplevelse i en given kontext (Smith & Osborn, 

2003). 
 

De huvudsakliga intresseområden i föreliggande uppsats som utkristalliserades utifrån 

teori och tidigare forskning var relationen mellan intervjupersonen och den 

traumatiserade klienten, känslor hos intervjupersonen samt hos klienten, det 

traumatiserade minnets påverkan på uppgiften samt tolkens påverkan på såväl relationen 

mellan jurist och klient som på uppgiften. Här valdes kulturaspekten (skillnader i kulturell 

bakgrund och uttryck mellan jurist och klient) i arbetet bort, då det ansågs vara alltför 

omfattande för föreliggande uppsats. Då vissa frågor ansågs kunna leda till känslomässigt 

laddade områden utformades intervjuguiden så att dessa frågor ställdes i mitten av 

intervjun och både i början och i slutet av intervjun ställdes sakfrågor. Smith och Osborn 

(2003) menar att det är bra att ställa mer lättsamma frågor inledningsvis för att få 

intervjupersonen att slappna av, för att kunna bygga upp ett förtroende och så småningom 

kunna närma sig de mer laddade områdena. Intervjuerna avslutades också med mer 

konkreta frågor för att ge intervjupersonen en chans att lämna det mer laddade materialet 
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innan vi avslutade intervjun och lämnade intervjupersonen. Specifika bakgrundsfrågor 

gällande utbildning och erfarenhet placerades i början av intervjun. I slutet av intervjun 

ställdes också frågor gällande intervjupersonerna eventuella behov av utbildning inom 

trauma. 
 

Vår målgrupp kan inte förväntas veta något om sina klienters diagnoser och har inte heller 

som uppgift att göra det, istället ombads de inledningsvis beskriva vad som gör att de 

uppfattar en asylsökande klient som traumatiserad. Det är alltså omöjligt att säga huruvida 

deras klienter de facto är traumatiserade, men vår förförståelse för ämnet satt i relation 

till svaren i intervjuerna får utgöra en fingervisning. Dessutom kan juristens bemötande 

av en klient som hen anser är traumatiserad bara påverkas av just detta, den egna 

förståelsen av vad som definierar en traumatiserad person. 

 

Efter provintervjun reviderades intervjuguiden gällande ordning på några av frågorna. 

Gällande en del av frågorna definierades ett mättat svar på förhand. I dessa fall fastställdes 

de aspekter av frågeställningen som skulle täckas av vid denna fråga, och om dessa hade 

besvarats till övervägande del kunde den frågan anses avklarad såtillvida att 

intervjupersonen inte ville utveckla den ytterligare. Vidare definierades vissa aspekter 

som endast skulle följas upp med hjälp av följdfrågor ifall intervjupersonen själv tog upp 

dessa, detta för att undvika att ställa alltför ledande frågor och därmed styra intervjun för 

mycket. Genom att ha båda författarna närvarande vid samtliga intervjuer förbättrades 

möjligheten att täcka av alla områden samt säkerställa mättade svar. Efter den första 

intervjun förfinades ordningen på frågorna ytterligare. Vidare delades en av frågorna 

(”Händer det att din och klientens upplevelser går isär om vad som sagts och vad som är 

av vikt?”) upp till två olika delfrågor för att tydliggöra vad som efterfrågades. 

 

Genomförande av analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Författarna transkriberade de intervjuer som de 

hade observerat, detta för att få lite mer fördjupad känsla för den intervju som de inte 

själva varit huvudansvariga för. I enlighet med IPA påbörjades analysprocessen med en 

associationsfas där båda författarna, efter att ha läst transkriberingen av den första 

intervjun flera gånger, associerade fritt kring materialet var för sig och skrev ner sina 

associationer i vänsterspalt på intervjudokumentet. Redan under associationsfasen dök 

några idéer kring möjliga teman upp, vilka också skrevs ner. Efter det jämförde författarna 

associationer med varandra. Utifrån detta fördes en diskussion över tematisering av 

materialet. Till stor del hade båda författarna liknande associationsbanor men där 

tankarna gick isär kunde de olika synsätten komplettera varandra i förståelsen av citaten. 

Efter denna fas tematiserades materialet av författarna var för sig i höger spalt, med hjälp 

av associationsanteckningar samt utifrån diskussionerna under associationsfasen. 

Därefter jämfördes de olika teman som satts och efter en diskussion sattes gemensamma 

temanamn på de citat som ansågs svara mot frågeställningen på något vis. Här fanns också 

utrymme för en något mer kritisk blick på vad som sagts i citaten och vår förståelse av 

detta ur mer av ett ”utifrån-perspektiv”. 

 

Då en del av svaren rörde arbetet med asylsökande generellt, eller andra typer av klienter 

än asylsökande, har tematiseringen gjorts mycket konservativt. Om det inte tydligt 

framgår av vad som sägs, i citatet i fråga eller av dess närliggande kontext, att det handlar 

om just traumatiserade asylsökande, har detta citat utelämnats.  
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Efter arbetet med den första intervjun fanns ett stort antal olika teman som låg på relativt 

olika abstraktionsnivåer. Utifrån denna preliminära tematisering klipptes citaten med 

tillhörande temanamn isär och arbetet påbörjades kring möjliga tema-kluster. För att hålla 

fokus på frågeställningen jämfördes teman och kluster efter en preliminär 

klusterformering med intervjuguiden för att se om de svarade mot de olika 

frågeområdena. Några preliminära övergripande teman, bestående av ett eller flera kluster 

av teman, svarade mot frågeområden i intervjuguiden och andra grundade sig i första 

hand på intervjumaterialet i sig. Sedan omformulerades alla namn på övergripande teman 

så att de representerade underliggande kluster och teman så bra som möjligt. Efter detta 

omarbetades såväl namn som ibland innehåll i både kluster och teman en gång till så att 

abstraktionsnivån låg på rätt nivå för respektive kategori. Här ska temanamnen ligga så 

nära citaten som möjligt, om än i författarnas tolkning av vad dessa citat innebär för 

intervjupersonen. Klusternamnen sammanfattar temans innehåll utifrån ett försök att 

förstå hur intervjupersonerna förstår dessa områden. De övergripande temanamnen delar 

in hela materialet i mer övergripande områden som beskriver de huvudsakliga 

problemområden som identifierats.  

 

Efter att tematiseringen och struktureringen av den första intervjun var klar genomfördes 

samma procedur med nästa intervju. Teman som kristalliserades ut vid den andra 

intervjun överensstämde till viss del med teman från den första intervjun men även en del 

nya teman dök upp. Därefter genomlästes den första intervjun en gång till för att se om 

den innehöll citat som motsvarade de nya teman som framkommit i tematiseringen av den 

andra intervjun. Samma procedur upprepades vid varje intervju. Nya teman sattes och 

kontrollerades mot föregående intervjuer vid analys av varje ny intervju. Vissa intervjuer 

innehöll teman som passade in i den befintliga strukturen av tema-kluster-övergripande 

tema, andra gjorde det inte. Detta gjorde att strukturen fick arbetas om ett flertal gånger. 

För vissa intervjuer saknades vissa tema och vissa kluster helt, medan de övergripande 

temana var giltiga för samtliga. Till en början låg dessa övergripande teman relativt nära 

intervjuguide och teori, både gällande temanamn och kategorisering, men med tiden blev 

tematiseringen mer textnära och representativ för materialet. Namnen på teman, kluster 

och övergripande teman har omarbetats kontinuerligt under analysprocessen för att hitta 

rätt abstraktionsnivå och för att utgöra en struktur som representerar materialet så gott 

som möjligt. 

 

Avgränsning av frågeställningen 

Den ursprungliga frågeställningen vid början av författandet av studien formulerades som 

”hur beskriver offentliga biträden sina upplevelser av och förutsättningar för att arbeta 

med traumatiserade asylsökande”. Under analysens gång visade sig denna frågeställning 

vara för ospecifik. Utifrån den förförståelse författarna hade om asylprocessen, om 

trauma som psykologiskt fenomen samt om tidigare forskning i ämnet, hade vissa 

potentiella problemområden i de offentliga biträdenas arbete med traumatiserade 

asylsökande kunnat skönjas på förhand. Intervjuguiden hade formulerats utifrån dessa 

antaganden och innefattade således från början ett visst problemfokus. Även icke-

problematiska aspekter efterfrågades, men då en klar majoritet av det insamlade 

materialet kretsade kring utmaningar och problem i arbetet avgränsades analysen till att 

omfatta enbart utmaningar och förutsättningar. 
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Frågeställningen avgränsades således efter att ungefär hälften av materialet var 

tematiserat och formulerades som ”Hur beskriver offentliga biträden utmaningar i och 

förutsättningar för arbetet med traumatiserade asylsökande”. Som resultat av denna 

avgränsning lämnades en del av det resterande materialet utan tematisering, teman som 

satts på redan genomlästa intervjuer men som bedömdes falla utanför den mer avgränsade 

frågeställningen plockades bort. Detta material bedömdes inte vara innehållsmässigt 

avgörande eller av för stor mängd för att utelämnas. Det utelämnade materialet bestod till 

stor del av beskrivningar som belyste en annan, icke-problematisk sida av juristernas 

arbete med traumatiserade asylsökande som naturligtvis existerar vid sidan om det mer 

problematiska. Typiska utsagor som lämnades ut vid denna fas var ”Sen det mest 

fantastiska av allt är ju alla dom här klienterna man har haft… under alla åren alltså, det 

är ju.. fantastiska människor och.. man får ju.. jättemycket tillbaka.. från dom som man 

ju inte får när man har försvarat nån.. buse om man nu säger så.” 

och ”--Ja, så är det ju ofta.. att man känner nånting för klienten, och det är klart, ibland 

känner man mer och ibland känner man mindre och.. ibland engagerar man sig mer och 

ibland engagerar man sig kanske mindre”. Då frågeställningen tydligt avgränsades till att 

endast innefatta det problematiska och utmanande i juristernas upplevelser bör ändå 

nämnas att även uttryck för det oproblematiska och meningsfulla i deras arbete förekom 

i materialet. 

