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Sammanfattning 
Uppehållstillstånd kan beviljas om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation förelig-
ger sådana synnerligen ömmande omständigheter att hon eller han bör tillåtas stanna i Sverige, en-
ligt 5 kap. 6 § UtlL. Enligt andra stycket räcker det att omständigheterna är särskilt ömmande, då 
ärendet rör ett barn. Skälen att stanna i Sverige ska vara av personlig art och vid bedömningen ska 
sökandens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet särskilt beaktas. 
Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och den blir aktuell endast när uppehållstillstånd inte kan ges 
på någon annan grund.  

Under 2015 ökade flyktingströmmarna in i Europa markant. Som ett led i att anpassa den svenska 
asylrätten till en miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner infördes därför en 
tillfällig lag som var avsedd att gälla i tre år. Denna trädde i kraft 20 juli 2016. Enligt 11 § i den 
tillfälliga lagen ska den som faller in under 5 kap. 6 § UtlL ändå utvisas eller avvisas, såvida det inte 
skulle strida mot svenskt konventionsåtagande. Detta gäller för såväl barn som vuxna.  

Syftet med denna uppsats är att utreda innebörden och konsekvenserna av 11 § i den tillfälliga lagen 
i förhållande till 5 kap. 6 § UtlL och hur detta påverkar möjligheten för barn att beviljas uppehåll-
stillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. 

Det framstår som klart att möjligheten att beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL har 
minskat markant i och med den 11 § tillfälliga lagen. Det verkar krävas antingen att sökanden är 
under ett livshotande tillstånd utan något som helst skyddsnät i hemlandet inom ramen för artikel 3 i 
Europakonventionen eller så krävs exceptionella omständigheter inom ramen för artikel 8. Det 
verkar också som att det inte ges någon lättnad för barn, åtminstone inte i särskilt stor utsträckning. 
Även om privatlivet ska beaktas i större utsträckning när sökanden vistats i landet under barndom-
såren och tonåren så väger ändå statens intresse av att reglera invandringen tyngre. På samma sätt 
som för vuxna krävs därför att omständigheterna är exceptionella även i barns ärenden. Också vid 
tillämpning av artikel 3 tycks Europadomstolen ställa samma höga krav för barn som för vuxna. Det 
enda som även efter införandet av tillfälliga lagen är detsamma är då det föreligger ett praktiskt 
verkställighetshinder på grund av att det saknas ordnat mottagande i hemlandet av ett ensamkom-
mande barn. 

Barnkonventionens princip om barnets bästa tar sig uttryck i den svenska utlänningslagens 1 kap. 
10 §. Barnets bästa ska alltid beaktas i samtliga fall där barn är berörda. Även Europadomstolen har 
flera gånger bekräftat denna princip. Barnets bästa får dock inte alltid avgörande betydelse utan an-
dra intressen kan anses väga tyngre. Det går därför inte att säga att 11 § tillfälliga lagen strider mot 
principen om barnets bästa, även om det starkt kan ifrågasättas om lagstiftaren beaktat barnperspek-
tivet i tillräcklig utsträckning.  
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Begrepp och förkortningar 
Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter, med två fakultativa protokoll  

bet.  Utskottsbetänkande 

Europadomstolen  European Court of Human Rights, Europeiska domstolen för de män-
skliga rättigheterna  

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna som också är svensk lag i och med lag 
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna  

EU Europeiska Unionen

Flyktingkonventionen 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars 
rättsliga ställning

FN Förenta Nationerna

MIG Migrationsöverdomstolens Praxis

Prop. Proposition
 
reg. Regeringens avgöranden

RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Skyddsgrundsdirektivet Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för 
när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som 
flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt 
skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i 
det beviljade skyddet

Skyddsgrundsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13
(omarbetat) december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa 

personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig 
status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att beteck-
nas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade 
skyddet
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SOU Statens offentliga utredningar

tillfälliga lagen lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppe-
hållstillstånd i Sverige

UN Utlänningsnämndens avgörande 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees, FN:s flyktingkom-
missariat

UtlL Utlänningslag (2005:716) 

Återvändandedirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 decem-
ber 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna 
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“The simple truth is that refugees would not risk their lives on  
a journey so dangerous if they could thrive where they are.”   1

”Bakom varje siffra finns en människa”  2

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Att resa in i ett land och söka asyl är en mänsklig rättighet. I artikel 14.1 i FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna stadgas att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fris-
tad mot förföljelse. Att bli beviljad asyl är däremot ingen mänsklig rättighet, utan det är upp till den 
enskilda staten att bestämma på vilka grunder en person har rätt att få sin ansökan om asyl beviljad. 
Av den internationellt sedvanerättsliga regeln om non-refoulment, som också stadgas i artikel 33 i 
Flyktingkonventionen, följer att en stat varken får vägra att släppa in en asylsökande i landet eller 
avvisa eller utvisa honom eller henne till gränsen mot ett område där han eller hon löper risk att för-
följas eller dödas.   3

Under 2015 ökade flyktingströmmarna markant jämfört med tidigare år, då ca 1 miljon människor 
riskerade livet på Medelhavet för att ta sig till Europa.  Detta berodde till stor del på inbördeskriget 4

i Syrien men många flydde också från bl.a. Afghanistan, Irak och Eritrea. Många av dessa män-
niskor sökte sig till Sverige och Sverige tog också emot ett stort antal människor både i förhållande 
till landets storlek och i förhållande till övriga EU-länder.  Detta fick dock konsekvenser både poli5 -
tiskt och asylrättsligt. Den 23 oktober 2015 gjorde samtliga partier förutom Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna en överenskommelse som innebar skärpningar i migrationspolitiken.  Må6 -
naden därpå, den 24 november, meddelade regeringen åtgärder i syfte att kraftigt minska antalet 
asylsökande, för att samtidigt kunna förbättra kapaciteten i mottagandet och etablerandet. En av 
dessa åtgärder var att införa en lag där svenska asylregler anpassades efter en miniminivå enligt 
EU-rätten och internationella konventioner.  Denna lag med namnet lag (2016:752) om tillfälliga 7

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft den 20 juli 2016.  

För att få uppehållstillstånd i Sverige måste man vara skyddsbehövande, d.v.s. flykting, alternativt 
skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande. Man kan också beviljas uppehållstillstånd på grund 

 Melissa Fleming, UNHCR. 1

 Sverige för UNHCR. 2

 Wikrén, Sandesjö, s. 31.3

 Flykt över Medelhavet, UNHCR.4

 Statistik visar att Sverige hade flest asylansökningar per capita i hela Europa år 2014. Se Eurostat, applications, s. 4. 5

Likaså beviljade Sverige näst flest asylansökningar i hela Europa under 2015. Endast Tyskland hade fler. Se Eurostat, 
protection.
 Regeringen, Insatser med anledning av flyktingkrisen.6

 Prop. 2015/16:174, s. 21.7
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av anknytning eller genom arbete i Sverige.  För den som inte uppfyller någon av dessa grunder så 8

finns det i 5 kap. 6 § Utlänningslagen (2005:716) ytterligare en möjlighet att beviljas uppehållstill-
stånd, nämligen då det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana synnerligen 
ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Av andra stycket framgår att 
för barn får uppehållstillstånd beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande. Skälen för att få 
stanna i Sverige ska vara av personlig art och de omständigheter som särskilt ska beaktas är utlän-
ningens hälsotillstånd, anpassningen till Sverige och situationen i hemlandet.  

I och med införandet av den tillfälliga lagen påverkas möjligheterna att få uppehållstillstånd på oli-
ka sätt, bland annat genom att tröskeln för att beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL nu är 
högre. Själva bedömningen av vad som är synnerligen eller särskilt ömmande ska även i fortsät-
tningen ske på samma sätt som tidigare. Utgångspunkten är dock att utlänningen ändå ska avvisas 
eller utvisas  även om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter, såvida det inte skulle 9

strida mot svenskt konventionsåtagande. Detta framgår av 11 § den tillfälliga lagen. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Barn är särskilt utsatta i asylprocessen och den svenska lagstiftaren har därför infört en särskild 
bestämmelse för att lyfta barnperspektivet. I inledningskapitlet i utlänningslagen stadgas därför att 
det i fall som rör ett barn särskilt ska beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt 
barnets bästa i övrigt kräver, 1 kap. 10 § UtlL. I och med de inskränkningar som följer av införan-
det av den tillfälliga lagen vill jag också lyfta barnperspektivet. Denna uppsats fokuserar därför på 
ärenden där barn är berörda.  

Syftet är att utreda innebörden och konsekvenserna av 11 § i den tillfälliga lagen i förhållande till 5 
kap. 6 § UtlL och hur detta påverkar möjligheten för barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av 
särskilt ömmande omständigheter. 

För att uppnå syftet med uppsatsen utgår jag från tre frågeställningar.  
Hur har barnrättsperspektivet och principen om barnets bästa införlivats inom ramen för 5 kap. 6 § 
UtlL och 11 § tillfälliga lagen? 
Vad får införandet av 11 § den tillfälliga lagen för konsekvenser i relation till bedömningen av 5 
kap. 6 § UtlL?  
Vad innebär begreppet svenskt konventionsåtagande för barn i praktisk tillämpning? 

1.3. Avgränsningar 

Asylrättens område är enormt och det sträcker sig över såväl nationell som internationell rätt. För 
att framställningen ska bli intressant och koncis måste därför vissa avgränsningar ske. Uppsatsen 
behandlar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige med stöd av 5 kap. 6 § UtlL, som sedan 
sommaren 2016 påverkas av 11 § i den tillfälliga lagen. Uppsatsen utgår därför från svensk rätt i 

 5 kap 1, 3, 3a, 10 §§ UtlL.8

 Beslut om avvisning kan fattas inom tre månader efter att första ansökan om uppehållstillstånd gjorts. Sker beslutet 9

efter tre månader är det istället fråga om utvisning, för mer detaljer se 8 kap UtlL.
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första hand men behandlar även relevanta artiklar i Europakonventionen och barnkonventionen 
samt rättspraxis från Europadomstolen. 

Övriga grunder för uppehållstillstånd, d.v.s. om man är flykting, alternativt skyddsbehövande eller 
övrig skyddsbehövande, samt anhöriginvandring  och arbetstillstånd kommer inte behandlas 10

särskilt i denna framställning. I och med den tillfälliga lagen har rätten till uppehållstillstånd för 
övriga skyddsbehövande tagits bort, se 5 kap. 1 § fjärde stycket UtlL. Istället anför regeringen i 
förarbetena att om det i ett enskilt fall finns sådana omständigheter att det skulle strida mot ett sven-
skt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa en person som uppfyller kriterierna för att vara övrig 
skyddsbehövande ska uppehållstillstånd istället beviljas enligt 5 kap. 6 § UtlL.  Med hänsyn till det 11

begränsade sidantalet har även detta utelämnats i framställningen. 

Verkställighetshinder är omständigheter som medför att en utvisning eller avvisning inte kan 
genomföras. Med hänsyn till komplexiteten och omfattningen av detta område kommer dessa inte 
behandlas i uppsatsen förutom då praktiska verkställighetshinder medför att uppehållstillstånd bör 
beviljas ett barn med stöd av 5 kap. 6 § andra stycket UtlL och 11 § tillfälliga lagen.  

Denna uppsats kommer heller inte behandla övergångsbestämmelserna i den tillfälliga lagen mer än 
nödvändigt med hänsyn till det begränsade sidantalet. Detta är nämligen ett område som ger 
utrymme för mycket prövning och analys i det enskilda fallet och vars konsekvenser är svåra att 
överblicka då personer inom samma familj kan få olika tillståndsbeslut.   12

 Uppsatsen behandlar slutligen inte processrättsliga frågor.  

1.4. Metod och material 

För denna framställning används traditionell juridisk metod, där de olika rättskällorna tolkas och 
analyseras i förhållande till varandra för att utreda vad som är gällande rätt. De svenska rättskällor 
som används är lag, förarbeten, praxis samt doktrin. De internationella rättskällor som aktualiseras 
är internationella konventioner, direktiv, internationell doktrin samt praxis från Europadomstolen.  

Uppsatsen fokuserar på ärenden där barn är berörda. Både lagstiftning, förarbeten och domstol-
spraxis tycks dock utgå från vuxenprövningen som norm. Utifrån normen har sedan barnperspek-
tivet och principen om barnets bästa medfört att både lagstiftare och rättstillämpare bedömt barns 
ärenden något mer generöst i förhållande till normen. För att kunna utreda vad som är gällande rätt i 
barns ärenden, redogörs därför för både vuxenprövning och barnprövning där framställningen 
kräver det. 

Uppsatsen rör sig inom ett område där förarbeten och praxis har mycket stor betydelse. Eftersom 
samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska läggas till grund för bedömningen i 5 kap. 6 § UtlL 

 Den 13 § i den tillfälliga lagen, som reglerar begreppet svenskt konventionsåtagande inom ramen för anknyt10 -
ningsärenden, kommer inte att beaktas. 

 Prop. 2015/16:174, s. 26.11

 Prop. 2015/16:174, s. 65 ff.12
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blir Migrationsöverdomstolens praxis mycket omfattande. Den kan därför vara svår att överblicka 
och kan i vissa fall tyckas motsägelsefull.  

Europakonventionen räknas som lag i Sverige genom SFS 1994:1219. Den är därför direkt 
tillämplig i svensk rättstillämpning. Konventionen är ett levande dokument, vilket innebär att kon-
ventionens artiklar fylls med innehåll genom Europadomstolens avgöranden.  Europadomstolens 13

praxis har därför direkt betydelse för staternas tillämpning av fri- och rättigheterna i konventionen. 

Migrationsverket utfärdar rättsliga ställningstaganden. Dessa räknas inte som rättskällor, utan är vä-
gledande rekommendationer och utlåtanden från verkets rättschef kring tillämpningen av asyl-
rättsliga lagar och förordningar. Ställningstagandena används av verkets personal över hela myn-
digheten i syfte att få en rättssäker bedömning med enhetlig och likformig rättstillämpning, oavsett 
vilken handläggare som fattar beslutet. Ställningstagandena utgår från lagtext, förarbeten och inter-
nationell såväl som nationell praxis. I frånvaron av vägledande domstolspraxis, särskilt då det stiftas 
nya lagar, får verkets egna tolkning och tillämpning stor betydelse för gällande rätt på migra-
tionsrättens område.   14

1.5. Etiska överväganden  

Vid en utredning ställs utredaren, forskaren eller uppsatsförfattaren inför en mängd etiska frågor och 
ställningstaganden. Detta torde framförallt vara fallet vid användning av kvalitativa metoder där det 
ofta finns en närhet till deltagaren genom intervjuer och enkäter. Den juridiska metoden saknar 
dessa typer av kvalitativa inslag och är istället baserad på de sedvanliga rättskällorna. Detta får till 
följd att de etiska övervägandena blir av ett annat slag.  

Denna uppsats rör sig inom asylrätten, vilket är ett stort och komplext område. Den praktiska 
tillämpningen av de asylrättsliga lagarna sker till stor del genom myndighetsutövning, där handläg-
garen har ett avgörande inflytande över människors liv genom sina beslut. Besluten påverkas i sin 
tur av lagtextens formulering, förarbetenas motivering och domstolens tillämpning. Vid införandet 
av en ny lag får också Migrationsverkets egna ställningstaganden avgörande betydelse för handläg-
garens beslut, i avsaknad av vägledande domstolspraxis. På alla dessa nivåer - från lagstiftare till 
rättstillämpare - sker ständigt etiska avvägningar och bedömningar. 