 

Etiska överväganden 
Ambitionen var att säkerställa möjligheten för intervjudeltagarna att berätta om sina 

upplevelser så fritt som möjligt under intervjuerna. Samtidigt ansågs det finnas en viss 

risk för att detaljer kring juridiska fall som skulle kunna härledas till specifika personer 

skulle kunna komma upp under intervjuerna. Intervjudeltagarna informerades på förhand 

om att i de fall sådana detaljer som landsnamn, nationalitet eller etnisk tillhörighet skulle 

nämnas, skulle dessa utelämnas i den slutgiltiga rapporten. Den här typen av detaljer har 

maskerats i citaten med [...], detta gäller även då intervjupersonen stakat sig, upprepat sig 

eller något helt ovidkommande tagits bort för att tydliggöra citatet. I de fall juristen 

benämnt kön på en specifik klient har detta ersatts med *hen*. Även platsangivelser har 

maskerats med *stad*. Vidare informerades intervjudeltagarna om att de skulle vara 

anonyma i materialet samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt och makuleras 

efter författandet av uppsatsen. Detta tydliggjordes ytterligare genom att poängtera att 

fokus för uppsatsen inte ligger på enskilda klientärenden utan på generella upplevelser av 

arbetet. För att säkerställa intervjupersonernas anonymitet men ändå ge en personlig 

prägel på redovisningen av resultatet, används pseudonymer i redovisningen. Detta 

möjliggör också för läsaren att se representativiteten i materialet. 

 

Intervjudeltagarna var vuxna, till vår kännedom friska, människor som inte stod i 

beroendeställning till oss. Utifrån detta ansågs det inte finnas några uppenbara risker med 

att intervjua dem om deras upplevelser. Det ansågs dock finnas en liten risk för att 

deltagarna inte på förhand kunde veta huruvida det skulle bli känsloladdat att tala om hur 

det är att möta traumatiserade människor, vad det gör med en själv och hur man handskas 

med det. Då det är frågan om en tredje parts trauma och det ingår i deltagarnas yrkesroll 

att möta dessa människor, ansågs deltagarna emellertid vara kapabla att tala om detta på 

ett för sin egen del tryggt vis. Att båda författarna deltog i samtliga intervjuer kan också 

tänkas ha påverkat intervjudeltagarnas upplevelse av intervjusituationen. Då 

intervjuernas fokus till stor del låg på psykologiska fenomen samt personliga känslor och 
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upplevelser kan intervjusituationen med två psykologstudenter närvarande ha upplevts 

som ojämlik och påfrestande. Vikten av att säkerställa jämn kvalité mellan intervjuerna 

ansågs dock väga tyngre i denna fråga. Upplevelsen var att intervjupersonerna på det stora 

hela var tillräckligt bekväma i situationen för att öppna upp sig och fördjupa sig om sina 

upplevelser av arbetet utan att lida men av det. 

 

Att det vid en av intervjuerna fanns en ytterligare person, en praktikant, närvarande kan 

också tänkas ha påverkat intervjuupplevelsen i det fallet då intervjun till viss del bestod 

av potentiellt känsloladdade frågor och frågor om personliga upplevelser. Den fjärde 

partens närvaro berodde på intervjupersonens önskemål. Innan intervjun påbörjades 

informerades intervjupersonen ifråga om att en del personliga och känslobetonade frågor 

skulle ställas och säkerställdes att intervjupersonen trots detta kände sig bekväm med att 

utföra intervjun. Den fjärde parten, praktikanten, som närvarade upplystes inledningsvis 

om syftet med intervjun, samt tillfrågades därefter om huruvida hen fortsatt ville sitta med 

under intervjun. Muntligt samtycke lämnades till detta. Den fjärde parten var passiv under 

intervjun och hens närvaro bedöms inte ha påverkat intervjusituationen nämnvärt.  
 

En aspekt av att vi valde att avgränsa frågeställningen först i analysfasen är den etiska. 

Vi har inte sagt innan intervjuerna att vårt fokus kommer ligga på problem och 

utmaningar i arbetet. Juristerna skulle kunna uppfatta den avgränsade frågeställningen 

som att vi i föreliggande uppsats enbart skildrar en ensidigt negativ bild av deras arbete. 

Dock tyder ingenting i materialet på att någon av juristerna tycker att deras arbete är 

oproblematiskt eller att de inte vill lyfta de svåra sidorna av det.  

 

Som beskrivs ovan har såväl informationskravet, både skriftligt och muntligt, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckeskravet uppfyllts.  

 

 

Resultat 
 

Intervjufrågorna baserades på fyra huvudsakliga intresseområden, relationen mellan 

intervjupersonen och den traumatiserade klienten, känslor hos intervjupersonen samt hos 

den traumatiserade, det traumatiserade minnets påverkan på uppgiften samt tolkens 

påverkan på såväl relationen som uppgiften. Analysen av de åtta intervjuer som 

genomförts resulterade i tre övergripande teman, till viss del överensstämmande med nyss 

nämnda intresseområden. Det övergripande temat relationella utmaningar återfanns i 

materialet så som förväntat. Svårigheter att ta fram en juridiskt relevant berättelse var ett 

annat övergripande tema som innefattar såväl minnesproblematik som tolkens inverkan 

på klientens benägenhet att berätta om svåra erfarenheter. Det mest framträdande 

övergripande tema som framträdde var asylprocessens snäva ramverk, som rör de villkor 

intervjupersonerna arbetar inom. Beskrivningar av känslor hos intervjupersonen och den 

traumatiserade klienten återfanns inom samtliga övergripande teman. Tolkens roll 

beskrevs förvisso som stor, men den specifika problematiken gällande just de 

traumatiserade klienterna var inte lika självklar, att vara beroende av tolk beskrevs som 

problematiskt oavsett klient. 

 

Asylprocessens snäva ramverk 
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Det övergripande tema som sticker ut mest i intervjuerna är det snäva ramverk som 

asylprocessen utgör för juristers arbete med traumatiserade klienter. Det är en systematisk 

problematik som alla erfar och som tydligt definierar juristernas arbetsvillkor. 

 

Strukturella brister i hänsyn till trauma  
Något som återkommer under intervjuerna är beskrivningar av hur man skulle önska såväl 

mer tid för den traumatiserade klienten att få gå igenom sin berättelse för sin egen skull 

som hur man skulle behöva fler betalda timmar med klienten för att hinna få den 

information från klienten som krävs för att skapa en sammanhängande berättelse. En 

sammanhängande berättelse som i många fall är avgörande för att få en rättvis prövning 

av fallet. Olika aspekter av en traumatiserad klients sätt att berätta beskrivs av vissa 

jurister som något som sänker klientens trovärdighet. Det är förändringar i berättelsen 

från asylutredningen till det att man kommer upp i migrationsdomstolen, att klienten inte 

kan redogöra för de detaljer som efterfrågas, att berättelsen inte är sammanhängande eller 

att klienten inte uttrycker känslor på det sätt som förväntas. 
 

Erika beskriver det såhär: 

Jaa det händer ju alltså det är ju också väldigt olika men […] ibland så kan 

det ju vara ganska många uppgifter som förändras alltså från när man har 

träffats och när man ses på migrationsverket eller sen om man är i 

migrationsdomstolen att det kommer nya uppgifter eller motstridiga 

uppgifter så det händer ju eh då ifrågasätts det är ju såna uppgifter som 

ifrågasätts mycket av migrationsverket till exempel att det om man ska 

bedöma trovärdighet då ser dom liksom att det är en del att det har varit 

sammanhängande och att man inte ändrar sina uppgifter och så 

 

Man talar också om att även då migrationsverk eller migrationsdomstolar är eller görs 

medvetna om att det är en traumatiserad person de har att göra med, tas inte alltid hänsyn 

till detta och samma krav ställs på framställan som i andra fall. Det beskrivs som att 

traumats påverkan på klienten ogiltigförklaras i besluten. 