Det material jag använder består framför allt av lagtext, förarbeten och domstolspraxis. Allt detta är 
officiella dokument som med enkelhet kan hittas på internet, i databaser och på bibliotek. Materialet 
är därför inte av sådan karaktär att det kräver samtycke för att användas. För mig som uppsatsskri-
vare är jag dock väl medveten om att finns en människa och ett helt liv bakom varje domstol-
savgörande och siffra i statistiken. Alla rättsfallsreferat som bygger på svenska domstolsavgöranden 
är därför helt avpersonifierade och istället används målnummer eller betäckning från Migra-
tionsöverdomstolens praxis. Detta är dock svårare vid hänvisning till Europadomstolens domar då 
dessa betecknas med klagandens namn. 

 Artikel 46.1 Europakonventionen.13

 Prop. 2015/16:174, s. 53.14
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1.6. Disposition 

Framställningen är disponerad på så vis att det sker mindre analyser i särskilda avsnitt genom stora 
delar av uppsatsen. 

I kapitel 2 ges en genomgång av den svenska lagstiftningen på asylrättens område; både utlän-
ningslagen och den tillfälliga lagen. Vidare ges en kortfattad genomgång av de olika grunderna för 
uppehållstillstånd. Slutligen sägs något om den praktiska tillämpningen. 

I kapitel 3 redogörs för barnets bästa och barnkonventionens betydelse för asylrätten. 

Kapitel 4 behandlar 5 kap. 6 § UtlL om synnerligen ömmande och särskilt ömmande om-
ständigheter. Inledningsvis ges en översikt av bestämmelsens bakgrund och innebörd. Vidare ges en 
djupare genomgång i tre avsnitt av både barns och vuxnas ärenden utifrån de olika faktorer som 
särskilt ska beaktas vid bedömningen, d.v.s. sökandens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och 
situationen i hemlandet. I alla dessa tre avsnitt ges en sammanfattande analys av hur barnprövning 
förhåller sig till vuxenprövning. Slutligen sägs något om praktiska verkställighetshinder för en-
samkommande barn utan ordnat mottagande i hemlandet. 

I kapitel 5 redovisas hur den tillfälliga lagens 11 § förhåller sig och påverkar tillämpningen av 5 
kap. 6 § UtlL.  

I kapitel 6 utreds vad som avses med begreppet svenskt konventionsåtagande. Här ges en re-
dogörelse för Europakonventionen och en genomgång av Europadomstolens praxis kring artikel 3 
och 8 för att utreda vad svenskt konventionsåtagande innebär i praktiskt tillämpning. Likaså re-
dogörs för hur barnets bästa har beaktats i Europadomstolens praxis.  

I kapitel 7 ges slutligen en sammanfattande analys och avslutande diskussion. 

2. Den svenska asylrätten: en översikt 

2.1. Utlänningslagen och den tillfälliga lagen 

Den svenska utlänningslagstiftningen har gått från att i stort sett ha ett fritt folkutbyte med andra 
länder i början av 1900-talet, till att successivt reglera allt mer vilka som ska ha rätt att begagna sig 
av skydd i landet. Den utlänningslag som gäller idag trädde i kraft den 31 mars 2006 och den 
stadgar under vilka villkor utländska medborgare får vistas och bo i Sverige. Lagen innehåller bland 
annat regler om uppehållstillstånd, visering, avvisande och utvisande, handläggning av migra-
tionsrättsliga ärenden och överklaganden. Sedan Sverige blev medlemmar i EU har den nationella 
lagstiftningen också påverkats av direktiv från EU, däribland skyddsgrundsdirektivet .  15

 Både det första skyddsgrundsdirektivet och det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. 15
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Som ett led i att begränsa invandringen till Sverige i och med de ökade flyktingströmmarna under 
2015 kom en ny lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 
i Sverige. Lagen trädde i kraft den 20 juli 2016 och är avsedd att gälla i tre år, fram till och med den 
19 juli 2019. Av 1 kap 1a § UtlL och 1 § i den tillfälliga lagen framgår att den tillfälliga lagen har 
företräde framför utlänningslagen i den utsträckning bestämmelserna i den tillfälliga lagen avviker 
från utlänningslagens bestämmelser. 

Enligt övergångsbestämmelserna ska den tillfälliga lagen dock inte tillämpas om sökanden är ett 
barn eller en vuxen som ingår i samma familj som ett barn, under förutsättning att barnets ansökan 
har registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare. Om barnet och dess 
föräldrar registrerades hos verket före detta datum är alltså utlänningslagen fortfarande tillämplig i 
sin helhet. En förutsättning för detta är dock att barnet finns kvar i landet när Migrationsverket ska 
pröva ansökan, samt att barnet vid tidpunkten för prövningen inte hunnit fylla 18 år. Detta innebär 
alltså att bedömningen kan bli olika för syskonen i en och samma familj. Syskon som vid Migra-
tionsverkets prövning hunnit fylla 18 år beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med den 
tillfälliga lagen, även om resten av familjen faller in under utlänningslagens regler. Om samtliga 
barn hunnit fylla 18 år omfattas istället hela familjen av den tillfälliga lagen.   16

Syftet med den tillfälliga lagen är att anpassa det svenska regelverket till en miniminivå enligt EU-
rätten och internationella konventioner och därmed begränsa möjligheten till uppehållstillstånd i 
vissa fall.  Regeringen menar att en sådan anpassning medför en jämnare fördelning av asyl17 -
sökande personer inom EU, vilket också skapar bättre förutsättningar för de barn som kommer till 
Sverige.  Rekvisiten och bedömningarna av skyddsgrunderna är fortfarande samma som tidigare. 18

Skillnaden med den tillfälliga lagen ligger således inte i innehållet i utlänningslagens bestämmelser 
utan i tillståndstiderna. I och med den tillfälliga lagen införs regler om tidsbegränsade uppehållstill-
stånd för alla skyddsbehövande förutom kvotflyktingar. Det införs också begränsade möjligheter till 
anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd samt att försörjn-
ingskraven skärps.   19

2.2. Grunder för uppehållstillstånd 

De primära grunderna för uppehållstillstånd finns i 5 kap. 1-5 §§ UtlL. Där regleras de situationer 
då sökanden kan få uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande och övrig skydds-
behövande. Där ges också möjlighet till uppehållstillstånd på grund av varaktig bosättning i 
Sverige, anknytning, Sveriges internationella åtaganden och arbete. En sista möjlighet för uppehåll-
stillstånd är den situation som denna framställning avser utreda, nämligen då det vid en samlad 
bedömning av sökandens situation föreligger sådana synnerligen eller särskilt ömmande om-
ständigheter som gör att utlänningen bör få stanna i landet, enligt 5 kap. 6 § UtlL.  

 Angående detta stycke, se Prop. 2015/16:174, s. 66 f.; SR 60/2016, s. 1 f. 16

 Prop. 2015/16:174, s. 21.17

 Prop. 2015/16:174, s. 29. 18

 Prop. 2015/16:174, s. 1.19
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Bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL blir tillämplig först då uppehållstillstånd inte kan beviljas med stöd 
av någon av de primära grunderna. Regleringen är fakultativ, vilket markeras av att uppehållstill-
stånd får beviljas om det finns synnerligen ömmande omständigheter och det inte kan ges på någon 
annan grund. Det är således fråga om en undantagsbestämmelse.  Därför är paragrafen rent 20

lagtekniskt också placerad efter de andra grunderna för uppehållstillstånd.  21

3. Barnets bästa 
Artikel 3 i barnkonventionen stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Detta gäller vid 
alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitu-
tioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. Denna artikel utgör, tillsam-
mans med tre andra artiklar, de fyra huvudprinciperna i barnkonventionen. De andra är artikel 2 
som stadgar att alla barn är lika mycket värde och alla barn har rätt att åtnjuta sina rättigheter utan 
att diskrimineras, artikel 6 som stadgar att barnet har rätt till liv, överlevnad och utveckling samt 
artikel 12 som ger barnet rätt att höras och ge uttryck för sin mening i alla frågor som rör barnet. 
Både i barnkonventionens 1:a artikel och i 1 kap. 2 § UtlL stadgas att det med barn avses en person 
som är under 18 år.  

Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 vilket innebar att konventionen blev juridiskt bin-
dande för Sverige. I och med detta förpliktigades Sverige att leva upp till konventionens krav men 
den blev däremot inte inkorporerad som svensk lag. Istället har den svenska lagen anpassats och 
ändrats så att den överensstämmer med konventionens bestämmelser. Detta innebär i sin tur att 
barnkonventionen inte har samma status som svensk lag, och den kan heller inte ensamt läggas till 
grund för de nationella domstolarnas och myndigheternas beslut. Däremot är domstolar och myn-
digheter skyldiga att tolka den svenska lagen i enlighet med barnkonventionen, så kallad för-
dragskonform tolkning.  Regeringen har dock lämnat förslag på att barnkonventionen ska inkor22 -
poreras och bli svensk lag år 2018.   23

När barnkonventionen ratificerades gjorde regeringen en bedömning att svensk rätt och praxis på 
asylrättens område stod i god överensstämmelse med konventionens bestämmelser och att det där-
för inte krävdes någon lagstiftningsåtgärd.  Principen om barnets bästa var redan väletablerad i 24

svensk rätt. I samband med översikten av utlänningslagen år 1996/97 ansåg regeringen dock att vis-
sa förtydliganden ändå skulle göras. Regeringen anförde att det finns starka skäl att ta särskild hän-
syn till barn i asylprocessen eftersom de oftast inte själva valt att lämna sitt hemland och för att de i 
mindre grad än vuxna kan överblicka och förstå konsekvenserna.  Sedan 1997 finns därför en por25 -
talbestämmelse i 1 kap. 10 § UtlL som stadgar att det i fall som rör barn särskilt ska beaktas vad 

 Prop. 2004/05:170, s. 186.20

 Prop. 2004/05:170, s. 189.21

 SOU 2016:19, s. 365 f.22

 SOU 2016:19, s. 19.23

 Prop. 1996/97:25, s. 225 f. 24

 Prop. 1996/97:25, s. 246.25
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hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt vad barnets bästa i övrigt kräver. Detta gäller vid 
alla bedömningar där barn är berörda och i alla typer av utlänningsärenden, även i ärenden som 
avgörs med stöd av den tillfälliga lagen.  26

Tillämpningen av vad som är barnets bästa sker i två steg. För det första sker en utredning och 
bedömning av vad som är det aktuella barnets bästa. Resultatet av denna bedömning är ofta inte en-
tydigt. Bedömningen ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet om barns hälsa, utveckling 
och behov i övrigt. Detta är en helhetsbedömning där alla aspekter i barnets liv ska beaktas.  Enligt 27

motiven görs många gånger en avvägning mellan olika alternativ som har både bra och dåliga kon-
sekvenser för barnet och ibland kan barnets bästa på kort sikt stå mot dess bästa på lång sikt. I nästa 
steg sker en avvägning mellan barnets bästa och andra, i det aktuella ärendet, rättsligt relevanta in-
tressen. Detta innebär att barnets bästa värderas olika tungt beroende på omständigheterna och att 
det inte bara är barnets bästa som blir ensamt utslagsgivande i den aktuella situationen.   28

I samband med införandet av portalbestämmelsen slog regeringen fast en mängd gränsdragning-
sprinciper. Regeringen tog exempelvis avstånd från den etnocentriska syn att barn nästan regelmäs-
sigt skulle anses ha det bäst i Sverige, oavsett språklig, kulturell eller nationell bakgrund och till-
hörighet. Det kan inte heller ses som negativt i sig, eller anses skada barnet i dess psykosociala 
utveckling, att följa med sina föräldrar tillbaka till hemlandet.  29

Det finns starka skäl att ta särskilt hänsyn till barn i asylprocessen. Samtidigt kan inte principen om 
barnets bästa gå så långt att det nästan blir ett eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn. 
Risken är då att barnen utnyttjas när föräldrarnas önskan att bosätta sig i ett visst land är stort men 
skyddsskälen är otillräckliga, t.ex genom att familjen gömmer sig, lämnar in upprepade ansökningar 
så att asylprocessen förlängs eller när identiteten undanhålls.  30

4. Synnerligen / särskilt ömmande omständigheter 

4.1. Bakgrund och utveckling av 5 kap. 6 § UtlL 

När den nya utlänningslagen kom år 2005 infördes en ny grund för uppehållstillstånd på grund av 
synnerligen ömmande omständigheter. Denna paragraf utformades utifrån den praxis som redan 
fanns på området och ersatte därmed den tidigare bestämmelsen om att uppehållstillstånd skulle ges 
av humanitära skäl. Av Socialförsäkringsutskottets betänkande framgår att någon skärpning i 
förhållande till tidigare tillämpning och praxis inte var avsedd.  Anledningen till att begreppet hu31 -
manitära skäl utmönstrades var för att uttrycket ansågs vara för oprecist. Begreppets innehåll fanns 

 Prop. 1996/97:25, s. 248; Prop. 2004/05:170, s. 194; Prop. 2015/16:174, s. 52.26

 Dane, s. 219.27

 Prop. 1996/97:25, s. 249; SOU 1996:115, s. 51; Dane, s. 119 f. 28

 Prop. 1996/97:25, s. 249. 29

 Prop. 1996/97:25, s. 247; Jfr Prop. 2004/05:170, s. 194; Prop. 2013/14:216, s. 21.30

 Bet. 2004/05:SfU17, s. 36.31
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inte preciserat i lagtext utan det överlämnades till den beslutande myndigheten eller domstolen att 
avgöra vad som var tillräckliga humanitära skäl, vilket medförde att begreppets innehåll varierade 
något över tid.  För tydlighetens skull infördes därför begreppet synnerligen ömmande om32 -
ständigheter, vilket antyder att bestämmelsen har ett snävt tillämpningsområde och är ämnad att 
tolkas restriktivt.   33

När det gäller utvecklingen av barnperspektivet i utlänningslagen konstaterade regeringen redan år 
1997, vid införandet av 1 kap. 10 § UtlL om barnets bästa, att denna portalparagraf skulle få bety-
delse i en mängd situationer. Som exempel nämndes prövningen av om det förelåg tillräckligt starka 
humanitära skäl för att bevilja uppehållstillstånd, d.v.s. den bestämmelse som motsvarar dagens 5 
kap. 6 § UtlL om synnerligen ömmande omständigheter. Av motiven framgick att det i ärenden som 
rörde barn skulle ställas något lägre krav på styrkan av de humanitära skälen, då dessa kunde vara 
av något mindre allvar och tyngd jämfört med för vuxna.  När begreppet humanitära skäl sedan 34

utmönstrades ur lagen och byttes ut mot synnerligen ömmande omständigheter konstaterade lags-
tiftaren, med hänvisning till Översynsutredningen, att portalparagrafen inte hade fått den genom-
slagskraft som önskats i fråga om humanitära skäl i barnärenden. Det fanns därför behov av att ut-
tryckligen göra ett tillägg om detta i dåvarande 5 kap. 6 § UtlL. Bestämmelsen fick formuleringen 
att barn fick beviljas uppehållstillstånd även om de omständigheter som kom fram inte hade samma 
allvar eller tyngd som krävdes för att tillstånd skulle beviljas vuxna personer.  35

Senare utredningar visade dock att det hade förekommit fall där barn med särskilt ömmande om-
ständigheter i svåra situationer hade hamnat utanför bestämmelsens tillämpningsområde. Regerin-
gen ville därför lyfta fram barnrättsperspektivet och principen om barns bästa ytterligare, samt bet-
ona att det i fråga om barn måste göras en annan bedömning än för vuxna.  Den 1 juli 2014 trädde 36

därför en ny lagändring i kraft, som innebär att barn får beviljas uppehållstillstånd om om-
ständigheterna är särskilt ömmande.  På så vis fångar den nya formuleringen av 5 kap. 6 § UtlL in 37

de barn som har tungt vägande skäl men som tidigare ändå riskerade att falla utanför paragrafens 
tillämpningsområde.  Detta markerar också vikten av att barns ansökan ska prövas särskilt, och 38

inte bara som en del av föräldrarnas ärenden.  39

Nuvarande bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL har följande lydelse:  

Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid 
en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana synnerligen ömmande om-
ständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens 
hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas.  
 