 

Karin säger: 

En person då […] som har fått ett negativt utslag i migrationsverket den 

bedömningen och den argumentation som migrationsverket för . den följer 

ju med upp i domstolen . så och då ska den sitta i en vanlig rättegång och 

redogöra för dom här detaljerna igen . och oavsett om du har ett läkarintyg 

som säger att det här är en person med trauma eller inte så måste han 

redogöra igen och det måste vara detaljer måste vara sammanhängande . 

och mest troligt så är det så att det kommer inte att stämma med det han har 

sagt hos migrationsverket . och då blir det bara ännu rörigare . och då blir 

det ännu mindre . möjlighet för den här att få ändring i sitt asylbeslut va 

 

Då det redan kan vara svårt att bedöma trovärdigheten på traumatiserade klienter då de 

avviker från det ”normala” sättet att berätta och visa känslor, blir bristen på möjlighet till 

muntlig förhandling vid överklagande en ytterligare försvårande faktor. Istället sker 

förhandling vid överklagande till migrationsdomstol skriftligen och man upplever inte att 

detta gör klientens berättelse rättvisa. Det beskrivs också som problematiskt för den 

enskilde klienten, som inte får en chans att försvara och förklara sig mot eventuellt 
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ifrågasättande av hens trovärdighet. Just i fallen med de traumatiserade klienterna blir 

känslouttryck, och nyanser i dessa, så viktiga för trovärdigheten och förståelsen, något 

som försvåras ytterligare av att vara beroende av en tolk som inte alltid kan förmedla 

dessa uttryck fullt ut. 

 

Yrkesrollen begränsar och är begränsad 

Att klienterna inte har tillgång till psykologiskt stöd under asylprocessen är något som 

upplevs mycket problematiskt. Här uttrycks en önskan om att veta var klienten kan ta 

vägen med sina psykologiska problem och en önskan om samordning mellan myndigheter 

så att klienten inte faller mellan stolarna. Denna brist ses som problematisk såväl för 

klientens hälsa som för det egna arbetet som man upplever försvåras av klientens dåliga 

mående. Trots ett arbete där juristerna återkommande möter människor i svåra situationer 

och att de inte har någon utbildning i att hantera detta, saknar de helt möjlighet till 

handledning. Här beskrivs till stor del ett ensamarbete där man eventuellt bollar tankar 

med kollegor men där sekretess och frågornas svåra natur hindrar någon djupare 

reflektion och ventilering. Arbetet med asylsökande i allmänhet kan få juristerna att känna 

sig otillräckliga då det handlar om så livsavgörande beslut. Då arbetet med traumatiserade 

asylsökande kompliceras ytterligare av olika faktorer beskrivs i dessa fall i än högre grad 

en känsla av att alltid ha kunnat göra mer. Man undrar om ett extra möte hade fått klienten 

att berätta mer, om man kunnat skapa en bättre kontakt på något vis eller om det funnits 

andra sätt att bemöta klienten som gjort att den kunnat berätta mer om sitt fall som varit 

avgörande. 

 

Erika: 

och att det kan . ja man kan liksom ha en känsla som det har varit .. eh . ehm 

ja men om det är tunga frågor så det sätter ju sig nånstans att man liksom 

tycker att det här var lite jobbigt och man tänker på dom frågorna hur ska 

det gå men som jag säger så har man blivit bättre på att . att hantera det 

liksom att eh gick längre med det i början och tänkte och liksom tog med 

det hem och nu är det ju mer att nu har vi gjort det här och jag kommer göra 

liksom det bästa som jag kan eh .. sen *heh* kan jag inte göra mer men det 

är klart att . man tänker på det 

 

Här beskrivs hur man ständigt måste balansera på gränsen mellan att fråga och lyssna för 

att utföra sitt arbete, och att ibland hamna på områden där klientens svåra erfarenheter 

och behov av vård för dessa riskerar att få juristen att gå in i en roll som den inte behärskar. 

Här finns en försiktighet och en oro för vad som kan hända om man skulle gå för långt, 

gå in i rollen som vårdare, något som inte får ske. 

 

Erik beskriver det: 

Ja, jag blir inte kidnappad av deras känslomässiga trauman, utan märker jag 

att det finns någonting i botten, eeem, då frågar jag så försiktigt jag kan, 

försöker att få fram ett svar, och är det så att det är en medicinsk fråga, då 

hänvisar jag till sjukvården. Är det fråga om psykiskt trauma, då hänvisar 

jag till era kollegor. Jag, alltså jag måste ju inse att här är jag lekman, och 

det är riktigt illa om jag börjar gå in på områden som jag inte behärskar. 
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Klienten kan ibland vara i så stort behov av stöd, även i andra frågor än de juridiska, att 

juristen känner sig pressad att gå utöver sin yrkesroll. Det kan också vara frågor av 

juridisk art men att klienten har svårt att begränsa sin kontakt med juristen vilket också 

upplevs pressande. 

 

Erika: 

så att då får jag försöka mer liksom få upp en kontakt men det kan vara svårt 

ibland att få och sen kan det ju vara tvärtom då dom som är väldigt 

hjälpsökande istället så att man får väldigt väldigt tät kontakt att dom kan 

ringa eh liksom *hehe* inte dagligen men väldigt ofta och .. vill ha stöd och 

sådär 

 

Här uttrycks ett behov av att dra en gräns för hur mycket empati och medmänsklighet 

man kan visa och känna i relation till klienten. Detta upplevs som en svårighet men också 

en nödvändighet för att hålla sig till yrkesrollen och uppgiften. 

 

Att klienten inte kan berätta sin historia på det sätt som krävs för att driva fallet är något 

juristen måste handskas med, här uttrycks en brist på kunskap om hur detta kan göras 

bättre med just traumatiserade klienter. Denna typ av psykologisk kunskap ingår 

traditionellt inte i juristrollen. Man talar också om att det skulle vara önskvärt med 

kunskap om trauma som något att lyfta i argumentationen gentemot migrationsverk och 

migrationsdomstol. 

 

Svår balans mellan uppgiftens krav och traumatiserades psykologiska 

förutsättningar 

Här finns en medvetenhet om att migrationsverk och migrationsdomstol kommer att ställa 

detaljerade och ibland väldigt känsliga frågor om det klienten berättar om, och man ser 

det som nödvändigt att förvarna klienten om detta och förbereda inför de påfrestningar 

detta kan innebära. Här beskrivs hur juristen själv inte nödvändigtvis vill veta alla detaljer 

eller tycker att dessa är relevanta, men då frågorna ändå kommer att ställas kan de ibland 

själva ställa dem först för att klienten inte ska bli överraskad i en så stressad och känslig 

situation som utredning och rättssal utgör. Även detta kan vara problematiskt. Juristen 

kan märka att klienten blir besvärad av frågor, inte kan svara ordentligt eller vill gå vidare, 

men då juristen har kraven för asylskäl klara för sig vet hen om vad som måste komma 

fram för att uppfylla dessa och måste då ändå fråga om detaljer som kan vara känsliga. 

 

Erika beskriver det såhär: 

ja nej det kan vara till exempel så kan det vara nån som har varit med om 

något hemskt eller eh – […] och vill inte berätta berättar väldigt kort om det 

och vill byta eller sådär ja då händer det och då måste man ju ändå . liksom 

stanna upp lite men ok vad hände här för det här måste vi ändå få fram på 

ett tydligt sätt det är ju det här som är liksom det centrala och det blir ju dom 

kanske inte ens nej det var liksom alltså nästan sopa över och då är det ju 

svårare då får man ju . för då måste man ju ändå stanna i det man måste 

prata om det här vad har hänt och liksom gå in i detaljer och det kan ju vara 

.. […] det är ju jättesvårt *heh* för en person som inte vill där liksom och 

då - då får man ju hoppas att man får fram så mycket som möjligt men det 

är ju ändå man har ju ganska begränsad tid 
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Här ser man klientens tystnad vid utfrågning som en ledtråd till något som behöver lyftas 

fram, och även om man inser att tystnaden tyder på en svårighet ser man sig tvungen att 

fortsätta fråga vidare om ämnet. När klienten inte själv kan sätta ord på sina erfarenheter, 

eller när berättelsen stannar upp eller blir ordfattig, kan juristen försöka med mer specifika 

frågor. Dessa kan baseras på landinformation som gör att juristen har viss förförståelse 

för vad som kan tänkas ha hänt klienten, eller försök att bygga vidare på det klienten just 

berättat. 