För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om omständigheterna är särskilt 
ömmande.  

 Prop. 2004/05:170, s. 184 f. 32

 Prop. 2015/16:174, s. 48.33

 Prop. 1996/97:25, s. 284. 34

 Prop. 2004/05:170, s. 193 f.35

 Prop. 2013/14:216, s. 16.36

 Prop. 2013/14:216, s. 18 f.37

 Prop. 2013/14:216, s. 16.38

 Prop. 2013/14:216, s. 19.39
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Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller de avvikelser från första och andra styckena 
som framgår av 11 och 12 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige. Lag (2016:753). 

Paragrafens tredje stycke tillkom i samband med ikraftträdandet av den tillfälliga lagen. Vad detta 
innebär redogörs för i avsnitt 5.  

4.2. Bedömningen av 5 kap. 6 § UtlL 

4.2.1. Allmänt 
Utgångspunkten är att uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter endast 
kan ges till personer som redan befinner sig i Sverige och härifrån ansöker om skydd, vilket framgår 
av bestämmelsens uttryck stanna i Sverige.  40

Enligt 1 kap. 2 § UtlL är ett barn en person under 18 år. Av domstolens praxis framgår att 
bedömningen enligt 5 kap. 6 § UtlL ska ske utifrån de vid prövningstillfället rådande förhållandena. 
Detta innebär att en person ska bedömas som en vuxen om han eller hon vid tidpunkten för 
prövningen fyllt 18 år, såvida inte särskilda omständigheter föranleder annat.  41

Vid prövningen om det föreligger sådana synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter som 
kan ligga till grund för uppehållstillstånd ska alltså en samlad bedömning av alla omständigheter i 
det enskilda ärendet göras. Bedömningen är framåtsyftande utifrån tidigare händelser och erfaren-
heter. Av motiven framgår att det inte på ett uttömmande sätt går att ange alla omständigheter som 
kan få betydelse vid bedömningen. Det kan vara omständigheter som i sig själva inte räcker till men 
som vid en sammantagen bedömning är tillräckliga för att uppehållstillstånd ska beviljas.  Dom42 -
stolen har vid ett flertal tillfällen poängterat att bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL är av undan-
tagskaraktär och ska tillämpas restriktivt.  Det krävs således att omständigheterna är sådana att ut43 -
länningens sammanvägda situation framstår som synnerligen ömmande när det gäller vuxna och 
särskilt ömmande i fråga om barn.  Skälen ska vara av personlig art och vid bedömningen ska 44

särskilt beaktas sökandes hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet.   45

4.2.2. Sökandens hälsotillstånd 
Med begreppet hälsotillstånd beaktas hela hälsoskalan, vilket innefattar både graden av friskhet och 
sjukdom samt funktionsförmågan.  Av motiven framgår att det inte går att isolerat fastlägga när ett 46

visst hälsotillstånd ska utgöra grund för uppehållstillstånd, utan det måste ske en samlad bedömning 
i varje enskilt fall.   47

 Prop. 2004/05:170, s. 188 och 280.40

 MIG 2007:15; MIG 2007:5.41

 Prop. 2004/05:170, s. 187; Prop. 2013/14:216, s. 19.42

 Se t.ex. MIG 2007:15; MIG 2007:33 II; MIG 2007:48; MIG 2008:3; MIG 2009:8; MIG 2009:9; MIG 2010:6.43

 Prop. 2015/16:174, s. 48 f.; MIG 2007:15; MIG 2007:33 II.44

 Prop. 2004/05:170, s. 188 och 280 f.; Prop. 2013/14:216, s. 18 och 27.45

 Prop. 2004/05:170, s. 190.46

 Prop. 2004/05:170, s. 280. 47
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Beviskravet kan variera beroende på vilka omständigheter som åberopas som grund.  Det är 48

sökanden som har att visa att förutsättningarna för uppehållstillstånd är uppfyllda. När det gäller 
medicinska skäl kan dessa vanligtvis utredas väl, varför det i praxis har ställts ett högt krav beträf-
fande sökandens hälsotillstånd. Detta måste vara tillfredsställande dokumenterat genom läkarintyg 
som innehåller vissa uppgifter, så som läkarens tjänsteställning, varför intyget utfärdas, bedömning-
sunderlaget samt vilka medicinska slutsatser som kan dras av detta underlag samt en prognos av 
framtida vårdbehovet och konsekvenserna av utebliven vård.  49

Nedan ges en genomgång av vissa beslut från regeringen och Utlänningsnämnden beträffande det 
tidigare begreppet humanitära skäl, samt av praxis från migrationsdomstolarna och Migra-
tionsöverdomstolen kring 5 kap. 6 § UtlL. I Socialförsäkringsutskottets betänkande framhölls att 
den nya bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL inte ska innebära någon skärpning i förhållande till tillämp-
ningen av tidigare lagstiftning.  Därför är även tidigare praxis av betydelse för bestämmelsens in50 -
nehåll och tillämpningsområde. 

4.2.2.1. Bedömningen när sökanden är vuxen 

För att sökandens hälsotillstånd ska kunna ligga till grund för uppehållstillstånd i Sverige krävs det 
att den fysiska eller psykiska sjukdomen är livshotande, alternativt att sökanden har ett synnerligen 
allvarligt funktionshinder.  Det är dock omöjligt att ange en generell regel för hur allvarlig sjuk51 -
domen ska vara, då det är mycket svårt att jämföra mellan olika sjukdomar och funktionshinder.  I 52

MIG 2007:35 framhöll domstolen att hälsotillståndet måste vara synnerligen allvarligt om uppehåll-
stillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL ska beviljas en vuxen person enbart av medicinska skäl. Psykisk 
sjukdom måste vara så allvarlig att den är livshotande, vilket ska kunna visas med stöd av medicin-
sk utredning. Det måste vara styrkt att självdestruktiva handlingar har utförts på grund av den 
psykiska ohälsan och inte som ett uttryck för besvikelse eller desperation på grund av utvisnings-
beskedet.  

I reg. 47-94 fastställde regeringen, efter inhämtat yttrande från Socialstyrelsen, att en enskild diag-
nos inte kan vara avgörande eller generellt utgöra grund för att uppehållstillstånd ska beviljas. Det 
ska istället göras en individuell bedömning av sökandens allmäntillstånd, där förekomsten av all-
varliga symptom vägs in. Samma individuella bedömning gäller för alla sjukdomar med allvarliga 
prognoser.  

Förutom att sjukdomen ska nå upp till en viss svårighetsgrad måste det vägas in om det över huvud 
taget kan ges vård i Sverige. Vården måste också förväntas leda till en påtaglig och varaktig förbät-
tring av hälsotillståndet, alternativt vara livsnödvändig. Det måste också vara rimligt att vården ges i 
Sverige. Här får det betydelse om det finns adekvat vård i hemlandet. Att Sverige i vissa fall kan 
erbjuda bättre vård än andra länder kan inte i sig motivera ett uppehållstillstånd.   53

 Angående följande stycket jfr SOU 2004:74 s. 160 f. 48

 MIG 2007:15; MIG 2007:35; MIG 2007:43.49

 Bet. 2004/05:SfU17, s. 36.50

 Prop. 2004/05:170, s. 190 och 280.51

 Reg. 21-94; reg. 23-94.52

 Prop. 2004/05:170, s. 190 och 280.53
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MIG 2010:23 rörde en kvinna som hade blodcancer, som riskerade att utvecklas till akut leukemi 
och leda till döden om hon inte behandlades med ett visst läkemedel. Hon hade gjort sannolikt att 
tillgången på detta läkemedel både var osäker och oregelbunden i hemlandet, då det inte fanns att 
tillgå via officiella kanaler utan enbart på den svarta marknaden. Med hänsyn till att hon inte hade 
tillgång till adekvat vård i hemlandet och att hon kunde beredas vård i Sverige, beviljades hon per-
manent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL.  

Att behandlingen måste förväntas leda till en varaktig förbättring av sjukdomstillståndet framgår av 
UN 16-93 (IV). Mannen hade svårt att gå utan rullator, han hade yrselproblem och svårigheter att 
svälja. Sjukdomen förväntades leda till gradvis försämring av muskelfunktionen. Någon specifik 
behandling för sjukdomen fanns dock inte, förutom sjukgymnastik som endast gav marginell effekt. 
Mannen var vid tiden för domen inte i behov av sjukhusvård eller medicinsk behandling. Det ansågs 
därför inte föreligga tillräckligt starka humanitära skäl för uppehållstillstånd, varför ansökan avs-
logs. 

Det har ingen betydelse för bedömningen om utlänningen får bekosta vården och medicinerna själv. 
I MIG 2007:48 var det fråga om två liknande fall. Dels en man från Kamerun med HIV och en an-
nan man från Kosovo med diabetes. I båda fall fanns det adekvat vård och mediciner att tillgå i 
hemlandet och domstolen anförde att de därför inte kunde beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 
kap. 6 § UtlL, trots att de skulle få bekosta den nödvändiga behandlingen själva. 

Även om det finns vård att tillgå i Sverige så kan alltså de direkta och indirekta ekonomiska kon-
sekvenserna ändå medföra att uppehållstillstånd bör vägras. De svenska vårdresurserna är begrän-
sade och det finns inte möjlighet att i någon större utsträckning ta emot människor som söker sig till 
Sverige i syfte att få bättre vård än i hemlandet.  Reg 10-93 rörde två barn som led av blödarsjuka. 54

Den vård som barnens hälsotillstånd krävde erbjöds av kostnadsskäl endast i ett fåtal länder, därib-
land Sverige. Vården kunde dock utföras även i hemlandet under förutsättning att det fanns tillgång 
på relevant medicin. Regeringen konstaterade att det skulle innebära ett betydande ekonomiskt åta-
gande av Sverige om behovet av vård för blödarsjuka skulle anses utgöra grund för uppehållstill-
stånd på grund av humanitära skäl. Särskilt med hänsyn till det stora antalet personer som lider av 
sjukdomen i länder som inte kan erbjuda samma vård som i Sverige. Pojkarna beviljades därför inte 
uppehållstillstånd. I UM 3985-08 var situationen en annan. Det var fråga om en man som led av en 
svår och ovanlig sjukdom som krävde kontinuerlig och livslång vård. Mannen behövde en särskild 
form av behandling, som inte fanns att tillgå i hans hemland. Med hänsyn till att han var en av totalt 
tre personer med denna sjukdom i Sverige ansåg domstolen att det inte stred mot tidigare praxis, 
utan att det var rimligt utifrån ett kostnadsperspektiv att han gavs vård i Sverige. Han beviljades 
således permanent uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL.  55

Om den sökandes sjukdom är av övergående natur kan sökanden beviljas ett tillfälligt uppehållstill-
stånd. Det är varaktigheten och utveckligen av hälsotillståndet som ligger till grund för bedömnin-
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gen. Ju längre varaktighet, desto mer talar det för att bevilja ett permanent uppehållstillstånd.  Det56 -
ta framgår också av MIG 2013:6 där ett barn med livshotande leukemi hade genomgått en stamcell-
stransplantation och förväntades ha ett kvarstående behov av avancerad vård i ungefär ett års tid 
efter transplantationen. Tillsammans med sin förälder beviljades barnet ett tidsbegränsat uppehåll-
stillstånd eftersom vårdbehovet var av övergående natur. 

4.2.2.2. Barnets hälsotillstånd 

För barn räcker det att omständigheterna är särskilt ömmande, enligt 5 kap. 6 § andra stycket UtlL. 
Enligt den tidigare lydelsen som gällde före 2014 behövde omständigheterna i ett barns ärende inte 
vara av samma allvar och tyngd som krävdes för att vuxna skulle beviljas uppehållstillstånd. Kravet 
är således lägre i barns ärenden än för vuxna. I förarbetena till den äldre lydelsen i 5 kap. 6 § andra 
stycket UtlL uttalade regeringen att det i barns ärenden inte behöver vara fråga om en livshotande 
sjukdom för att ett barn med vårdbehov ska beviljas uppehållstillstånd. Faktorer såsom barnets 
framtida utveckling och livskvalitet ska här vägas in i bedömningen, liksom möjligheterna till vård i 
hemlandet och de ekonomiska konsekvenserna som följer av att bevilja barnet uppehållstillstånd. 
Regeringen uttalade också att det för barn med funktionshinder bör vara möjligt att ta större hänsyn 
till prognos, vårdbehov och psykosocial utveckling jämfört med i ärenden som rör vuxna, samt 
stödmöjligheterna både i Sverige och i hemlandet.  57

I motiven till den nuvarande lydelsen ger regeringen ännu fler exempel på när hälsotillståndet kan 
ligga till grund för ett uppehållstillstånd. Där nämns situationen då barnet har en sjukdom som 
kräver avancerad vård och det är oklart, d.v.s. att det inte går att utreda tillfredsställande, om det 
finns sådan vård att tillgå i hemlandet. Med begreppet vård avses här såväl akut som habiliterande 
vård. Likaså kan barnet få stanna i Sverige då hon eller han har en svårartad sjukdom och det är 
konstaterat att ett uppbrott på ett avgörande sätt skulle ha märkbart negativa konsekvenser för bar-
nets sjukdomstillstånd. Ytterligare ett exempel som regeringen nämner är om barnet har drabbats av 
en olycka eller ett allvarligt tillbud i Sverige, som kräver fortgående vård och som inte är av 
övergående natur. Detta förutsätter dock att tillgången till vården i hemlandet är begränsad och att 
de positiva effekterna med vården skulle avstanna eller upphöra om den avbröts på grund av ett 
återvändande till hemlandet.  58

Det finns ännu inga avgöranden kring barnets hälsotillstånd utifrån den nya lydelsen med särskilt 
ömmande omständigheter. Det finns däremot en mängd exempel på praxis där Migrationsöverdom-
stolen har avgjort frågan om barnets hälsotillstånd enligt den äldre lydelsen som gällde före 1 juli 
2014. 

I MIG 2007:25 var det fråga om en pojke från Eritrea som drabbats av epilepsi vid nio månaders 
ålder. Han hade behandlats i sitt hemland i sex månader innan han kom till Sverige tillsammans 
med sin mamma. Av ett läkarintyg framgick att han hade regelbundna epilepsianfall samt återkom-
mande feberperioder som utreddes separat från epilepsin. Sjukdomstillståndet krävde kontinuerliga 
specialistbedömningar och särskild medicinering. Enligt läkaren fanns en påtaglig risk för akut 
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försämring som i värsta fall kunde bli livshotande om behandlingen avbröts. Domstolen konstater-
ade dock att det fanns flera sjukhus och en barnklinik i familjens hemstad. Att vården i Sverige 
skulle vara av högre kvalitet än vården i hemlandet kunde enligt domstolen inte medföra att de 
skulle beviljas uppehållstillstånd. Det hade i målet inte visats att pojkens framtida utveckling och 
livskvalitet på ett avgörande sätt skulle äventyras genom ett återvändande till hemlandet. Även om 
omständigheterna i ett barns ärende inte behövde ha samma tyngd och allvar som för vuxna person-
er, fann domstolen att mamman och hennes son inte kunde beviljas uppehållstillstånd på grund av 
synnerligen ömmande omständigheter. 

MIG 2009:9 rörde en minderårig pojke från Iran som kommit ensam till Sverige, då hans föräldrar 
inte fanns kvar i livet. Han hade utsatts för flera traumatiserande händelser i hemlandet. Dels förlus-
ten av sina föräldrar men han hade också bevittnat flera bombdåd, lemlästade kroppar och upplevt 
sig hotad av terrorister. Den medicinska utredningen visade att pojken led av kronisk posttrauma-
tiskt stressymptom och egentlig depression till följd av de händelser han utsatts för. På grund av 
hans hälsotillstånd, i kombination med det allvarliga säkerhetsläget i Irak och avsaknaden av socialt 
nätverk i hemlandet, samt med beaktande av att han var ett barn, beviljades han permanent uppe-
hållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL. Domstolen konstaterade att hans framtida psykosociala 
utveckling och hälsa på ett avgörande sätt skulle äventyras om han hade tvingats återvända till hem-
landet. 

4.2.2.3. Analys 

Av det ovan anförda står det klart att hälsotillståndet inte behöver vara lika allvarligt i barns ärenden 
som för vuxna, både enligt lagtext, förarbeten och praxis.  

För att en vuxen person ska falla in under 5 kap. 6 § UtlL krävs det att han eller hon har en 
livshotande sjukdom som med hjälp av vård i Sverige kan leda till en varaktig förbättring. Vid den 
framåtsyftande bedömningen prövas om vården i hemlandet är adekvat, d.v.s. om sökandens vård-
behov kan tillgodoses i hemlandet vid en eventuell utvisning. Här ställer domstolen krav på att med-
icinen ska gå att få tag på regelbundet via officiella kanaler.  Däremot har det ingen inverkan på 59

bedömningen om den sjuke får bekosta vården själv.  Vården anses alltså adekvat så länge det 60

finns rätt vård att tillgå i landet på något sätt, oavsett sökandens ekonomiska förutsättningar. Att det 
finns kvalitetsskillnader mellan vården i Sverige och sökandens hemland föranleder inte heller att 
uppehållstillstånd ska beviljas.  Kravet på att vården ska leda till varaktig förbättring av sökandens 61

hälsotillstånd gäller bara för bedömningen av vården i Sverige, för att 5 kap. 6 § UtlL över huvud 
taget ska bli tillämplig. Det sägs ingenting varken i förarbeten eller i praxis om att vården i hemlan-
det måste ha en förbättrande effekt för att anses adekvat. Med hänsyn till detta, samt med beaktande 
av att kvaliteten på vården kan vara sämre än den som erbjuds i Sverige, tycks det räcka att vården i 
hemlandet är livsuppehållande, d.v.s. att personen inte ska dö på grund av utvisningen, för att vara 
adekvat när det är fråga om en vuxen person. 
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I både MIG 2007:25 och MIG 2009:9 ansågs barnens hälsotillstånd vara så pass allvarligt att det 
föll in under 5 kap. 6 § andra stycket UtlL. Pojken som led av epilepsi beviljades dock inte uppe-
hållstillstånd eftersom det fanns adekvat vård i hemlandet. Domstolen konstaterade därför att det 
inte hade visats i målet att barnets framtida utveckling och livskvalitet på ett avgörande sätt skulle 
äventyras vid ett återvändande till hemlandet.  Tvärtom uttryckte domstolen i MIG 2009:9 att bar62 -
nets framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett avgörande sätt skulle äventyras vid ett åter-
vändande till hemlandet. Det fanns visserligen viss vård att få, men eftersom hans hälsotillstånd 
berodde på händelser som inträffat i hemlandet och på grund av det allvarliga säkerhetsläget i landet 
samt brist på socialt kontaktnät beviljades han uppehållstillstånd.   63

Av dessa rättsfall framgår att domstolen prövar om det finns adekvat vård i hemlandet även i barns 
fall. Däremot får barnets framtida fysiska och psykosociala utveckling, hälsa och livskvalitet också 
betydelse för domstolens beslut. Bedömningen är alltså mer generös i ärenden som rör barn. Det 
ställs inte lika höga krav på sjukdomens svårighet och barnets framtid får större betydelse. Barnper-
spektivet och principen om barnets bästa har alltså fått en faktisk betydelse, inte bara i lagstiftnin-
gen utan också i rättstillämpningen. 

År 2014 gjordes en lagändring som innebär att barn får beviljas uppehållstillstånd då det föreligger 
särskilt ömmande omständigheter. Syftet med lagändringen var att lyfta fram barnperspektivet yt-
terligare och att det i barns ärenden inte skulle ställas lika höga krav som tidigare.  Det finns ännu 64

inga domstolsavgöranden baserade på den nya lydelsen, men med hänsyn till syftet finns det anled-
ning att anta att fler situationer än tidigare kan anses falla in under 5 kap. 6 § UtlL även om 
bestämmelsen även fortsättningsvis ska tolkas restriktivt. 

Som redan nämnts har det enligt MIG 2007:48 ingen betydelse för bedömningen att sökanden får 
bekosta vården i hemlandet på egen hand så länge den är adekvat. För att hälsotillståndet ska falla in 
under 5 kap. 6 § UtlL måste sjukdomen nå upp till en viss svårighetsgrad, vilket torde innebära att 
den nödvändiga behandlingen ofta är både omfattande, avancerade och kostnadskrävande. Det finns 
skäl att anta att den som är svårt sjuk inte klarar av att arbeta och därför inte kan tjäna ihop egna 
pengar för att bekosta vården. Den sjuke - oavsett om det är ett barn eller en vuxen - blir därför i 
stor utsträckning beroende av övrig familj och släkt. Domstolen tar dock inte hänsyn varken till den 
sjukes ekonomiska förutsättningar eller till familjens möjlighet och vilja att bekosta vården i sin 
bedömning. Det finns därför risk för att den som har sämre ekonomiska förutsättningar drabbas my-
cket hårt av ett återvändande till hemlandet, och att det i värsta fall medför att den sjuke avlider. 

4.2.3. Sökandens anpassning till Sverige 
När utlänningen har vistats länge i Sverige kan hon eller han ha anpassat sig till det svenska samhäl-
let på ett sätt som får betydelse för prövningen av uppehållstillståndet.  Anpassningen till Sverige 65

är ett omfattande begrepp som innefattar en mängd olika omständigheter, såsom skola, språk, fritid-
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saktiviteter, jobb, socialt nätverk osv. Dessa omständigheter är sällan tvistiga, utan lätta för den en-
skilde att styrka. På så sätt är omständigheterna oproblematiska ur bevishänseende.  66

4.2.3.1. Bedömningen när sökanden är vuxen 

Enligt förarbetena ska det särskilt beaktas om utlänningen anpassat sig till svenska förhållanden un-
der en avsevärd vistelsetid i Sverige.  Tiden har dock inte någon självständig betydelse vid 67

bedömningen, utan får endast betydelse som orsak till att personen i fråga fått en särskild anknyt-
ning till Sverige.  68

I MIG 2007:15 uttalade Migrationsöverdomstolen att utrymmet att bevilja uppehållstillstånd enbart 
på grund av lång vistelsetid till vuxna personer som inte har medföljande barn, är i det närmaste 
obefintlig med hänsyn till lagtextens restriktiva ordalydelse. Detta framgår också av MIG 2014:9 
där det var fråga om en man som vistats i Sverige under 6 års tid. Han var ekonomiskt självförsör-
jande, drev sin egen näringsverksamhet, han hade tagit banklån i samband med att han utökade sin 
näringsverksamhet, han hade egen bostad, talade flytande svenska, hade uppdrag som kontaktper-
son i olika kommuner, var aktiv i en förening och hade svenskt körkort. Domstolen ansåg inte att 
dessa omständigheter, vare sig enskilt eller sammantagna, var av sådan tyngd att han kunde beviljas 
uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. För vuxna krävs därför nor-
malt sett att denna grund kombineras med andra skäl för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas.  69

Det är endast laglig vistelse som räknas in i bedömningen, d.v.s. från det att asylansökan lämnats in 
fram till den tidpunkt då ett slutligt beslut vunnit laga kraft och den lagstadgade tid som den 
sökande enligt huvudregeln har för att frivilligt lämna landet har löpt ut. Om sökandens vistelsetid i 
Sverige blivit långvarig på grund av att handläggningen dragit ut på tiden, måste det bero på om-
ständigheter som ligger utanför den sökandes kontroll. Om sökanden däremot har fördröjt handläg-
gningen avsiktligt genom att t.ex. inte medverka i utredningen eller genom att undanhålla vissa 
uppgifter, så får uppehållstillstånd normalt inte beviljas.  70

Det är endast vistelsetid i samband med den aktuella ansökan som kan läggas till grund för 
bedömningen. Detta framgår av MIG 2008:3 där en familj med underåriga barn inte fick uppehåll-
stillstånd. Eventuell anpassning under tidigare vistelse i Sverige räknas inte, eftersom sådan anpass-
ning redan får anses ha beaktats vid prövningen av den tidigare ansökan. Domstolen konstaterade 
vidare att det inte kan ha varit lagstiftarens mening att vistelsetiderna ska kunna läggas samman vid 
bedömningen, eftersom det skulle kunna uppmuntra till upprepade ansökningar, vilket i sin tur kan 
medföra negativa konsekvenser för medföljande barn. 

4.2.3.2. Barnets anpassning till Sverige 

När det gäller barn kan det enligt förarbetena finnas skäl att i högre grad väga in ett barns anpass-
ning till svenska förhållanden i den samlade bedömningen. Detta kan dock inte ensamt tillmätas 
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avgörande betydelse.  Precis som för vuxna kan den tid barnet vistats i Sverige få betydelse för 71

bedömningen. Regeringen framhåller dock att det är barnets anknytning till Sverige som är det 
väsentliga i sammanhanget, och att det inte kan ställas upp någon exakt gräns för hur lång tid ett 
barn ska ha vistats i Sverige för att anknytningen ska ha blivit tillräckligt stark.   72

I MIG 2007:33 II hade en familj bestående av föräldrar och deras fyra barn varit i Sverige i drygt 
två år. Avgörande i målet var om barnens anpassning till Sverige kunde ligga till grund för ett uppe-
hållstillstånd. Domstolen hänvisade till regeringens uttalanden om att det inte kan anses negativt i 
sig för ett barn att återvända till hemland tillsammans med resten av familjen. Det kan inte heller 
sägas att det generellt skulle allvarligt skada ett barn i dess psykosociala utveckling att följa med 
sina föräldrar till ett annat land, i all synnerhet om det rör sig om hemlandet. Domstolen konstater-
ade att två år var en relativt kort tid, även med beaktande att barn var berörda i prövningen. Med 
hänsyn till att barns anpassning till svenska förhållanden inte ensamt kan tillmätas avgörande bety-
delse, fann domstolen att omständigheterna inte var av sådan undantagskaraktär att uppehållstill-
stånd kunde beviljas enligt 5 kap. 6 § UtlL.  

Även i MIG 2009:8 uttalade domstolen att 2 år och 4 månader vara en relativt kort vistelsetid i 
Sverige. Målet rörde en ensamkommande flicka från Burundi.   73

Regeringen konstaterar också att det i den sammantagna bedömningen ska tas hänsyn till ett under-
årigt barns bristande möjligheter att påverka sin egen situation och vistelse i Sverige.  När det 74

gäller vuxna är det enbart laglig vistelse som får betydelse för bedömningen. Men regeringen uttalar 
att barn bör kunna beviljas uppehållstillstånd även då de levt i landet illegalt, på grund av att de 
gömts av andra. Regeringen betonar i samband med detta vikten av att barnen inte utnyttjas när de 
vuxnas önskan att bo i Sverige är stark, men skyddsskälen inte räcker till för ett uppehållstillstånd.  75

MIG 2015:4 var det första målet som prövades utifrån den nya lydelsen av 5 kap. 6 § andra stycket 
UtlL om särskilt ömmande omständigheter. Målet rörde en familj med en snart 13-årig dotter. 
Familjen hade bott i Sverige sedan flickan var 7 år, baserat på falska handlingar. När detta uppda-
gades beslutade Migrationsverket att utvisa familjen. De överklagade och beviljades uppehållstill-
stånd på grund av särskilt ömmande omständigheter i migrationsdomstolen. Målet överklagades 
dock till Migrationsöverdomstolen där familjen slutligen utvisades. Domstolen prövade målet 
utifrån 5 kap. 6 § UtlL och artikel 8 i Europakonventionen. Avgörande i målet var om dotterns an-
passning till Sverige var sådan att det ensamt kunde berättiga henne och familjen uppehållstillstånd. 
Flickan hade gått i svensk skola, hade vänner här, talade svenska bättre än sitt modersmål och hade 
varit i Sverige under de år då man som barn utvecklas mycket och skapar sin egen identitet. Hon 
hade besökt hemlandet tillsammans med sina föräldrar två gånger under dessa år. Hemlandet kunde 
därför inte framstå som helt främmande för henne. Det faktum att hela hennes vistelse varit illegal 
beaktades också, trots att hon som underårig inte hade möjlighet att påverka detta. Trots dessa om-
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ständigheter ansåg domstolen inte att omständigheterna var särskilt ömmande i den mening som 
avses i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL. Domstolen ansåg inte heller att utvisningen var oproportion-
erlig enligt artikel 8. Någon motivering kring proportionalitetsbedömningen redovisades dock inte.  

Av förarbetena framgår vidare att det vid bedömningen ska beaktas om ett barn som saknar nätverk 
i hemlandet har fått ett nätverk i Sverige, och att avsaknaden av detta nätverk allvarligt skulle även-
tyra barnets framtida psykosociala utveckling. Det måste dock vara fråga om ett fungerande nätverk 
och att det är förenligt med barnets bästa att hänvisas till nätverket. Detta kan exempelvis utgöras av 
personer som barnet etablerat familjesammanhållning med under en familjehemsplacering, då bar-
net saknar släktingar i Sverige eller i hemlandet. Även vid denna bedömning kan den tid som barnet 
har vistats i Sverige få betydelse.  76

Av domstolens praxis framgår att bedömningen ska ske utifrån de vid prövningstillfället rådande 
förhållandena. Sökanden ska alltså bedömas som en vuxen om han eller hon fyllt 18 år vid tidpunk-
ten för prövningen, såvida inte särskilda omständigheter föranleder annat. Enligt domstolens praxis 
saknar det därför betydelse om sökanden varit barn under större delen av sin vistelse i Sverige.  77

Detta blev särskilt tydligt i MIG 2007:43 där sökanden fyllde 18 år först efter migrationsdomstolens 
dom, men före Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsdomstolen konstaterade att det inte 
krävdes omständigheter av samma allvar och tyngd då det var fråga om ett barn. Med hänsyn till att 
han varit i Sverige sedan han var 15 år och etablerat sig väl i landet, samt att det fanns en stor osäk-
erhet hur hans situation skulle vara vid ett återvändande till hemlandet beviljades han permanent 
uppehållstillstånd. Chefsrådmannen var dock skiljaktig. Vid tidpunkten för Migrationsöverdom-
stolens dom hade sökanden hunnit fylla 18 år. Migrationsöverdomstolen konstaterade därför att han 
skulle betraktas som vuxen vid den ifrågavarande prövningen. Sökanden hade vistats i Sverige i to-
talt 3 år och 5 månader, men det var bara 2 år och 3 månader av vistelsen som var legal. Han var 
dock inte ensamt ansvarig för detta eftersom han varit under 18 år. Oavsett detta fann domstolen att 
vistelsetiden var alltför kort för att över huvud taget kunna beaktas. Det var därför inte erforderligt 
att gå in på en närmare bedömning av pojkens anpassning till Sverige. Situationen var inte tillräck-
ligt allvarlig för att nå upp till synnerligen ömmande omständigheter och 18-åringen beviljades där-
för inte uppehållstillstånd.  