 

 Fredrik: 

…man kanske inte ställer frågan vad upplevde du i fängelset emm eller vad 

upplevde du när polisen grep dig vad hände sen på polisstationen, det är inte 

så man kanske frågar utan då frågar man […] jag har läst in mig på ditt 

hemland eller ursprungsland och emm.. jag har noterat att vad gäller din typ 

av asylskäl så finns då en ganska rejäl risk för att man utsätts för övergrepp 

om man blir fängslad, har du blivit utsatt för övergrepp när du blivit 

fängslad, eller att du har blivit fängslad är det nånting som du har råkat ut 

för, att du har blivit utsatt för övergrepp, då kan- alltså det räcker med ett 

ja- eller nej-svar, då brukar det rulla på emm men alltså om man däremot 

frågar vad var det du utsattes för under dom här tre veckorna som du satt i 

arrest i *stad*, för att ta ett land eller (ohörbart) jo.. *stad* kanske vi ska ta 

istället då, då blir det lite mer ansträngt och besvärande 
 

Klienten kan ibland glida in i sina egna tankar, fastna i sin berättelse och inte svara på de 

frågor som ställts. Det kan också vara svårt för en traumatiserad klient att orka ordna fram 

nödvändigt bevismaterial, eller att orka koncentrera sig på att få allt rätt under 

genomgången av protokollet. 

 

Något som nämns är hur man ofta behöver ta pauser i arbetet eller avbryta möten när 

klienten inte orkar med mer, börjar gråta eller när juristen eller den som har huvudansvar 

för mötet upplever att klienten blir alltför pressad av situationen och vad som berättas. 

Ibland avbryter man inte arbetet i tid utan fortsätter driva på utfrågningen av klienten, 

vilket kan leda till ångestattacker, känslomässiga sammanbrott och i något fall till och 

med inläggning på sjukhus. Detta beskrivs som dramatiska händelser som också kan få 

inverkan på utfallet i ärendet, om det sker framför sittande utredare eller rätt kan dessa 

drabbas så starkt att de ser det som skäl att få stanna. 

 

Detta beskrivs ingående av flera jurister, hur utredare, nämndemän och domare kan 

behöva se med egna ögon hur dåligt klienten mår för att förstå, och därmed ge bifall på 

ansökan. Det finns också ett mått av iscensättande, där man påtalar detta för klienten 

innan så att hen vet att det till och med kan vara gynnsamt att visa sina känslor. Dock 

beskrivs också hur det inte bara är bra med mycket känslor, utan hur klientens känslor 

ska motsvara vad man kan förvänta sig, en form av normativt känslouttryck. 

 

Erik förklarar det såhär: 

…man fick inte tala om , det jag tänker att, *hen* blev alltså utsatt för, för 

ett sexuellt […] övergrepp utav en utav dom här väktarna och det där var ju 

jätte svårt för *henom* att tala om… […] men det gjorde *hen* och det 
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skrev jag och.. vi fick.. ett nej i Migrationsverket, vi fick.. ett ja till vår 

framställande om muntlig förhandling i Förvaltningsrätten och.. vad gör 

man då, tror du att man tar upp den här frågan? Det här är, frågan nästan att 

vara... elak, cynisk […] … det är klart att det här är en av dom 

huvudfrågorna som jag har … för att visa att det här övergrepp har ägt rum.. 

och emm.. om du tänker domstolen, det här är ju lite utav.. får jag säga 

teater, förstår ni hur jag menar va? det är det att min uppgift ju att.. fånga 

rättens uppmärksamhet, och att om ni kan lyssna på mig, i  (ohörbart) är ju 

knepig, men, nämndemännen, dom lyssnar ju på för att dom är vanliga 

lekmän. Och en sån här berättelse, det tar ju på människor, så är det ju 

 

Svårigheter att ta fram en juridiskt relevant berättelse          
Ett andra övergripande tema vi funnit är svårigheter att ta fram en juridiskt hållbar 

berättelse tillsammans med klienten. 

 

Omständigheter som försvårar för klienten att berätta 
Såväl juristens som tolkens person och beteende spelar in när det gäller klientens 

benägenhet att berätta om de traumatiserande händelserna, allt beroende på såväl 

individuella faktorer som traumats karaktär. Då det ofta rör sig om laddade frågor som 

ligger till grund för traumat, sexuella övergrepp och förföljelse på religiösa eller politiska 

grunder, beskriver man här hur klienten kan ha svårt att anförtro sig till juristen om 

klienten och juristen är av olika eller samma kön, om de delar eller inte delar samma 

religion eller kultur. 

 

Då tolk är en nödvändighet i dessa ärenden blir denna en viktig faktor att ta hänsyn till. 

Tolken har ofta sitt ursprung i samma land som den asylsökande eller så delar de kultur, 

religion eller annan tillhörighet. Detta kan ibland vara bra då klienten finner någon som 

förstår hens bakgrund, men kan också vara ett hinder då klienten flytt från just denna 

tillhörighet av någon anledning. Här nämns faktorer som tabu kring sexualitet och 

religion, olika hierarkier som är okända för juristen men som hindrar klienten att säga 

vissa saker. Även tolkens kön kan vara en faktor. Hur tolken reagerar med minspel och 

kroppsspråk när klienten berättar om känsliga saker är något som står utanför juristens 

kontroll men som kan ha påverkan på klienten givet tidigare nämnda faktorer. 

 

För att försöka ge klienten den trygghet hen behöver för att kunna berätta om sina 

upplevelser kan juristen poängtera tystnadsplikten, förtydliga sin roll som klientens egna 

företrädare, visa att man förhåller sig fördomsfri till klientens berättelse och med 

kroppsspråk försöka signalera att man är beredd på att ta emot vad klienten har att säga. 

 

Martin tänker såhär: 

och sen så förklarar jag väldigt tydligt för dom att emm på mitt möte då att 

dom berättar det dom vill emm.. och det dom orkar med och berätta.. och 

sen poängterar mycket det här med tystnadsplikten både för mig och för 

tolken och för Migrationsverket .. emm jag försöker så att säga ge dom goda 

förutsättningar för att känna att dom kan dela med sig av det, så kan man 

utrycka det 

 

Traumarelaterade svårigheter att berätta 
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Ett av de två stora områden som särskiljer de traumatiserade klienterna från andra klienter 

är deras svårigheter att faktiskt berätta och göra detta på ett sätt som är förståeligt (det 

andra utgörs av de relationella svårigheter som beskrivs nedan). 

 

Flera jurister beskriver hur det tillhör en av de vanligaste svårigheterna vad gäller 

traumatiserade klienter att de inte minns detaljer, eller minns vissa detaljer väldigt tydligt 

men har svårt att minnas hela skeenden. De kan ha svårt att hålla isär vad som hände när 

och hur, saker som ofta är avgörande i en juridiskt hållbar berättelse. Att klienten vid 

asylutredningen säger en sak, för att senare vid ett överklagande i migrationsdomstolen 

ändra delar av berättelsen är också något som beskrivs som vanligt förekommande. Även 

detta utgör ett problem då myndigheterna ofta ser det som en brist i trovärdighet att ändra 

sin berättelse, medan juristen själv kan se det som att klienten helt enkelt inte minns eller 

minns något annat vid detta senare tillfälle. 

 

Något som också återkommer i juristernas berättelser är svårigheter hos klienten att sätta 

ord på sina erfarenheter. Detta beskrivs antingen som att klienten helt enkelt inte kan, är 

förmögen att berätta, eller att de inte orkar, klarar av den påfrestning det innebär. 

Genomgående här är att juristerna uppfattar det som att det finns något som skulle behöva 

komma fram, men som inte går att få ord för. 

 

Till skillnad från de fall när klienten inte kan berätta alls, kan vissa å andra sidan fastna i 

delar av berättelsen som de vill prata mycket om, ibland upprepar de sig gång på gång om 

dessa delar. Juristen ser det då som en nödvändighet att klienten får prata av sig, även om 

hen själv vet att just denna del av berättelsen inte är det som kommer vara av vikt för 

migrationsverket eller migrationsdomstolen. 

 

Martin: 

… sen kan dom vilja berätta om nåt som har hänt i deras hemland som dom 

typ i princip tycker är såhär skyddsstatusgrundande men som jag vet inte är 

det, men då försöker jag inte liksom säga till dom att nej men det här betyder 

ingenting jag vill inte avfärda deras .. känslor eller åsikter eller vad det är 

liksom men jag försöker göra klart för dom vad jag tror liksom vi behöver 

gå vidare med så. emm.. hmm.. och jag låter dom, jag låter dom berätta 

också för Migrationsverket så att det är Migrationsverket som i så fall för 

avfärda dom, jag tänker inte göra det 

 

Detta att berättelsen måste uppfylla vissa kriterier, följa en viss mall, är något som blir 

svårt med många traumatiserade klienter. De kan berätta i en annan ordning än vad som 

förväntas, ge detaljerade redogörelser för vissa händelser men inte hålla en röd tråd 

genom hela historien, de kanske trycker på vissa saker de upplevt som skäl att lämna sitt 

land men lyfter inte det som juristen påtalat är skyddsskäl. 