4.2.3.3. Analys 

Av 5 kap. 6 § UtlL framgår att det vid bedömning av synnerligen eller särskilt ömmande om-
ständigheter särskilt är den sökandes hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hem-
landet som ska beaktas. I lagtexten sägs ingenting om hur dessa grunder förhåller sig till varandra, 
vilket kan ge intrycket av att dessa tre grunder väger lika tungt. Av förarbeten och praxis framgår 
dock att anpassningen till Sverige har en begränsad betydelse i praktiken. För vuxna är möjligheten 
att få uppehållstillstånd enbart på grund av anpassningen till Sverige i stort sett obefintlig.  Även i 78

barns ärenden är anpassningens betydelse begränsad, även om den i högre grad ska vägas in i 
bedömningen jämfört med vuxna. Samtidigt kan inte anpassningen ensamt tillmätas avgörande be-
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tydelse för om uppehållstillstånd ska beviljas.  För både vuxna och barn krävs det därför att denna 79

grund kombineras med andra skäl för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas med stöd av 5 kap. 6 
§ UtlL. 

Enligt förarbetena ska det särskilt beaktas om utlänningen anpassat sig till Sverige under en av-
sevärd vistelsetid. Samtidigt betonar regeringen att det är själva anknytningen och anpassningen 
som är det väsentliga vid bedömningen, både gällande barn och vuxna.  Det kan antas att barn har 80

lättare för att anpassa sig till det svenska samhället än vuxna. Dels för att de i många fall inte hunnit 
vistas så många år i hemlandet och dels för att de ofta kommer in snabbt i den svenska skolan där de 
lär sig svenska, får svenska vänner och lär känna den svenska kulturen. Trots att barn anpassar sig 
snabbt verkar domstolen ställa krav på att det ska ha gått en viss tid. Enligt domstolen ansågs 2 år 
alternativt 2 år och 4 månader vara en relativt kort vistelsetid när sökandena var barn.  I fallet med 81

den nyss fyllda 18-åriga pojken ansåg domstolen att vistelsetiden var för kort för att över huvud 
taget beaktas. Han hade vistats i Sverige i totalt 3 år och 5 månader, men det var bara 2 år och 3 
månader av vistelsen som var legal. Det framgår dock inte på något tydligt sätt om vistelsetiden an-
sågs för kort utifrån vuxenprövning eller barnprövning eller om den ansågs för kort både utifrån 
barnprövning och vuxenprövning. Det framgick inte heller om domstolen endast beaktade den 
lagliga vistelsetiden eller tiden i sin helhet. Med en jämförelse av ovan nämnda förarbetsuttalande 
verkar domstolens ovilja att pröva pojkens anpassning till Sverige vara i strid med regeringens utta-
lande i motiven, där det anförs att tiden i sig inte har någon självständig betydelse utan att det är 
själva anpassningen och anknytningen till Sverige som är det väsentliga.  82

Det är bara laglig vistelse som kan ligga till grund för bedömningen av anpassningen till Sverige. 
Om handläggningen dragit ut på tiden måste det bero på omständigheter som sökanden själv inte 
kan kontrollera.  I barns ärende tillåter dock förarbetena en generösare bedömning med beaktande 83

av barns bristande möjligheter att själva besluta om sin egen situation. Därför kan den vistelsetid 
som barn som t.ex. gömts av andra och därmed levt illegalt i landet ändå tas med i bedömningen.  84

Detta förarbetsuttalande har dock inte fått någon avsevärd betydelse i praktiken, vilket framgår av 
MIG 2015:4. Där uttryckte domstolen att det faktum att flickans hela vistelse i Sverige varit illegal 
skulle beaktas, trots att hon som minderårig inte haft möjlighet att påverka detta förhållande. 

Om sökanden är över 18 år ska ärendet prövas utifrån vad som gäller för en vuxen, såvida inte 
särskilda omständigheter föranleder annat.  Detta gäller oavsett om sökanden vistats i Sverige un85 -
der flera år och därmed har fått en stark anknytning till det svenska samhället när han eller hon fort-
farande var ett barn. Detta blev särskilt tydligt i MIG 2007:43, där målet utgick från barnprövning i 
migrationsdomstolen medan domstolen utgick från vuxenprövning i Migrationsöverdomstolen på 
grund av att han hunnit fylla 18 år mellan förhandlingarna. Det kan anses anmärkningsvärt att ut-
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gångspunkten blir så olika i två instanser baserat på att personen i fråga passerat ett visst datum. 
Detta är dock i linje med domstolens tidigare praxis.   86

4.2.4. Situationen i hemlandet 
Vid bedömningen tas också hänsyn till situationen i utlänningens hemland. Ofta kan omständigheter 
som hänför sig till situationen i hemlandet inom ramen för 5 kap. 6 § UtlL jämföras med sådana 
förhållanden som är skyddsgrundande. Regeringen betonar dock vikten av att det i första hand ska 
göras en prövning om utlänningen är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Detta innebär att 
omständigheterna i hemlandet endast faller in under 5 kap. 6 § UtlL då dessa omständigheter antin-
gen inte är inom tillämpningsområdet, eller inte är av tillräcklig tyngd, för att falla in under flykt-
ingbestämmelsen eller bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande.  87

Omständigheter som hänför sig till utlänningens situation i hemlandet är som regel svåra att bevisa. 
Det räcker därför att sökanden gör sannolikt att det föreligger en risk för social utstötning eller an-
dra svårigheter vid ett återvändande till hemlandet. Om bevisningen om påstådda svårigheter i hem-
landet är bristande får sökandens berättelse godtas om den framstår som trovärdig och sannolik.  88

4.2.4.1. Bedömningen när sökanden är vuxen 

Med situationen i hemlandet åsyftas bland annat utlänningens anknytning till hemlandet genom t.ex. 
familjemedlemmar som finns kvar där och den tid personen levt där.  Hit hör också omständigheter 89

så som verkställighetshinder, social utstötning, traumatisering till följd av tortyr eller liknande svåra 
upplevelser i hemlandet eller till följd av människohandel. Likaså omfattas förföljelse på grund av 
kön eller sexuell läggning, samt sådana humanitära skäl som gäller någon annan än sökanden.   90

I MIG 2009:31 I och II var det fråga om två liknande mål. I det ena fallet (I) beviljades en kvinna 
från Sudan och hennes son permanent uppehållstillstånd i Sverige med stöd av 5 kap. 6 § UtlL. På 
grund av att hon inte befunnit sig i sitt hemland på 14 år och med hänsyn till situationen där, med 
risk för social utstötning och stora svårigheter på grund av att hon var ogift, ensamstående mamma 
utan socialt nätverk, ansåg domstolen att en utvisning framstod som stötande ur ett humanitärt per-
spektiv. I det andra fallet (II) var det en 25-årig ensamstående man från Irak vars föräldrar och 
syskon hade beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Han hade inte vistats i sitt hemland på 
14 år, han hade inte någon släkt kvar i hemlandet och saknade därmed social förankring i landet. 
Han var dessutom kristen assyrier och tillhörde därmed en utsatt religiös minoritetsgrupp. Dom-
stolen konstaterade att det inte kunde uteslutas att han skulle komma att möta svårigheter av social 
art vid ett återvändande till Irak. Situationen i hemlandet bedömdes dock inte vara så synnerligen 
ömmande att han av det skälet skulle få stanna i Sverige. 

Det finns flera exempel i praxis där kvinnor fått uppehållstillstånd på grund av risk för social utstöt-
ning. I tre liknande fall var det fråga om kvinnor, två från Iran och en från Kina, som kom till 
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Sverige för att leva med sina i landet bosatta makar. Kvinnorna skilde sig sedan från sina makar på 
grund av att de på olika sätt hade blivit utsatta för fysisk och psykisk misshandel. Med hänsyn till 
att det i kvinnornas hemländer ansågs oacceptabelt för en kvinna att skilja sig och att det därför vid 
ett återvändande till hemlandet fanns risk för att de skulle bli socialt utstötta, eller att det i vissa fall 
förelåg fara för deras liv, beviljade Utlänningsnämnden kvinnorna permanent uppehållstillstånd.   91

Det räcker dock inte med en olust och rädsla inför att återvända till hemlandet även om det grundar 
sig i tidigare sexuella övergrepp, UN 14-94. Nämnden bedömde att det inte fanns risk för att kvin-
nan skulle utsättas för något liknande igen eftersom omständigheterna i hemlandet hade ändrats. Det 
fanns också psykoterapeutisk behandling att tillgå i hemlandet.  

Sverige kan inte heller bevilja uppehållstillstånd när situationen i hemlandet kan lösas med hjälp av 
de lokala myndigheterna. I UN 17-93 var det fråga om en kvinna från Makedonien som var gift med 
en amerikansk man och bosatt i USA sedan 12 år tillbaka. Kvinnan kom till Sverige med sina tre 
barn och ansökte om uppehållstillstånd. Hon åberopade bland annat att hon blivit misshandlad av 
sin man under flera år. Utlänningsnämnden konstaterade att det förelåg humanitära skäl av avsevärd 
styrka, men att det ålåg de amerikanska polisiära och sociala myndigheterna att ge kvinnan och 
hennes barn det skydd de behövde. Hon beviljades därför inte uppehållstillstånd.  

Uppehållstillstånd kan också beviljas då de humanitära skälen rör någon annan än sökanden. Så var 
fallet i UN 4-93, där en Pakistansk man på besök i Sverige beviljades tidsbegränsat uppehålls- och 
arbetstillstånd för att kunna stanna kvar i landet och hjälpa sin bror. Brodern hade drabbats av flera 
hjärninfarkter och saknade helt anhöriga i Sverige. Enligt ett läkarintyg hade den besökande 
broderns närvaro avgörande betydelse för den fortsatta rehabiliteringen och han fick därför ett tids-
begränsat uppehållstillstånd. Ännu ett exempel på detta är reg. 63-96. En familj med två barn kom 
till Sverige och åberopade anknytning till en 14-årig son som bodde i Sverige och hade permanent 
uppehållstillstånd sedan nio år. Pojken var rullstolsburen till följd av en muskelsjukdom. Av läkarin-
tyg framgick att pojken tagit familjens avvisningsbeslut mycket hårt, och att det förelåg risk för att 
han skulle ta sitt liv. Vid överklagandet konstaterade regeringen att pojken var minderårig och skulle 
lida men av att skiljas från föräldrarna. Skälen ansågs vara synnerligen starka och familjen bevil-
jades därför permanent uppehållstillstånd med hänvisning till humanitära skäl som hänför sig till 
annan än sökanden.  

4.2.4.2. Barnets situation i hemlandet 

Precis som för vuxna får även barnets situation i hemlandet vid ett eventuellt återvändande bety-
delse för bedömningen. Här kan sådana faktorer som familj, släkt eller annat nätverk i hemlandet få 
betydelse, precis som tidigare bosättning eller vistelse i landet. Likaså påverkas bedömningen av 
möjligheterna till försörjning, barnets språkkunskaper, eventuell skolgång, och det allmänna säker-
hetsläget i landet. Ytterligare omständigheter av betydelse är om barnet tillhör en särskilt utsatt 
grupp som t.ex utsätts för allvarlig diskriminering i hemlandet. Faktorer som t.ex. att barnets familj 
är statslösa eller att familjemedlemmarna har olika medborgarskap måste också tas i beaktande, då 
det kan medföra svårigheter för familjen att leva tillsammans i hemlandet. Migrationsverket utgår 
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från att yngre barn bör ha lättare att anpassa sig till ett liv i hemlandet än äldre barn, även då de inte 
har vistats där förut.  I förarbetena understryker regeringen att det inte i sig kan anses negativt för 92

ett barn att tillsammans med sina föräldrar och eventuella syskon återvända till sitt hemland.   93

Om barnet är omhändertaget av sociala myndigheter får det också betydelse för bedömningen, 
vilket framgår av förarbetena. Det är omständigheterna som ligger till grund för omhändertagandet 
som ska beaktas och inte beslutet i sig. Det ska göras en framåtsyftande bedömning av barnets 
vårdbehov samt klargöras huruvida vårdbehovet kan tillgodoses i hemlandet vid ett eventuellt åter-
vändande. Motiven nämner också situationen då barnet varit med om svåra traumatiska händelser i 
hemlandet, som inte utgör skyddsbehov, men som har orsakat barnet allvarliga besvär som påtagligt 
skulle förvärras vid ett återvändande till hemlandet.  Ett sådant exempel i praxis är MIG 2009:9, 94

som redogörs för i avsnittet om sökandens hälsotillstånd. Den ensamkommande pojken hade utsatts 
för traumatiska händelser som gjorde att han led av kronisk posttraumatiskt stressymptom och 
egentlig depression. I kombination med det allvarliga säkerhetsläget i hans hemland samt avsak-
naden av socialt nätverk i hemlandet, samt med beaktande av att han var ett barn beviljades han 
permanent uppehållstillstånd.  

Situationen var en annan i MIG 2009:8 där en ensamkommande flicka från Burundi inte beviljades 
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL. Domstolen anförde som skäl att vistelsetiden i 
Sverige var relativt kort. Även om hon till viss del hunnit anpassa sig till svenska förhållanden fick 
hon anses ha betydligt starkare anknytning till hemlandet. Domstolen framhöll vidare att ett min-
deråriga barn bör vistas hos sina föräldrar. Flickan hade inte haft någon kontakt med sina föräldrar 
och släktingar sedan strax efter hon hade kommit till Sverige och hon visste inte var de fanns eller 
om de ens var vid liv. Det fanns dock ingen utredning till stöd för att föräldrarna saknades, varför 
domstolen konstaterade att omständigheterna snarare fick anses tala för att familjen fanns kvar i Bu-
rundi. Domstolen antog därför att flickan kunde få en tillfredsställande omvårdnad genom åter-
föreningen med sina anhöriga eller i vart fall genom en organisation eller institution i hemlandet. 
Domstolen anförde slutligen att flickan tidigare fått sina grundläggande materiella behov samt be-
hovet av omvårdnad och skolgång tillgodosedda i hemlandet, och att det inte fanns något som tydde 
på motsatsen nu. Inte heller den allmänna situationen i hemlandet kunde ligga till grund för att up-
pehållstillstånd skulle beviljas.  