 

Birgitta beskriver det kortfattat: 

berätta vad du har varit med om och varför du har lämnat hemlandet och 

gör det gärna i kronologisk ordning om du kan . det är det de inte kan . ofta 

om de är riktigt traumatiserade så kan de inte det .. 
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Vissa kulturella särdrag hos klienten beskrivs också som något som kan krocka med den 

typ av berättelse juristen behöver få fram. Det kan vara så att klienten berättar icke-linjärt, 

eller börjar sin historia med att redogöra för sitt ursprung och gå framåt därifrån, något 

det inte finns utrymme för i denna tidsbegränsade process. Det kan också vara så att 

kvinnor från landsbygden i vissa länder inte är utbildade och inte är vana att tala för sig 

själva. Juristen kan se det som att man kan förvänta sig olika typer av berättelser av 

klienter från olika länder, och hur dessa olika typer av berättelser kan förstärka de problem 

som redan finns med traumatiserade klienters sätt att berätta. I de fall där klienten är 

traumatiserad till följd av händelser kopplade till diskriminering kan detta faktum göra 

det än svårare för hen att berätta om detta för juristen. Vissa jurister beskriver hur 

traumatiserade kan ha svårt med såväl tillit i allmänhet, som i synnerhet gällande 

myndighetspersoner då de kanske utsatts för grymheter av de myndigheter de flyr från. 

De kan också ha varit med om saker i sina ursprungsländer och försökt få skydd från 

myndigheterna men nekats detta. 

 

Birgitta beskriver detta tydligt: 

men för att det är så det är så väldigt känsliga saker .. och det är ju saker 

som . vi kanske i normalfallet inte alls är med om . jag menar ska man 

jämföra alltså då är det ju brottsoffer . eller ja våldtäktsoffer såna som har 

varit . man kan ha varit med om andra trauman . nån har dött som har stått 

en väldigt nära och sådär eller nånting sånt men just det här att själv utsättas 

för sån fysisk och psykisk misshandel . av myndighetspersoner . […] 

polisen till exempel ska man ju kunna lita på . och det kan inte dom . man 

ska kunna lita på att det inte kommer en bomb . en oljefatsbomb nedrusande 

i skallen på en också ... och det kan inte dom 

 

Relationella utmaningar 

Det tredje och sista övergripande temat handlar om de relationella utmaningar som kan 

uppstå i mötet med traumatiserade klienter. 

 

Trauma försvårar alliansskapande med klienten 

Att skapa en god arbetsallians beskrivs som nödvändigt för att kunna utföra arbetet, 

klienten måste lita på juristen och vilja jobba tillsammans mot samma mål. Dock försvårar 

klientens trauma detta alliansbygge då hen kan ha svårt med tillit till andra människor, 

som nämnts ovan specifikt till myndighetspersoner. Juristen kan behöva lugna ner 

klienten, skapa en personligare form av relation, inge trygghet och ibland lätta upp 

stämningen med vardagliga samtal. 

 

Karins tankar om detta: 

ja därför att dom som är svårast traumatiserade dom kan inte riktigt . dom 

kan inte bonda med dig som person som medmänniska det spelar ingen roll 

vad hur du gör för att bilda ett förtroende för den människan eh man har inte 

möjlighet att göra det när man är sargad i själen . och jag har full förståelse 

för det . men och det innebär ju att det . det går inte att kommunicera med 

en sån klient . på ett sätt som är som jag behöver för att jag ska kunna . föra 

talan . framåt . det är jättejättefrustrerande . 
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Bland det som försvårar alliansbygget nämns att klienten kan ha svårt att skapa 

ögonkontakt, vara sluten, tyst och obekväm i situationen. Vidare ges exempel på hur 

klienten kan vara så inne i sin berättelse att hen inte svarar på juristens eller utredarens 

frågor. 

 

Att möta och bemöta traumatiserade klienter är inget juristerna är utbildade i, de beskriver 

hur de har lärt sig genom att helt enkelt arbeta med det. Att möta människor som mår så 

pass dåligt och höra deras svåra berättelser är en tuff uppgift och här beskriver vissa också 

en vilja till mer kunskap om trauma för att kunna bemöta klienterna bättre. Vidare uttrycks 

ett behov av att träffa klienten vid fler eller längre tillfällen för att kunna skapa en bättre 

kontakt, men det påtalas också att detta är något som får stå tillbaka av rent ekonomiska 

skäl, juristen kan inte ta risken att inte få betalt för sitt arbete 

 

Flera exempel ges på hur klientens berättelse kan förändras under processens gång, något 

som juristerna ifråga menar kan bero på såväl trauma som att berättelsen kanske inte är 

sann. Man är medveten om att det finns många anledningar att ljuga om sin historia för 

att få stanna i Sverige, men också att även en sann historia kan låta osannolik eller icke 

trovärdig. Då juristens uppgift är att hjälpa sin klient att driva sitt fall hos migrationsverk 

och migrationsdomstol, måste hen också vara förberedd på och förbereda klienten för de 

frågor som kommer ställas där. Om det uppstår tvivel kring något i berättelsen måste detta 

redas ut med klienten, något som kan vara en svår sak. Att få klienten att känna sig 

ifrågasatt ses som en klar risk för alliansen, och man tydliggör på olika vis att det handlar 

om att vilja veta, inte att ifrågasätta. 

 

John beskriver det: 

[…] där tror jag att det är viktigt när man jobbar med det här att ha en väldigt 

öppen tanke hela tiden […] jag menar jag vet ju och känner till att det är 

klart att det finns historier och berättelser som kanske inte är sanna . jag tror 

personligen inte att det är många men det finns självklart är det så eller så 

tänjer man lite på saker […] så men eh där är det ju extremt viktigt att inte 

vara för ifrågasättande . som biträde du får ju inte hålla på och liksom ja 

men hur kan du säga såhär eller så utan man får ju istället lägga upp det som 

att jaha nu sa du så jag är bara intresserad tidigare har du ju faktiskt sagt 

såhär vad- hur kan det ha blivit så? . så att man inte är för ifrågasättande för 

då tycker inte dom att det är kul . då vill inte dom berätta för mig .. det 

handlar om att vara väldigt öppen, och bara . inte ifrågasätta egentligen utan 

själv tänka du kan vara ifrågasättande i tanken för att få fram saker men du 

får inte framstå som ifrågasättande […] 

 

Känslomässigt engagemang kontra känslomässig distans 
Genomgående beskrivs hur man måste lyssna på klientens svåra berättelse och allt vad 

det innebär av detaljerade skildringar av tortyr, våldtäkter och död. Juristen måste lägga 

berättelsen på minnet för att kunna driva fallet på bästa sätt. Att leva med detta i sitt 

vardagliga arbete beskrivs som tungt och potentiellt farligt för den egna hälsan. 

 

Fredrik tänker på framtiden: 

ja men det, det har och göra med att jag ser ju framför mig att jag kommer 

jobba med det här i kanske trettio-trettiofem-fyrtio år .. emm och då att gå 
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på kanske en asylutredning på veckan, under den tiden, det tror jag blir lite 

grann av en känslomässig berg- och dalbana om man ska sitta och såhär ta 

in, bearbeta och .. emm gråta ut under så att säga pågående asylprocess , det 

är inte, dels är det inte mitt uppdrag och dels tycker inte jag att det är nånting 

som är, som är hållbart i längden 

 

För att handskas med detta, att lyssna till de svåra berättelserna och ändå kunna utföra ett 

gott arbete, beskrivs hur man till viss del skärmar av sina egna känsloreaktioner. Juristerna 

gör det i olika grad, ibland med svårighet och ibland mer som ett inlärt sätt att skydda sig 

själva. Att reagera känslomässigt på vad klienten berättar ses av vissa som oprofessionellt 

och som något som riskerar att försämra det arbete de har att utföra. 

 

Gösta säger såhär: 

Ja alltså det.. Nej men jag tror man avskärmar sig själv lite, eller jag gör det 

själv då på det sättet att jag försöker koncentrera mig på.. det som är mitt 

uppdrag alltså .. sen försöker jag .. tror jag, vara så empatisk som, som det 

är möjligt utifrån det 

 

John förklarar hur han ser på det: 

men det är klart att det händer . men det tror jag man ska försöka . tänka 

bort utan du måste tänka professionellt du måste tänka på vad är viktigt vad 

ska jag få fram . ja du har blivit eh våldtagen där . det är fruktansvärt hemskt 

men nu lämnar vi det nu är det här som vi måste prata om […] ibland är det 

hopplöst . det är jättesvårt . men det är jätteviktigt du kan inte gå in och 

börja älta det och prata om det och även om oftast vill dom inte prata om 

det […] eh så måste du själv liksom . det är inte viktigt med detaljer . jag 

behöver inte veta exakt vad dom gjorde . det är inte viktigt . det viktiga är 

att man ser att det här har påverkat dig . finns det en risk att det här kan 

hända igen det är där du måste gå in . inte vad som har hänt bara utan vad 

händer sen . om du kommer tillbaka […] är det en risk att det här sker igen? 

Det är det du måste […] få till och det går inte om du är emotionell och . 

liksom bryter ihop hela tiden och bara går in på sånt hemskt otäckt jobbigt 

. du måste gå vidare du måste nog lämna känslorna lite utanför- det låter 

kallt kanske men det är det du måste göra för att sen kunna hjälpa och då 

blir det bra 

 

De traumatiska berättelser juristen får höra tenderar ibland att bli till något rutinmässigt, 

där man kan sluta reflektera över att det sitter en människa mittemot en som berättar om 

det värsta som hänt dem, något de kanske aldrig berättat om tidigare och som påverkat 

hela deras liv och person. Det kan också handla om att man börjar bortse från vidden av 

traumat, att en händelse inte är densamma för alla människor och i alla kontexter, t.ex. en 

man som blivit våldtagen av en annan man i ett land med starkt tabu kring homosexualitet. 

Detta rutinmässiga förhållningssätt upplevs som oroväckande, som något man bör vara 

observant på för såväl sin egen skull som för att inte tappa förståelsen för fallet och 

därmed göra ett sämre arbete. 

 

Som tidigare nämnts ser juristerna det ofta som att man måste koppla bort sina egna 

känslor i viss mån för att kunna utföra arbetet, men några beskriver också risken med just 



25 
 

detta. Den som blir alltför känslomässigt distanserad riskerar att missa nyanser i 

berättelsen, att få svårt att minnas exakt vad som sagts och hur detta kan vara relevant för 

klientens fall. 

 

John igen: 

Det är jättesvårt det var det beror ju på hur man är . jag skulle säga att det 

är jättestor betydelse hur man är som person . vissa passar helt enkelt inte 

att göra det här . medans andra passar bättre och där är det ju inte heller 

alltid enbart bra att kunna lägga allting . skölja av sig det eh för att då eh har 

du svårt kanske när du väl skriver att komma ihåg exakt hur det var och . 

var det såhär jobbigt och du kanske inte får det här viktiga engagemanget 

då . som du behöver ibland . och det kan man väl se på vissa personer . eh 

som kanske inte lyckas så bra . att eh dom kanske är för kalla och för liksom 

oemotionella att dom kan inte ens få fram det som är viktigt . det är klart att 

det är en balansgång […] 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka hur jurister beskriver utmaningar och 

förutsättningar i arbetet som offentligt biträde med traumatiserade asylsökande. Tre 

övergripande teman kunde utläsas ur materialet: asylprocessens snäva ramverk, 

svårigheter att ta fram en juridiskt relevant berättelse och relationella utmaningar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att juristerna beskriver ett alltför snävt ramverk för en 

alltför stor uppgift, för såväl jurist som klient. Konflikter i bemötandet av trauma beskrivs 

på flera olika nivåer av asylprocessen. Vidare beskrivs en svår roll som medlare mellan 

de juridiska kraven och klientens psykologiska förutsättningar, samt svårigheterna i att 

handskas med de känslomässiga reaktionerna i relation till klienten. De aspekter som i 

första hand lyfts till diskussion är således traumats dubbla roll i asylprocessen, den 

rollkonflikt juristerna upplever samt problematiken kring att engagera sig känslomässigt 

i uppgiften. Dessa områden sticker ut i materialet dels genom att samtliga jurister 

beskriver upplevelser av dem på något vis, och dels då de sammanfattar problematiken 

från den personliga nivån genom yrkesrollen upp till en strukturell nivå. Nedan diskuteras 

resultaten närmare utifrån tidigare forskning och teori. 

  

En aspekt som skildras i föreliggande uppsats är traumats dubbla roll i asylprocessen: å 

ena sidan tar Migrationsverket inte hänsyn till traumats effekter i sina beslut, å andra sidan 

krävs det bevis på att det traumatiska finns ”på riktigt”. Traumat får inte ta plats och måste 

finnas på samma gång.  

I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande (Migrationsverket, 2013) angående 

trovärdighetsbedömningar i asylärenden ställs vissa riktlinjer upp för vägledning vid 

trovärdighetsbedömning. Dessa innebär bland annat att en asylsökandes berättelse ska 

vara sammanhängande, detaljerad och inte innehålla motstridiga uppgifter. I samma 

ställningstagande tas dock också individuella hänsyn upp, här nämns hur den sökandes 

erfarenheter och bakgrund kan ha inverkan på hur trovärdig hen ter sig, detta skall tas i 

beaktande i varje individuellt fall. UNHCR (2013) påtalar hur detta hänsynstagande ofta 

brister till följd av såväl individuella föreställningar som kontextuella faktorer hos 

beslutsfattaren. Beslutsfattare kan ha egna föreställningar om hur någon som talar sanning 
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ska tala och bete sig, samt bedöma detta utifrån sin egen kulturella kontext och samhällets 

rådande normer och politiska klimat (UNHCR, 2013). 
 

I våra intervjuer beskriver juristerna en position där de måste argumentera för traumats 

påverkan på klienten, bl.a. i form av minnessvårigheter eller svårigheter att berätta 

koherent, samtidigt som dessa svårigheter ogiltigförklaras av myndigheterna och används 

som bevis mot klienten i trovärdighetsbedömningen. Ett återkommande ämne genom alla 

intervjuer är den om klientens trovärdighet och hur denna bedöms av Migrationsverket 

och migrationsdomstolen. Detta är något vi redan inledningsvis ringade in som en viktig 

fråga och som belyses i ett fåtal källor om just trovärdighetsbedömning av traumatiserade 

asylsökande (Herlihy & Turner, 2007; UNHCR, 2013). De allra flesta nämner hur även 

små förändringar eller motsägelser i klienters berättelser kan få dem bedömda som icke-

trovärdiga. Hur uppgifter som framkommer i ett senare skede, exempelvis när man 

överklagat ett avslag, leder till att klienten bedöms som mindre trovärdig av 

Migrationsverket eller migrationsdomstolen. Detta tycks ske systematiskt trots 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande gällande hur omständigheters påverkan på 

trovärdighet ska vägas in i besluten (Migrationsverket, 2013). 
 

Flera gånger nämns klientens starka känslouttryck som både ett problem och en tillgång 

i arbetet för juristerna. Ibland tvingas man avbryta under sittande möte eller rätt för att 

klienten inte tycks klara av den påfrestning som utfrågningen eller berättandet innebär. 

Ibland kan det gå så långt att klienten bryter ihop innan man uppmärksammar detta. Även 

Ylikomi (2015) lyfter i sin examensuppsats det problematiska med att behöva ta hänsyn 

till den traumatiserades känslor. Det som låter dramatiskt och negativt ser juristerna i 

föreliggande uppsats ibland också som i viss mån positivt för utfallet, klientens känslor 

blir då en resurs i relation till Migrationsverket eller migrationsdomstolen. Här nämns hur 

utredare, domare och nämndemän kan bli berörda av att se hur dåligt klienten mår och 

hur de kan ta detta som intäkt för att berättelsen är sann eller åtminstone att klienten har 

skäl nog att stanna. Juristen kan påtala för klienten att det är bra att visa sina känslor, men 

beskriver samtidigt i intervjuerna att det inte heller får bli ”för mycket”. Det blir således 

en form av uppvisning, någon benämner det som ”en teater”. Traumat får en roll, men får 

inte ta alltför stor plats. Några av juristerna i våra intervjuer beskriver det som att 

bedömarna har en bild av hur en traumatiserad person ska agera. Våra resultat belyser en 

konflikt vad gäller traumats roll i asylprocessen som till vår kännedom inte tidigare 

beskrivits. 
 

Juristerna beskriver hur det ibland finns förutfattade meningar bland utredare och domare 

om hur traumatisering kommer i uttryck, och att dessa föreställningar påverkar 

beslutsfattandet. Traumauttryck kan dock variera väldigt mycket, istället för starka 

känslouttryck kan en traumatiserad person vara avskärmad från sina känslor och te sig 

distanserad och “känslolös” (Boon et al., 2012; van der Hart et al., 2005). Om 

beslutsfattare förväntar sig se starka känslor och tårar och istället möter en person som 

berättar om sina traumatiska upplevelser utan känslouttryck kan detta uppfattas som icke-

trovärdigt (UNHCR, 2013). 
 