I motiven uttrycker regeringen att situationen ska bedömas annorlunda för barn som kommer en-
samma till Sverige, jämfört med barn som kommer tillsammans med sin familj. Ensamkommande 
barns ärenden ska utredas så snabbt som möjligt för att se om det föreligger omständigheter som 
föranleder ett behov av skydd i Sverige. Om barnet inte är i behov av skydd måste det vidtas åt-
gärder för att barnet så snart som möjligt ska kunna återförenas med sin familj i hemlandet. Om det 
däremot kommer fram vid utredningen att barnet är helt övergivet och att det inte finns tillfredsstäl-
lande omvårdnad i hemlandet, varken av anhöriga eller sociala institutioner, ska barnet beviljas 
permanent uppehållstillstånd.   95
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Ett fall från 2015 rörde en ensamkommande minderårig pojke från Afghanistan som helt saknade 
familj. Hans pappa var död och hans mamma och syster hade flytt till Iran. Han saknade helt an-
höriga i landet och hade inte heller något annat nätverk kvar i Afghanistan. Med hänsyn till detta 
samt med beaktande av situationen i hemlandet och den hotbild som fanns från talibanerna mot 
hans familj beviljades han permanent uppehållstillstånd med stöd 5 kap. 6 § UtlL.  Ett annat 96

avgörande från migrationsdomstolen rörde en 17-årig ensamkommande pojke som anförde att han 
riskerade förföljelse på grund av en tillskriven politisk uppfattning till följd av att hans bror tjänst-
gjort som befäl i den Afghanska armén. Både brodern och fadern hade dödats. Det kunde dock inte 
visas att det fanns någon konkret och personlig hotbild mot honom vid ett återvändande. Han kunde 
därför inte få uppehållstillstånd som flykting, alternativt eller övrig skyddsbehövande. Däremot 
fann domstolen att hans situation omfattades av bestämmelsen om särskilt ömmande om-
ständigheter med hänsyn till situationen i hemlandet, avsaknaden av manligt nätverk samt på grund 
av hans anpassning till Sverige. Pojken beviljades därför permanent uppehållstillstånd.   97

4.2.4.3. Analys 

Begreppet situationen i hemlandet rymmer alltså en mängd olika faktorer och omständigheter, som 
utan att vara skyddsgrundande gör att en utvisning till hemlandet anses olämplig vid en samlad 
bedömning av sökandens personliga situation. Likaså får situationen i hemlandet betydelse både i 
fråga om sökandens hälsotillstånd och anpassningen i Sverige, eftersom det i varje enskilt fall ska 
ske en samlad bedömning av samtliga omständigheter. Det går därför inte att göra en uttömmande 
uppräkning av vilka faktorer som får betydelse för om uppehållstillstånd ska beviljas eller inte.  

För vuxna får bland annat faktorer som social utstötning, förföljelse och tidigare trauman till följd 
av t.ex. tortyr eller människohandel betydelse för bedömningen av situationen i hemlandet. 
Prövningen ska ta sikte på framtiden i såväl vuxnas som barns ärenden. Vid barnprövning ska 
principen om barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL beaktas. Beslutsfattaren måste därför fråga sig om ett 
återvändande till hemlandet kan antas utgöra en risk för barnets hälsa eller utveckling eller om han 
eller hon kan antas få en bestående skada i sin psykosociala utveckling. För barn ställs det därför 
större krav på att det måste finnas ett socialt nätverk i hemlandet med antingen familj, släkt eller 
sociala institutioner. Likaså får omständigheter så som barnets materiella behov, möjlighet till 
omvårdnad och skolgång betydelse.  Samtidigt är bedömningen mycket restriktiv även i barns 98

ärenden, vilket framgår av den praxis som redogjorts för ovan.   99

Bedömningen skiljer sig åt beroende på barnets situation. Regeringen betonar särskilt i förarbetena 
att det inte kan anses negativt i sig, eller sägas att det generellt skulle allvarligt skada ett barn i dess 
psykosociala utveckling, att följa med sina föräldrar tillbaka till sitt hemland. Enligt barnkonventio-
nen och principen om barnets bästa ska barnet så långt det är möjligt vara med sina föräldrar och 
syskon.  Situationen är dock en annan om barnet kommer till Sverige helt ensamt. Om det inte 100
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föreligger någon rätt till uppehållstillstånd ska barnet återförenas med sina föräldrar i hemlandet så 
snart som möjligt. Om utredningen däremot visar att barnet verkligen är övergivet och inte kan få 
någon omvårdnad i hemlandet, vare sig av familj, släkt eller sociala institutioner, ska barnet beviljas 
uppehållstillstånd enligt tidigare motivuttalanden.  Detta bekräftas också i praxis, både i migra101 -
tionsdomstolarna och i Migrationsöverdomstolen. Så var fallet i både MIG 2009:9, UM 589-15 och 
UM 9960-16 där de ensamkommande pojkarna, som kom från Irak och Afghanistan, saknade so-
ciala nätverk i dessa länder och där säkerhetsläget i deras hemländer var bristande. I alla tre fall 
beviljades pojkarna uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § andra stycket UtlL. Situationen var 
annorlunda för den ensamkommande flickan från Burundi i MIG 2009:8. Utredningen kunde inte 
visa att föräldrarna saknades, varför domstolen konstaterade att det ändå fick antas att flickan kunde 
få en tillfredsställande omvårdnad genom återförening med sina anhöriga eller i vart fall genom en 
organisation eller institution i Burundi. Hon beviljades därför inte uppehållstillstånd.  

4.3. Praktiska verkställighetshinder inom ramen för 5 kap. 6 § UtlL 

Som nämnts i avsnittet ovan ska ett barn som i verklig mening är övergivet beviljas permanent up-
pehållstillstånd enligt tidigare förarbetsuttalanden. Detta är i linje med bestämmelsen i 12 kap. 3 a § 
UtlL där det stadgas att ett beslut om avvisning eller utvisning av ett ensamkommande barn får inte 
verkställas om inte den verkställande myndigheten har försäkrat sig om att barnet kommer att tas 
emot av en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl lämpad för att ta 
hand om barn. Det föreligger i sådana fall ett praktiskt verkställighetshinder. När dessa hinder visar 
sig vara bestående eller långvariga kan uppehållstillstånd beviljas med stöd av 5 kap. 6 § UtlL. 
Även då ska det ske en sammanvägd bedömning av barnets situation, med hänsyn både till häl-
sotillståndet, anpassningen till Sverige och situationen i hemlandet.  Av Migrationsverkets rättsli102 -
ga ställningstagande framgår att då barnet är under 16 år  och det kan konstateras att verkstäl103 -
lighetshindret kommer bestå, ska uppehållstillstånd beviljas med stöd av 5 kap. 6 § UtlL.   104

5. Den tillfälliga lagen och 5 kap. 6 § UtlL 
Syftet med den tillfälliga lagen är, som tidigare nämnts, att begränsa möjligheten att beviljas uppe-
hållstillstånd i Sverige genom att anpassa de svenska reglerna till en miniminivå enligt EU-rätten 
och den internationella rätten.  Det tredje stycket i 5 kap. 6 § UtlL hänvisar till 11 § den tillfälliga 105

lagen som har följande lydelse:  

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) får endast beviljas om det skulle 
strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. 

 Prop. 1996/97:25, s. 250.101

 SR 25/2016, s. 5; MIG 2011:24.102

 När barnet är över 16 år ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § UtlL eftersom verkställighetshin103 -
dret är tillfälligt, då det endast torde bestå tills dess barnet är 18 år. 

 SR 24/2016, s. 13.104

 Prop. 2015/16:174, s. 21.105
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Detta innebär att bedömningen av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter även fortsät-
tningsvis kommer ske på samma sätt. Någon utvidgning i fråga om tillämpningsområdet för 5 kap. 
6 § UtlL är alltså inte avsedd, utan precis som tidigare är det de omständigheter som anges i lagen 
och som framgår av nationell praxis och praxis från Europadomstolen som ska ligga till grund för 
den samlade bedömningen. I och med 11 § den tillfälliga lagen ska dock prövningen ske i ännu ett 
steg, där utgångspunkten är att utlänningen ska avvisas eller utvisas även om 5 kap. 6 § UtlL är 
tillämplig, såvida det inte strider mot svenskt konventionsåtagande.  Den 11 § i tillfälliga lagen 106

innebär därför att tröskeln höjts och att det blivit svårare att beviljas uppehållstillstånd med stöd av 
5 kap. 6 § UtlL.  

Samma utgångspunkt, att en utvisning ska ske såvida det inte strider mot svenskt konventionsåta-
gande gäller även för barn. Bedömningen blir alltså inte mer generös i barns ärenden, vilket ligger i 
linje med den tillfälliga lagens syfte att begränsa möjligheten att stanna i Sverige, liksom tidigare 
förarbetsuttalanden om att det inte ska vara ett eget kriterium i sig att vara barn för att få uppehåll-
stillstånd.   107

Enligt 12 § i den tillfälliga lagen så ska ett uppehållstillstånd som beviljas med stöd av 5 kap. 6 § 
UtlL vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas efter 
dessa tretton månader ska även det nya tillståndet vara tidsbegränsat och gälla i två år. Under vissa 
förutsättningar, som framgår av 17 och 18 §§ den tillfälliga lagen, kan det förnyade uppehållstill-
ståndet dock vara permanent. Av 17 § den tillfälliga lagen framgår att permanent uppehållstillstånd 
kan beviljas då utlänningen fått en anställning som arbetsgivaren anmält till Skatteverket och som 
gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig. Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställ-
ningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som framgår av kollektivavtal eller praxis inom yrket 
eller branschen. Detsamma gäller då utlänningen försörjer sig genom egen näringsverksamhet. Om 
utlänningen är under 25 år måste han eller hon fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande för att 
beviljas permanent uppehållstillstånd. 

I förarbetena till den tillfälliga lagen förde flera remissinstanser fram att begränsningen med tillfäl-
liga uppehållstillstånd medför negativa konsekvenser för barn. De är särskilt utsatta, i synnerhet 
barn som är sjuka. Regeringen införde därför en bestämmelse i 18 § tillfälliga lagen som innebär att 
barn kan ges permanent uppehållstillstånd då det vid en samlad bedömning av barnets situation 
finns sådana synnerligen ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd 
hos barnet att det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Som ex-
empel i motiven nämns barn som lider av trauma eller skador från tortyr. Genom att få permanent 
uppehållstillstånd kan dessa barn få en effektiv vård och rehabilitering. Även barn som varit utsatta 
för människohandel kan ha varit med om händelser som allvarligt påverkar barnets hälsa. Det ska 
göras en sammanvägd bedömning av barnets situation och omständigheterna i varje enskilt fall, och 
vid denna prövning ska portalparagrafen i 1 kap. 10 § UtlL och principen om barnets bästa beaktas. 
Regeringen framhåller att bestämmelsen inte är avsedd att utgöra en självständig grund för uppe-
hållstillstånd, utan enbart göra det möjligt att bevilja ett permanent uppehållstillstånd under vissa 

 Prop. 2015/16:174, s. 51.  106
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förutsättningar.  Barnets bästa har också beaktats i relation till övergångsbestämmelserna som in108 -
nebär att den tillfälliga lagen inte är tillämplig på barnfamiljer som registrerades före den 24 no-
vember 2015.  109

6. Svenskt konventionsåtagande  
Att 11 § den tillfälliga lagen gör det svårare för såväl vuxna som barn att beviljas uppehållstillstånd 
med stöd av 5 kap. 6 § UtlL framstår som klart. Frågan är dock vad som ryms inom begreppet sven-
skt konventionsåtagande.  

Av motiven till den tillfälliga lagen framgår det att Sverige tillämpar en dualistisk modell när det 
gäller internationella förpliktelser, vilket innebär att de konventioner som Sverige tillträtt inte per 
automatik blir direkt tillämpliga i svensk rätt, trots att de är folkrättsligt gällande. Begreppet svenskt 
konventionsåtagande syftar därför bara på de konventioner som är införlivade i den nationella rät-
ten, som t.ex. Flyktingkonventionen, FN:s tortyrkonvention, Europakonventionen och barnkonven-
tionen. Flyktingkonventionen och FN:s tortyrkonvention är införlivade i utlänningslagens bestäm-
melser om skyddsbehov och verkställighetshinder. Med hänsyn till att 5 kap. 6 § UtlL ska prövas 
först efter de andra grunderna för uppehållstillstånd får dessa konventioner därför normalt sett ingen 
betydelse för tillämpningen av denna bestämmelse.   110

Med svenskt konventionsåtagande avses därför främst barnkonventionen och Europakonventionen. 
Barnkonventionen kommer till uttryck i utlänningslagstiftningen genom portalparagrafen i 1 kap. 10 
§ UtlL, där det stadgas att det i fall som rör barn särskilt ska beaktas vad hänsynen till barnets hälsa 
och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. I motiven efterfrågade vissa remissinstanser en 
särskild bestämmelse om barnets bästa i den tillfälliga lagen, men regeringen anförde att portalpara-
grafen i 1 kap. 10 § UtlL och principen om barnets bästa även gäller vid tillämpning av den tillfälli-
ga lagen.  Även om Europakonventionen inte innehåller någon uttrycklig bestämmelse om att 111

hänsyn ska tas till barnets bästa så har Europadomstolen i ett flertal fall uttalat att denna princip ska 
beaktas i samtliga fall som rör barn.  112

Som nämnts i avsnitt 4.3. får avvisning eller utvisning av ett barn inte verkställas om inte den verk-
ställande myndigheten har försäkrat sig om att det finns ett lämpligt mottagande för barnet i hem-
landet enligt 12 kap. 3 a § UtlL. Denna regel bygger på artikel 10.2 i återvändandedirektivet från 
EU. Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som ska upp-
nås, men det överlåts till de enskilda staterna att bestämma hur de ska gå till väga vid genomföran-
det. Enligt Migrationsverkets egen bedömning förutsätts återvändandedirektivet vara i enlighet med 
internationella konventioner såsom barnkonventionen, Europakonventionen och Flyktingkonven-

 Prop. 2015/16:174, s. 62 f.108
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tionen. En utvisning av ett ensamkommande barn utan ordnat mottagande bryter därför mot åter-
vändandedirektivet och därmed också mot internationella konventioner, d.v.s. utvisningen strider i 
sådana fall mot svenskt konventionsåtagande.  113

Av Europadomstolens praxis framgår att ett utvisningsbeslut i vissa fall också kan strida mot Eu-
ropakonventionens 3:e artikel om skydd mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning och artikel 8 om skydd för privat- och familjelivet.  Dessa artiklar får också be114 -
tydelse inom ramen för 5 kap. 6 § UtlL om synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, 
vilket följer av både förarbeten och av Migrationsöverdomstolens praxis.  115

6.1. Europakonventionen 

Europakonventionen antogs av Europarådet år 1950 och den trädde sedan i kraft den 4 november 
1953. Sverige var tidiga och ratificerade konventionen redan 1952. Konventionen gäller dock som 
lag i Sverige sedan 1995 genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Därmed har Europakonventionen 
direkt tillämplighet i svenska domstolar och myndigheter. 

Europakonventionen har inte status som grundlag, men äger ändå en mycket stark ställning i det 
svenska rättssystemet. I 2 kap. 19 § RF stadgas att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid 
med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen. Detta innebär att en lag eller annan 
förordning som strider mot konventionen även strider mot den svenska grundlagen. Av detta följer 
också att om det skulle uppstå en normkonflikt mellan Europakonventionen och grundlagen så har 
grundlagen företräde. I sådant fall skulle Sverige dock tvingas justera sin grundlag så att den var i 
linje med Europakonventionen.  116

Medlemsstaternas efterlevnad av konventionens rättigheter kontrolleras av Europadomstolen. Eu-
ropakonventionen är ett levande dokument vars innehåll formas av domstolens praxis, vilket får till 
följd att Europadomstolens avgöranden har direkt betydelse för tolkningen av konventionens 
bestämmelser.  De rättigheter som konventionen ger är inte bundna till medlemsskap, utan var och 117

en som befinner sig inom konventionsstaternas jurisdiktion ska tillerkännas de fri- och rättigheter 
som finns i konventionen.  118

6.1.1. Artikel 3: Förbud mot tortyr 
Artikel 3 i Europakonventionen stadgar ett förbud mot tortyr som lyder:  

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.  