Den rollkonflikt som kan uppstå i arbetet med traumatiserade asylsökande är något som 

återkommer i intervjuerna. Juristens uppgift är att ta fram en juridiskt hållbar berättelse, 

något som ligger i klientens intresse då denna berättelse kan styrka asylskälen och leda 



27 
 

till uppehållstillstånd. Samtidigt kan kravet att snabbt och detaljerat konstruera en 

berättelse som stå i direkt konflikt med den traumatiserade klientens psykologiska behov 

såväl som med möjligheten att få till en så fullständig berättelse som möjligt. Försök att 

frivilligt minnas de traumatiska händelserna kan enligt vissa forskare leda till inträngande 

ofrivilliga minnen som skapar starkt obehag då den traumatiserade hamnar utanför sitt 

toleransfönster (Hellawell & Brewin, 2004; Odgen et al., 2006). Balansgången mellan att 

ta hänsyn till klientens mående och att driva fallet vidare beskrivs av flera av juristerna i 

föreliggande uppsats genom upplevda svårigheter att be om känsliga, men juridiskt 

relevanta detaljer. Ylikomi (2015) beskriver hur en alltför krävande inställning från 

intervjuares sida, såsom krav om logik, tydliga tidsangivelser, mening och kausalitet, kan 

lätt överskrida svårt traumatiserade personers kapacitet och tvärtom försvåra möjligheten 

att minnas. En färsk intervjustudie med poliser som intervjuat överlevare från massakern 

på Utöya beskriver hur poliserna ser känslomässigt hänsynstagande som främjande för 

deras möjligheter att få en mer detaljerad redogörelse från den traumatiserade, samtidigt 

som det kan gynna den traumatiserades mående (Risan, Binder & Milne, 2016). 
 

Flera av juristerna i föreliggande uppsats beskriver hur de upplever det som svårare att 

dra gränser för yrkesrollen med traumatiserade klienter än med icke-traumatiserade 

klienter. De beskriver en press att överskrida sin roll som jurist och uppfylla roller som 

tillhör andra yrkeskategorier, såsom terapeut eller godeman. Dessutom beskrivs 

svårigheter att dra gränsen mellan att vara professionell och att vara en medmänniska.  
 

Juristerna beskriver hur möten med traumatiserade asylsökande kan vara känslomässigt 

laddade situationer där speciell hänsyn behöver tas till den traumatiserades mående och 

kapacitet att berätta om sina upplevelser. Man beskriver olika strategier för att hantera 

dessa möten, såsom att ta pauser när klienten uppvisar oro, eller fråga så försiktigt som 

möjligt när väldigt svåra upplevelser berörs. Detta upplevs av vissa leda till ett 

problematiskt område där juristrollen riskerar blandas med en annan roll, den av en 

terapeut/vårdare. Detta kan vara utmanande och ställa till problem för juristen som inte 

har någon utbildning inom trauma och hur traumatiska minnen fungerar. Vi ser hur detta 

kan sätta juristen i en svår position. De får och kan endast uppfylla en av rollerna, 

samtidigt som de psykologiska effekterna av klientens traumatisering ändå finns och syns 

i det juridiska arbetet. Vad gäller yrkesrollen och dess gränser finns också frågan huruvida 

juristerna vill ha mer kunskap om trauma eller ej. Då vi frågade explicit om detta kan vi 

inte förvänta oss några helt ”ofärgade” svar, två psykologstudenter som frågar om 

traumatiserade asylsökande kan uppfattas som en förväntan om att juristen ska vilja veta 

mer om ämnet. Dock kan vi inte bortse från svaren. Samma person kunde uttrycka en 

vilja att veta mer om trauma och dess konsekvenser för att bättre kunna bemöta sina 

klienter och/eller bättre kunna driva fallen, samtidigt som hen kunde uttrycka tvivel kring 

om det verkligen var så bra om hen visste så mycket. Det ansågs kunna riskera 

professionaliteten och eventuellt göra juristen osäker på sin roll. Detta är en mycket 

intressant konflikt då det inte kan sägas råda någon egentlig motsättning mellan att veta 

mer om trauma och att agera professionellt som jurist. Samtidigt kan denna konflikt 

förstås som uttryck för det övergripande problemet med att juristen upplever en press att 

uppfylla flera roller och därmed inta flera perspektiv samtidigt, något som kan upplevas 

som omöjligt. Även detta som en följd av de upplevda bristerna i vård och stöd till de 

traumatiserade asylsökande som nämnts ovan. Denna konflikt mellan att vilja veta mer 
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om traumats psykologiska aspekter och samtidigt hålla sig till sin roll som jurist har till 

vår kännedom inte heller forskats på tidigare.   

Offentliga biträden har inte möjlighet att bygga en relation med asylsökande under en 

länge tid eller säkerställa sig om asylsökandes psykologiska trygghet i situationen, utan 

förväntas direkt gå in på sökandens asylskäl och så snabbt som möjligt konstruera en 

juridiskt relevant berättelse av dessa. Även för den traumatiserade asylsökande innebär 

detta en klar påfrestning. Som nämns ovan finns en risk för den traumatiserade personen 

att hamna utanför sitt “toleransfönster” vid framkallande av traumatiska minnen (Odgen 

et al., 2006). Under asylprocessen får den traumatiserade asylsökande inte möjlighet att 

styra över händelseförloppet, dvs. om, när och hur de traumatiska minnena närmas, något 

som i terapisammanhang anses vara en viktig förutsättning. En grundprincip i 

traumaterapi är att den traumatiserade personen har makten över bearbetningsförloppet 

och avgör när hen känner sig redo för att närma sig sina traumaminnen (Herman, 1992). 

I ett terapisammanhang kan patienten förväntas våga sig på att komma i kontakt med 

svåra minnen och känslor först i en miljö där såväl patientens psykologiska som fysiska 

trygghet är säkerställd (Cloitre, 2012; Herman, 1992). Även om terapisituationen inte 

direkt kan jämföras med mötet mellan offentligt biträde och asylsökande bör 

trygghetsaspekten övervägas även vid dessa möten. Den asylsökande kan varken sägas 

ha fysiskt eller psykologiskt trygga omständigheter, då de lever i ovisshet i väntan på 

besked om uppehållstillstånd. Den rollkonflikt juristerna beskriver i våra intervjuer kan 

tänkas förklaras till stor del av de brister de upplever finns vad gäller traumatiserade 

asylsökandes möjligheter att få psykologiskt stöd och hjälp med praktiska frågor av andra 

aktörer. Dessutom är de högst medvetna om den påfrestning det innebär för de 

asylsökande att leva i så lång väntan på besked. 

 

Slutligen är en aspekt av juristernas upplevelser problematiken i att engagera sig 

känslomässigt i uppgiften. Juristerna beskriver traumatiserade klienter till viss del som 

mer behövande och mer kontaktsökande jämfört med andra klienter. Detta i linje med 

komplext traumatiserade personers ambivalenta sätt att relatera till andra människor som 

kan präglas av hög grad av närhetssökande såväl som avståndstagande (Boon et al., 2012; 

Herman 1995). Några av juristerna nämner känslor av otillräcklighet, att inte ha gjort 

tillräckligt mycket för sina klienter. En möjlig tolkning av detta är att juristerna lider av 

sekundär traumatisering, vilket kan ge negativa förändringar i självbilden och 

stämningsläget (McCann & Pearlman, 1990). Dock beskriver juristerna också en mycket 

pressad arbetssituation, med ont om tid och låga ersättningsnivåer, kombinerat med ett 

ofta ensamt arbete, praktiska omständigheter som i sig kan vara förklaring nog till känslor 

av otillräcklighet. Compassion fatigue, ett begrepp som är mycket närliggande sekundär 

traumatisering men rör specifikt risker för de som hjälper traumatiserade, undersöks i en 

studie av de Figueiredo, Yetwin, Sherer, Radzik och Iverson (2014). Där visar man på 

hur de yrkesgrupper inom vården som har högre grad av arbetsbelastning samt lägre grad 

av utbildning inom just trauma och riskerna i att arbeta med traumatiserade också kan 

löpa högre risk att drabbas av compassion fatigue. Studien ser en tydlig samverkan mellan 

såväl individuella, professionella som organisatoriska faktorer vad gäller skydd mot eller 

ökad risk för compassion fatigue. Denna samverkan sker i viss mån genom förhöjd risk 

för utbrändhet, vilket i sin tur ökar risken för compassion fatigue enligt studien (de 

Figueiredo et al., 2014). Juristerna i föreliggande uppsats är förvisso inga vårdgivare, men 

vi ser likheter då de beskriver låg grad av utbildning inom trauma och en hög 

arbetsbelastning, ofta under tidspress och osäkerhet gällande ersättning för arbetet. 
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De flesta av juristerna beskriver hur de upplever känslomässigt engagemang i klientens 

traumatiska berättelser som ett hot mot deras professionella neutralitet och något som 

riskerar att dra fokus från uppgiften. Samtidigt uttrycker några av juristerna oro inför att 

bli alltför vana vid att lyssna på de svåra upplevelser klienterna berättar om, en rädsla för 

att bli cynisk. Samtliga jurister menar att de i viss mån kopplar bort sina egna känslor när 

de lyssnar till traumatiserade klienter. Delvis beroende på upplevelsen av att för mycket 

känslomässigt engagemang kan vara riskabelt för den egna hälsan, hur det skulle vara 

känslomässigt förödande att ta till sig av allt som berättas och känna med klienterna. I de 

studier gällande sekundär traumatisering hos jurister som arbetar med traumatiserade 

klienter påvisas som nämnts just detta, juristerna kan själva bli traumatiserade av sitt 

arbete (Levin et al., 2011; Vrklevski & Franklin, 2008). Att hålla en känslomässig distans 

till klientens berättelser har dock inte visat sig skydda mot sekundär traumatisering 

(Murray & Royer, 2004, refererat i Vrklevski & Franklin, 2008). Perlman (1999) 

beskriver hur terapeuter som lyssnar till mycket svåra berättelser om trauma kan uppleva 

så starkt obehag av vissa beskrivningar att de inte ser dem som trovärdiga eller helt enkelt 

inte “hör” vad som sägs. Detta är en upplevelse som går i linje även med UNHCRs (2013) 

rapport om trovärdighetsbedömningar, där särskilt obehagliga berättelser beskrivs som 

något som kan vara svåra att lyssna till men också att tro på. Givet vad som framkommit 

i intervjuerna och vad tidigare forskning säger om känslomässigt engagemang och 

känslomässig distans, ser vi hur juristernas arbete med traumatiserade asylsökande 

innebär en ständig balansgång. Att engagera sig för mycket kan vara riskabelt såväl 

professionellt som privat, att engagera sig för lite likaså. Detta satt i kontexten av att 

juristerna ofta arbetar ensamma utan möjlighet till handledning ser vi som en mycket 

riskabel kombination för såväl de asylsökandes rättssäkerhet som juristernas mentala 

hälsa. 

 

Styrkor och begränsningar 

Vi har haft ett, i vårt tycke, väldigt rikt material att arbeta med. Intervjuerna gav såväl 

svar som vi anade skulle finnas där, som nya insikter vi menar bidrar till en förståelse för 

dessa juristers arbete med traumatiserade klienter. 

 

En klar styrka i föreliggande uppsats är att ämnet till vår kännedom inte har forskats på 

tidigare i någon större utsträckning, något som förvånade oss när vi påbörjade arbetet. 

Fokus i tidigare forskning har i första hand legat på juristernas psykiska hälsa och 

trovärdighetsbedömning av traumatiserade, mindre på hur det juridiska arbetet i praktiken 

ter sig med traumatiserade klienter. En annan styrka är att vi har haft en relativt öppen 

frågeställning, något som smalnades av under analysens gång men som ändå lämnade 

utrymme för många olika röster, flera olika fokus.  

 

Vissa av de fenomen som kan tänkas komma till uttryck i arbetet med traumatiserade 

människor är av en mer svårfångad karaktär, främst gäller detta motöverföring och 

sekundär traumatisering. Svårigheten i föreliggande uppsats med dessa fenomen har varit 

att försöka nå intervjupersonernas upplevelser av dem utan att ställa alltför ledande frågor. 

Motöverföring är i sin natur en mycket omedveten process och kan således svårligen 

fångas i en intervju av detta slag. Dessutom upplevde vi en viss svårighet att växla mellan 

mer konkreta frågor kring det juridiska arbetet och mer personliga frågor av känslomässig 

karaktär. En kvantitativ studie hade kunnat ta fasta på tecken på sekundär traumatisering 
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genom screening för diagnoskriterierna, dock var inte detta syftet med föreliggande 

uppsats.  

I strävan att kunna genomföra så bra intervjuer som möjligt genomfördes som nämnts en 

provintervju med en juridikstudent. Trots vissa skillnader mellan provintervjupersonens 

och de egentliga intervjupersonernas yrkeserfarenheter var provintervjun givande utifrån 

provintervjupersonens erfarenheter. En provintervju med någon av de jurister vi 

rekryterat hade riskerat resultera i att denna intervju inte kunde användas i analysen. 

Då IPA som metod är en relativt ny företeelse kan metodvalet behöva belysas och 

diskuteras kritiskt. En möjlig kritik gäller analysfasens första del, där författarna 

associerar fritt kring materialet. Detta skulle kunna innebära en risk att analysen i alltför 

stor utsträckning präglas av de egna associationerna och tolkningarna, istället för att 

försöka utgå ifrån en mer textnära läsning inledningsvis. Vår upplevelse är dock att 

associationsfasen snarare gjort oss medvetna om vår egen förförståelse samt gett oss 

möjlighet att ifrågasätta dessa associationer gemensamt och därmed kunna lägga dem åt 

sidan lättare. Då det ingår i själva analysmetoden att se på materialet utifrån såväl 

intervjupersonens perspektiv, som ur ett mer tolkande och i viss mån kritiskt eget 

perspektiv, kan läsaren tänkas ha svårt att särskilja dessa perspektiv i 

resultatredovisningen. Vi menar att en relativt stor mängd citat kan underlätta för läsaren 

att förstå hur tolkningar har gjorts och hur intervjupersonernas egna röster kunnat låta. 

Vidare ser vi det som en styrka att metoden så öppet arbetar på detta vis, då ett visst mått 

av tolkning enligt oss alltid är inblandat i försök att skildra en annan människas 

erfarenheter. 

En svaghet såväl som en styrka i föreliggande uppsats är bristen på tidigare forskning. 

Som nämnts i inledningen finns vissa studier som är närliggande, främst gällande 

juristernas mentala hälsa, samt ett fåtal gällande trovärdighetsbedömning av 

traumatiserade asylsökande. Den text som tog sig an frågan på ett sätt som liknade vårt 

var den finska examensuppsats för specialiserade terapeuter vi funnit av Ylikomi (2015). 

En klar brist är att den för det första inte är en vetenskapligt granskad artikel, utan bygger 

på ett ytterst begränsat material samt reflektioner utifrån författarens kliniska erfarenheter 

av traumatiserade klienter. För det andra är den på finska, vilket gör att enbart en av oss 

kunnat läsa den, samt att möjligheten att kontrollera källan för läsare av föreliggande 

uppsats försvåras. Dessutom kan examensuppsatsen inte sägas studera samma fråga som 

föreliggande uppsats, då enbart en jurist intervjuats och hen i första hand arbetar med 

offer för trafficking. Trots detta har vi valt att använda oss av vissa delar av Ylikomis 

uppsats.  

Att arbeta med människor från en helt annan kulturell kontext än den egna kan i sig vara 

en utmaning, något som juristerna i föreliggande uppsats också uttrycker. Dock har vi 

valt att utelämna denna aspekt ur såväl den teoretiska bakgrunden som ur diskussionen 

då det är ett alltför omfattande ämne för att rymmas här.  

Det kan tyckas svårt att uttala sig om arbetet med traumatiserade klienter om juristen i 

fråga inte vet med säkerhet vad traumatisering innebär och att de klienter man mött 

faktiskt är traumatiserade. Vi valde att inte fokusera på frågor kring detta, såsom frågor 

om diagnoser och förkunskaper, utan frågade bara inledningsvis juristen vad som gör att 

hen upplever en klient som traumatiserad. Vi bad om detta med motiveringen att vi skulle 

ha en gemensam förståelse för vad vi talade om under intervjun. Inga inklusions- eller 
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exklusionskriterier sattes således upp för att säkerställa att det verkligen var 

traumatiserade klienter de talade om. Istället valde vi att gå på de exempel som togs upp 

och de beskrivningar av mötet med klienter som gavs, i dessa fann vi genomgående 

exempel på typiska tecken på traumatisering.  

 

Slutsatser och framtida forskning 

Juristers arbete med traumatiserade asylsökande är som tidigare nämnts så gott som 

obeforskat. Föreliggande uppsats har syftat till att öka kunskapen om hur detta arbete kan 

se ut utifrån juristernas egna perspektiv. Ett antal utmaningar har beskrivits, något som 

kan ligga till grund för framtida forskning på området. Detta skulle kunna bidra till bättre 

förutsättningar för juristernas arbete såväl som välbefinnande, samt eventuellt till ökad 

rättssäkerhet för de traumatiserade asylsökande och bättre förståelse för de behov de 

uttrycker i mötet med juristerna. 

Resultaten i föreliggande uppsats tyder på ett behov av fortsatt forskning på ämnet. Där 

kan skönjas ett behov av ökad kunskap om trauma och dess uttryck i en juridisk kontext 

specifik för asylärenden. Detta skulle kunna bidra till att underlätta arbetet för såväl de 

enskilda juristerna som för myndighetsutövarna. De svårigheter juristerna upplever 

gällande de asylsökandes bristande tillgång till vård och stöd i icke-juridiska frågor 

indikerar ett behov av att undersöka hur dessa stödinsatser bättre kan samordnas. Vidare 

kan frågan om riskerna i juristernas arbetsmiljö behöva utforskas närmre. Till exempel 

gällande eventuellt behov av handledning i dessa känslomässigt svåra ärenden.  
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