 SR 24/2016, s. 12 f.113

 Se avsnitt 6.1.1.4 och 6.1.2.1. 114

 Prop. 2004/05:170, s. 96; MIG 2012:13; MIG 2015:4; MIG 2015:9. 115
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 Artikel 1 Europakonventionen.118

!33



Den första frågan domstolen har att ta ställning till i samband med prövning av artikel 3 är om de 
aktuella omständigheterna faller inom artikeln tillämpningsområde. För att göra det måste behan-
dlingen eller bestraffningen nå upp till en viss miniminivå, vilket domstolen framhållit i sin praxis. 
Denna nivå är relativ och beror på samtliga omständigheter i det enskilda fallet, däribland den ut-
sattes kön, ålder samt hälsotillstånd.  119

I mycket speciella och exceptionella fall kan artikel 3 aktualiseras i fråga om utvisning, då sökanden 
lider av ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd i kombination med att det saknas adekvat vård i 
hemlandet. Artikel 3 är absolut i den meningen att förbudet mot tortyr, omänsklig eller förnedrande 
behandling inte får inskränkas.  Det är alltså inte möjligt att göra en avvägning mellan risken för 120

illabehandling i förhållande till själva orsaken för utvisningen.  Personen får alltså inte utvisas då 121

det föreligger risk för brott mot artikel 3 vid ett återvändande till hemlandet. Beviskravet är dock 
högt. Sökanden måste visa att det föreligger en verklig risk för att han eller hon ska utsättas för så-
dan behandling.  122

6.1.1.1. Europadomstolens och Migrationsöverdomstolens praxis 

I Europadomstolens praxis finns enbart ett avgörande där utvisningen ansetts strida mot artikel 3 i 
Europakonventionen. Nedan ges en redogörelse för Europadomstolens och Migrationsöverdom-
stolens praxis där målet prövades utifrån artikel 3. Avgörandena redovisas i kronologisk ordning.  

I D. v. the United Kingdom var det fråga om en man som led av svår AIDS. Med hänsyn till de ex-
ceptionella omständigheterna i fallet med mannens kritiska tillstånd i slutskeendet av en dödlig 
sjukdom, bristen på sjukvård i hemlandet, avsaknad av boende och socialt skyddsnät i hemlandet 
med varken vänner eller familj som kunde ta hand om honom, samt med bakgrund av de allvarliga 
konsekvenserna av avbruten vård fann domstolen att en utvisning utgjorde omänsklig behandling i 
strid med artikel 3. I och med det här fallet utvecklades vissa principer som domstolen har tillämpat 
även i senare fall. Domstolen konstaterade att en utlänning som står inför utvisning inte kan göra 
anspråk på någon rätt att stanna i landet på grund av medicinska eller sociala skäl. Det faktum att 
utlänningens omständigheter, inklusive hans förväntade livslängd, skulle minska eller förändras till 
det sämre är i sig inte tillräckligt för att artikel 3 ska aktualiseras. Utgångspunkten är således att en 
utlänning som lider av fysisk eller psykisk sjukdom och som inte kan erhålla samma kvalitativa 
vård i sitt hemland ändå ska utvisas, såvida det inte föreligger sådana exceptionella omständigheter 
att det skulle strida mot humanitära skäl att utvisa personen. I sådant fall kan artikel 3 bli tillämplig, 
vilket var fallet i D. v. the United Kingdom.   123

I Bensaid v. the United Kingdom var det en man som led av schizofreni. Adekvat vård fanns att till-
gå i hemlandet, även om den var mer svårtillgänglig än i värdlandet. Mannen anförde att läget i 
hans hemland, med våld och terrorism, skulle leda till stress och därmed äventyra hans hälsa. Dom-
stolen uttryckte dock att det faktum att omständigheterna i hans hemland var mindre gynnsamma än 
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de i Storbritannien inte var avgörande. Omständigheterna nådde inte upp till den höga tröskel som 
krävs för att artikel 3 ska vara tillämplig.  124

Hukic v. Sweden rörde en familj med två barn där den yngste sonen led av Downs syndrom och 
epilepsi. Målet avvisades såsom uppenbart ogrundat bland annat med hänvisning till att det fanns 
vård och behandling i hemlandet även om denna inte var av samma kvalitet som i Sverige. Likaså 
konstaterade domstolen att pojkens hälsotillstånd inte kunde jämföras med slutstadiet av en dödlig 
sjukdom och det nådde därför inte upp till det höga tröskelvärde som krävs för en kränkning av ar-
tikel 3.  Värt att notera är att domstolen inte för ett resonemang om barnets bästa.  125

I N. v. the United Kingdom var det fråga om en person som led av AIDS, precis som i D. v. the 
United Kingdom. Kvinnan anförde att hon skulle utsättas för akut fysiskt och psykiskt lidande vid 
ett utvisande, då AIDS-vården i hennes hemland var bristande. Det fanns heller inget socialt sky-
ddsnät eller anhöriga i landet, eller möjlighet att försörja sig. Domstolen fann dock att hennes situa-
tion inte kunde anses vara tillräckligt exceptionell, med hänsyn till att hennes hälsotillstånd var sta-
bilt till följd av medicineringen. Hon var kry nog att kunna resa och skulle förbli det så länge hon 
fortsatte få den grundläggande behandling hon behövde. Det fanns läkemedel mot AIDS i hennes 
hemland, även om tillgången var knapp och behandlingen var dyr. Vid en jämförelse med de höga 
krav som framgår av D. v. the United Kingdom ansåg domstolen att en utvisning inte kunde anses 
strida mot artikel 3.  126

I Ghali v. Sweden ansökte en statslös palestinsk mamma och en av hennes fyra söner om uppehåll-
stillstånd i Sverige bland annat på grund av sonens hälsotillstånd. Sonen led av en ärftlig muskel-
sjukdom, precis som två av de andra barnen, men resten av familjen befann sig i ett flyktingläger 
för statslösa palestinier i Libanon. Enligt läkarintyg var sjukdomen kronisk och krävde livslång vård 
men den var inte livshotande. Domstolen tog hänsyn till att det var fråga om ett barn. Däremot fann 
domstolen att sjukdomstillståndet inte kunde jämföras med den höga tröskel som krävs enligt artikel 
3. Det hade inte visats att behandlingen i Sverige skulle leda till ett varaktigt förbättrat tillstånd. 
Dessutom hade de andra sönerna som led av samma sjukdom fått behandling och genomgått opera-
tioner i Libanon. Det ansågs därför finnas adekvat vård i hemlandet. Klagomålet avvisades som up-
penbart ogrundat.   127

Inte heller i M.T. v. Sweden var artikel 3 tillämplig. Avgörandet rörde en man som led av kronisk 
njursvikt om som var i behov av dialysbehandling tre gånger per vecka. Utan behandling skulle han 
dö inom några veckor. Sökanden menade att det inte fanns möjlighet att få tillfredsställande vård i 
hemlandet, eftersom det fanns för få dialysmaskiner i kombination med långa väntetider. Domstolen 
konstaterade trots detta att det fanns adekvat vård att tillgå i hemlandet. Om han inte kunde få hjälp 
gratis inom rimlig tid på ett offentligt sjukhus fanns samma behandling på privata kliniker om än till 
en viss kostnad. Det faktum att mannens levnadsomständigheter, inklusive hans livslängd, skulle 
försämras avsevärt var inte tillräckligt för att strida mot artikel 3. Domstolen konstaterade till slut 
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att mannen hade sin familj i hemlandet som kunde hjälpa honom till ett sjukhus. Han  kunde också 
räkna med hjälp från de svenska myndigheterna om det skulle behövas. Verkställandet av utvis-
ningsbeslutet ansågs därför inte strida mot artikel 3.  128

Migrationsöverdomstolen prövade frågan om ett avlägsnandebeslut i förhållande till artikel 3 i MIG 
2015:9. Kvinnan i fallet led sedan tidigare av gångsvårigheter, astma, smärta i ena sidan, ben-
skörhet, lunginfektion, lågt blodtryck, hörselbesvär, njurproblem och magkramper, problem med 
blodfetter, knäartros och Alzheimers. Dessa omständigheter ansågs inte utgöra synnerligen öm-
mande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL. Därefter hade vissa nya omständigheter tillkommit 
som domstolen i det aktuella målet hade att ta ställning till utifrån 12 kap. 1 och 19 §§ UtlL. Dom-
stolen gjorde en bedömning av om det skulle ske en ny prövning i frågan om uppehållstillstånd på 
grund av verkställighetshinder och nya omständigheter i strid med artikel 3 i Europakonventionen. 
Dessa nya omständigheter var att hon fått kronisk depression och posttraumatiskt stressyndrom, att 
de astmatiska besvären hade försämrats avsevärt och att hon i slutet av januari 2015 drabbats av en 
mindre hjärtinfarkt. Domstolen konstaterade att dessa nya omständigheter visserligen var allvarliga, 
men att de inte kunde jämställas med de exceptionella förhållanden som rådde i målet D. v. the 
United Kingdom. Kvinnans uttalanden om att hon inte kunde erhålla nödvändig vård i hemlandet 
saknade stöd i utredning och framstod som spekulationer. Någon ny prövning i frågan om uppehåll-
stillstånd gjordes därför inte.  129

6.1.2. Artikel 8: Rätt till skydd för privat- och familjeliv 
Artikel 8 stadgar att: 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag 
och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den 
allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott 
eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

I första punkten anges de rättigheter som artikeln avser att skydda. Här nämns fyra separata rät-
tigheter som till stor del överlappar varandra. Dessa behandlas ofta separat av pedagogiska skäl, 
men alla fyra rättigheter kan sägas falla in under konceptet privatliv, privacy, som är ett centralt 
värde i det västerländska samhället.  Europadomstolen har uttalat att det är de olika om130 -
ständigheterna i det enskilda fallet som avgör om det är lämpligt att fokusera på familje- eller pri-
vatlivet.  Domstolen har dock i ett senare avgörande konstaterat att det inte är nödvändigt att ta 131

ställning till om det rör sig om det ena eller det andra, eftersom de faktorer som ska undersökas för 
att bedöma om utvisningen är proportionerlig i praktiken är desamma oavsett om det är fråga om 
privat- eller familjeliv.  132
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I andra punkten regleras på vilket sätt dessa rättigheter får begränsas och inskränkas. Uppräkningen 
i andra stycket är uttömmande, vilket innebär att det endast är de åtgärder som nämns i artikeln som 
kan ligga till grund för en begränsning av rättigheten.  133

6.1.2.1. Familjeliv och privatliv 

De familjerelationer som omfattas av artikel 8.1 är generellt förhållandet mellan makar, minderåriga 
barn och föräldrar. När det gäller makar blir artikel 8 tillämplig när äktenskap ingås, men normalt 
omfattas även samlevnad, vilket innebär att familjeliv kan uppkomma även innan makarna gift sig. 
Förhållandet till en pojkvän har inte ansetts falla inom tillämpningsområdet för artikel 8.  Däremot 134

har makar som lever separerade omfattats, under förutsättning att det finns ett visst beroende mellan 
dem.  Familjelivet mellan ett barn och dess föräldrar uppkommer vid barnets födelse.  Familje135 136 -
liv kvarstår även i den situation då barnet omhändertas för vård eller föräldern endast har rätt till 
umgänge med barnet.  Vuxna barn, d.v.s. barn över 18 år, och deras relation till sina föräldrar fall137 -
er som regel utanför artikel 8, såvida det inte föreligger ett särskilt beroendeförhållande mellan 
dem.  Ett sådant beroendeförhållande anses normalt föreligga då det vuxna barnet ännu inte bildat 138

eget hushåll utan fortfarande bor tillsammans med sina föräldrar.  Ett familjeliv kan också förelig139 -
ga mellan vuxna barn och andra anhöriga, t.ex. en äldre förälder som bott tillsammans med den 
vuxne i hemlandet och som är beroende av denne.  Under vissa omständigheter kan även andra 140

personer omfattas av familjelivet. I ett avgörande från Europadomstolen hade sökandena vuxit upp 
hos sin moster och morbror. Domstolen ansåg att situationen föll in under artikel 8.  141

Med privatliv i Europakonventionens betydelse innefattas alla sociala och kulturella faktorer, såsom 
språkkunskaper, arbete, skolgång, vistelsetid i landet, integrationen samt andra familjeband än de 
som omfattas av familjelivet, tex en pojkvän eller flickvän.  I svensk rättstillämpning har om142 -
ständigheter till stöd för personens anpassning till Sverige enligt 5 kap. 6 § UtlL också ansetts rym-
mas inom privatlivet. I MIG 2015:4 uttalade domstolen att rätten till privatliv bland annat avser en 
rätt att etablera och utveckla relationer med andra människor och omvärlden, ibland innefattande 
aspekter av individens sociala identitet. Ett privatliv i lagens mening kan föreligga både för en 
etablerad invandrare, så kallad settled migrant , och för en person vars status är oklar eller vistelse 143

illegal.  144
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När det gäller barn gör Migrationsverket bedömningen att privatlivet utanför familjen normalt sett 
blir viktigare ju äldre man är. Ett mindre barn är beroende av sin familj och spenderar mycket av sin 
tid med familjen, medan en tonåring i större utsträckning kan antas bygga ett liv utanför familjege-
menskapen. Detta leder därför till att privatlivet och anpassningen till Sverige generellt sett kan an-
tas vara större för en tonåring än för ett mindre barn. I vissa fall kan det dock vara tvärtom, att ett 
yngre barn har fått en mycket stark anpassning till Sverige, medan det för ett äldre barn inte finns 
någon stark anpassning alls. I bedömningen har därför flera omständigheter betydelse, som t.ex om 
barnet levt gömt, flyttat runt eller bott på samma ort i Sverige under en lång tid.  145

6.1.2.2. Utvisning och kränkning av artikel 8 

Det finns inga bestämmelser i Europakonventionen som förpliktigar en stat att ge utlänningar till-
stånd att stanna i landet. Inte heller finns något förbud mot utvisning av en person till ett annat land, 
såvida det inte strider mot principen om non-refoulment.  Varje stat har själva rätt att reglera vil146 -
lkoren för invandringen inom den egna statens territorium, vilket framgår av flera avgöranden från 
Europadomstolen.  147

Enligt artikel 8.2 måste en utvisning av en utlänning som har ett privat- och familjeliv i landet ha 
stöd i lag och vara berättigad utifrån de angivna ändamålen i andra punkten.  Av ändamålet att 148

skydda landets ekonomiska välstånd följer bland annat att varje stat har rätt att kontrollera såväl in-
resa som bosättning av utländska medborgare och att reglera invandringen.  Utvisningen måste 149

också i det enskilda fallet framstå som proportionerlig eller nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 
Detta innebär att inskränkningen måste vara rimlig och proportionerlig i förhållande till statens in-
tresse och det syfte som ska uppnås. Staten måste uppnå en rättvis balans mellan å ena sidan den 
enskildes rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv och å andra sidan statens intresse av att upprät-
thålla en reglerad invandring.  Vid denna bedömning har staterna en viss skönsmässig marginal, så 150

kallad margin of appreciation, d.v.s. en viss frihet att avgöra när inskränkningen av en rättighet ska 
anses nödvändig. Hur stor denna bedömningsmarginal är varierar bland annat utifrån vilken typ av 
begränsning det rör sig om i det enskilda fallet. Marginalen påverkas också av medlemsländernas 
nationella lagstiftning och hur samstämmigt dessa länder har tolkat och tillämpat konventionens rät-
tigheter och dess begränsningar.  151

6.1.2.3. Proportionalitetsbedömningen 

Enligt Europadomstolens praxis får proportionalitetsbedömningen i utvisningsärenden olika utfall 
beroende på om personen i fråga har beviljats uppehållstillstånd eller om hon eller han är asyl-
sökande eller vistas illegalt i landet.  
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Då det rör sig om en settled migrant innebär en utvisning i stort sett alltid en begränsning av perso-
nens privatliv enligt Europadomstolens praxis.  I många fall föreligger också ett familjeliv med 152

hänsyn till att personen ofta levt länge i landet och därmed hunnit etablera sig väl. I dessa fall väger 
familje- och privatlivet som regel tungt vid proportionalitetsbedömningen. I synnerhet när det gäller 
personer som tillbringat största delen av sin barndom i landet.  För att utvisningen ska vara pro153 -
portionerlig i dessa fall krävs således mycket starka skäl, som t.ex. att personen har begått ett 
brott.   154

Proportionalitetsbedömningen blir annorlunda gällande en person vars status är oklar eller vistelse 
illegal. Även om det kan föreligga ett privatliv eller familjeliv i lagens mening, anses statens in-
tresse av att ha en reglerad invandring generellt sett väga tyngre än respekten för den enskildes pri-
vatliv. Detta framgår av såväl nationell som internationell praxis.  I dessa situationer har staterna 155

således en vid margin of appreciation. 

6.1.2.4. Europadomstolens och Migrationsöverdomstolens praxis  

Nedan följer en sammanställning av praxis från Europadomstolen som rör artikel 8 och utvisning av 
asylsökande personer eller personer som vistats illegalt i landet. Likaså ges en redogörelse av ett par 
mål från Migrationsöverdomstolen där domstolen på ett särskilt sätt tagit hänsyn till artikel 8 inom 
ramen för 5 kap. 6 § UtlL. Målen redovisas i kronologisk ordning. 

Cruz Varas and Others v. Sweden rörde en Chilensk familj med ett barn som skulle utvisas då de 
fick avslag på sin ansökan om asyl. Kvinnan och barnet gick under jorden och mannen utvisades 
därför ensam. Det fanns ingenting i målet som hindrade familjen att leva tillsammans i hemlandet. 
Domstolen fann därför att det inte förelåg något brott mot artikel 8.   156

Målet Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Netherlands rörde en brasiliansk kvinna som fått 
avslag på sin asylansökan i Nederländerna. Hon hade trots detta levt kvar i landet tillsammans med 
en nederländsk man under ett par år. Paret hade också fått en dotter tillsammans. När barnet var två 
år skildes föräldrarna och fadern fick vårdnaden tillsammans med sina föräldrar. Den faktiska vård-
naden låg dock på kvinnan och farföräldrarna gemensamt medan pappan hade en mindre framträ-
dande roll. Domstolen fäste inte någon avseende vikt vid att kvinnans vistelse varit illegal, utan 
konstaterade att hon tidigare borde haft rätt till legal vistelse i och med den stabila anknytningen till 
mannen. Domstolen tog särskild hänsyn till barnets ålder och det umgänge som skett regelbundet. 
Eftersom utvisningen skulle få långtgående konsekvenser både för det ansvar hon hade som mam-
ma och för möjligheterna till familjeliv med dottern, samt med hänsyn till barnets bästa, ansåg dom-
stolen att staten hade ägnat sig åt överdriven formalism och därmed brutit mot artikel 8.  157
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I Nnyanzi v. the United Kingdom fick en kvinna avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd men 
stannade trots detta kvar i landet i nästan tio år. Hon hade en pojkvän i Storbritannien, arbetade i en 
kyrka samt studerade bokföring. Domstolen gjorde en prövning utifrån artikel 8 och fann att en 
utvisning var proportionerlig och motiverad av ett berättigat syfte, nämligen statens intresse av att 
upprätthålla en kontrollerad invandring. Detta särskilt med hänsyn till att kvinnans rätt att stanna i 
landet varit osäker, i avvaktan på slutgiltiga beslut i hennes många asylansökningar och överkla-
ganden.  158

Darren Omoregie and Others v. Norway rörde en man som sökt asyl i Norge år 2001 men som fått 
avslag på sin ansökan. Samma år som han sökte asyl träffade han en kvinna och de gifte sig sedan 
år 2003. År 2006 föddes deras gemensamma barn. Under denna tid hade mannen levt gömd. Eu-
ropadomstolen fann att mannens anknytning till hemlandet var betydligt starkare än anknytningen 
till Norge. Barnet var i en anpassningsbar ålder och det fanns inga oöverstigliga hinder för familjen 
att leva i sökandens hemland, även om domstolen medgav att det var förknippat med vissa ut-
maningar. Även omständigheten att familjelivet uppkommit då båda personer kände till att mannens 
migrationsstatus var oklar och att det därmed funnits en ovisshet kring det fortsatta familjelivet fick 
betydelse för proportionalitetsbedömningen. Utvisningen ansågs inte strida mot artikel 8.  159

Osman v. Denmark rörde en flicka som levt i Danmark från 7 års ålder. När hon var 15 år gammal 
tog hennes pappa henne till Kenya där hon tvingades stanna för att ge sin sjuka farmor vård dygnet 
runt. När hon återvände till Danmark strax innan hon fyllde 18 år vägrade danska myndigheter att 
göra en återställan av hennes uppehållstillstånd, som hade förfallit på grund av att hon hade lämnat 
landet under en längre period. Europadomstolen konstaterade att flickan levt i Danmark under the 
formative years of her childhood and youth, att hon talade danska och hade gått i dansk skola. Båda 
hennes föräldrar och hennes syskon fanns också i Danmark. Domstolen uttryckte vidare att det 
krävs mycket starka skäl för att en person som beviljats uppehållstillstånd ska kunna utvisas. Eu-
ropadomstolen fann att flickans intressen inte hade beaktats tillräckligt av de danska myndigheter-
na. Det ansågs därför ha varit ett brott mot artikel 8 att inte göra en återställan av flickans uppehåll-
stillstånd.  160

I Nunez v. Norway var det fråga om en kvinna som beviljats uppehållstillstånd på falska uppgifter 
och som därmed vistades i landet illegalt. Kvinnan fick två barn tillsammans med sin sambo. När 
hennes falska identitet upptäcktes blev hon utvisad och fick ett inreseförbud på två år. Målet gick 
till Europadomstolen. Vid en sammantagen bedömning och med särskild hänsyn till barnens lång-
variga och starka band till modern, stressen och bristen på kontinuitet i barnens vårdnadssituation 
samt på grund av den långa handläggningstiden konstaterade domstolen med bakgrund av de excep-
tionella omständigheterna i målet, att de nationella myndigheterna inte hade tagit tillräcklig hänsyn 
till barnens bästa. Majoriteten ansåg därför att de norska myndigheterna hade överskridit sin margin 
of appreciation, och att en utvisning av kvinnan skulle strida mot artikel 8 och rätten till familjeliv-
et.  161
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I Antwi and Others v. Norway hade en man från Ghana fått uppehållstillstånd i Norge med falskt 
pass. Han hade gift sig med en ghansks kvinna som hade norskt medborgarskap sedan flera år. De 
fick en dotter tillsammans. Dottern var norsk medborgare och hade tillbringat hela sitt liv i landet. 
Hon talade norska med sina föräldrar och hade bara besökt Ghana tre gånger. Dottern hade en nära 
relation till fadern då han haft huvudansvaret för hennes dagliga vård under många år. Med hänsyn 
till detta fann domstolen att utvisningen av fadern inte skulle gynna henne. Det förelåg dock inga 
oöverstigliga hinder mot att familjen i sin helhet bosatte sig i Ghana eller att de i vart fall kunde up-
prätthålla regelbundna kontakter. Domstolen gjorde en jämförelse med barnens situation och han-
dläggningstiden i Nunez v. Norway och fann att omständigheterna inte var lika exceptionella i det 
aktuella fallet. Domstolen fann därför att tillräcklig hänsyn tagits till barnets bästa. En utvisning av 
mannen i kombination med ett femårigt återreseförbud var därför förenligt med artikel 8.   162

I B.V. v. Sweden fann domstolen att utvisningen av en Serbisk familj som vistats i Sverige i 8 år var 
förenlig med artikel 8. Familjen hade anpassats väl till det svenska samhället. Större delen av vis-
telsen hade dock varit illegal och familjen kände till att de under flera år haft skyldighet att lämna 
landet. Domstolen beaktade även att föräldrarna var medborgare i Serbien, att de hade nära släktin-
gar där och att hela familjen talade serbiska.   163

Butt v. Norway rörde två syskon som hade levt i Norge sedan 1989, förutom under tre och ett halv 
år mellan 1992 och 96. De hade fått uppehållstillstånd på grund av att modern hade lämnat felaktig 
information om deras situation och vistelse i Norge. Deras vistelse i landet var därför illegal. Dom-
stolen konstaterade att sökandenas familje- och privatliv hade uppstått under en tid då modern 
kände till att deras migrationsstatus var osäker. Det skulle därför krävas exceptionella om-
ständigheter för att utvisningen av de nu vuxna sökandena skulle vara i strid med artikel 8. Eu-
ropadomstolen uttryckte att barnen inte kunde klandras för moderns beteende. Domstolen konstat-
erade att det hade dröjt ända fram till 2001 innan sökandena fick veta att de vistats illegalt i landet 
och att deras familje- och privatliv redan hade bildats vid denna tidpunkt. Syskonen hade gripits till 
följd av den illegala vistelsen vid ett tillfälle, men sedan släppts på grund av att modern hade gått 
under jorden. De norska myndigheterna hade inte heller genomfört någon utvisning av syskonen 
trots tidigare utvisningsbeslut. Sökandena hade vid tidpunkten för Europadomstolens dom vistats i 
Norge under mer än 20 års tid. Domstolen fann med hänsyn till detta att omständigheterna verkligen 
var exceptionella och att en utvisning av de båda sökandena skulle vara i strid med artikel 8.  164

MIG 2012:13 rörde en man som kommit till Sverige som 25-åring och som vistats i landet i elva år. 
Mannen hade anknytning till Sverige genom sin dåvarande svenska hustru, han hade fast arbete och 
ekonomiska förpliktelser. Vistelsen hade varit illegal eller under prövning större delen av tiden. 
Domstolen utredde om det förelåg sådana synnerligen ömmande omständigheter att han enligt 5 
kap. 6 § UtlL borde få stanna i Sverige på grund av anpassningen till landet. Domstolen anförde 
också att artikel 8 i Europakonventionen måste beaktas i samband med prövningen. Enligt dom-
stolens uttalanden innebär artikel 8 att hänsyn måste tas till alla de sociala och kulturella band som 
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en person kan ha i ett samhälle, så som vänner, utbildning, arbete och medlemsskap i föreningar 
m.m. Den sammanlagda tid som personen i fråga har vistats i landet får därför betydelse på så vis 
att hon eller han hunnit skaffa sig starka band till landet. Det saknar då i och för sig betydelse om 
vistelsetiden är illegal eller om den infaller före tiden för den aktuella ansökan om uppehållstill-
stånd. Dock får sådana aspekter betydelse för den proportionalitetsbedömning som alltid ska ske 
enligt artikel 8. Migrationsöverdomstolen fann vid proportionalitetsbedömningen att statens intresse 
av att förebygga oordning och upprätthålla respekten för utlänningslagstiftningen väsentligt 
övervägde mannens intresse av skydd för sitt privatliv. Utvisningen ansågs därför inte oproportion-
erlig enligt artikel 8 i Europakonventionen. Mannen beviljades därför inte uppehållstillstånd med 
stöd av 5 kap. 6 § UtlL. 

Det har redan redogjorts för MIG 2015:4 ovan under avsnitt 4.2.3.2, men det är relevant även i detta 
sammanhang. Målet handlade om en familj som bott i Sverige i ca fem år baserat på falska handlin-
gar, sedan flickan i familjen var 7 år gammal. Avgörande i målet var om dotterns anpassning till 
Sverige var sådan att det ensamt kunde ge familjen rätt till uppehållstillstånd. Flickan var väl anpas-
sad till det svenska samhället och talade bättre svenska än sitt modersmål. Hon hade också varit i 
Sverige under de år då man som barn utvecklas mycket och skapar sin egen identitet. Med hänsyn 
till att hon besökt hemlandet två gånger under dessa år kunde det inte framstå som helt främmande 
för henne. Dessutom beaktade domstolen det faktum att vistelsen var illegal, trots att hon som un-
derårig inte hade möjlighet att påverka det. Domstolen fann inte att omständigheterna var särskilt 
ömmande enligt 5 kap. 6 § UtlL. Utvisningen ansågs inte heller oproportionerlig enligt artikel 8.  

6.2. Barnets bästa och Europakonventionen 

Europakonventionen innehåller inte någon uttrycklig bestämmelse om att hänsyn ska tas till barnets 
bästa. Europadomstolen har dock i ett flertal fall uttalat att i samtliga fall som rör barn ska deras 
bästa vara av största vikt.  Att barnets bästa ska beaktas framstår därför som klart. När det gäller 165

att avgöra vad som är bäst för barnet har domstolen uttryckt att det främst är en uppgift för de na-
tionella myndigheterna att utreda.  Europadomstolens roll är därför endast att granska om de 166

beslut som fattats av de nationella myndigheterna är i överensstämmelse med konventionens artik-
lar.   167

I en studie av Dane om Europadomstolens tillämpning av artikel 3 och 8 i förhållande till barnets 
bästa framkommer några intressanta aspekter i fråga om utvisningsärenden. Det framgår bland an-
nat att domstolen för ett resonemang kring en mängd faktorer som de anser vara viktiga att beakta i 
barns ärenden. Dessa är barnets ålder, kontakt mellan familjemedlemmar, tidsaspekten, familjesitua-
tionen, skyddsaspekten, barnets hälsa och utveckling, barnets egna åsikter och vilja, sociala band, 
svårigheter barnet kan möta i förälderns hemland samt barnets rätt till utbildning.  Det framgår 168

också att domstolen lyfter fram olika bedömningsfaktorer beroende på ärendetyp. Det finns nämli-
gen några faktorer som det helt saknas ett resonemang kring i samband med utvisning, såsom bar-
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nets egna åsikter och vilja. Detta tyder på att vikten av att höra ett barn inte har lyfts fram i tillräck-
lig utsträckning i utvisningsärenden. Domstolen för inte heller något resonemang kring sky-
ddsaspekten eller barnets hälsa och utveckling i samband med utvisningsärenden.  169

Av studien framgår också att barnets bästa får olika framträdande roll beroende på vad ärendet 
gäller inom ramen för artikel 8. I de utvisningsärenden som undersöktes i studien behandlade dom-
stolen endast föräldrarnas utvisning och barnet blev därför en biperson - en person som påverkades 
av beslutet att utvisa huvudpersonen, föräldern. Någon fristående bedömning av barnets bästa 
gjordes inte.  Precis som nämnts under avsnitt 3 sker tillämpningen av barnets bästa i två steg. 170

Först prövas vad som är barnets bästa i det aktuella fallet och i nästa steg vägs barnets bästa mot 
andra rättsligt relevanta intressen.  När barnets bästa i första steget ska bedömas måste detta ske 171

utan tanke på nästföljande steg. I utvisningsärendena verkade det dock som att steg två påverkade 
steg ett. Bedömningen av om föräldern skulle få stanna hanterades samtidigt som bedömningen av 
barnets bästa. Istället borde domstolen bedömt barnets bästa för sig för att sedan väga detta mot an-
dra intressen vid proportionalitetsbedömningen. Risken med detta tillvägagångssätt är att barnets 
bästa inte blir ordentligt utrett.  172

I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande kring artikel 3 tolkar rättschefen de båda målen Hu-
kic v. Sweden och Ghali v. Sweden som att domstolen resonerar på samma sätt gällande barn som i 
ärenden som rör vuxna. Rättschefen menar att det krävs samma typ av exceptionella omständigheter 
för att utvisningen ska strida mot artikel 3, oavsett om sökanden är barn eller vuxen. Samtidigt 
avvisades de båda målen på grund av att de bedömdes uppenbart ogrundade, troligtvis eftersom det 
redan fanns praxis kring frågan om hälsotillståndet i förhållande till artikel 3. Eftersom domstolen 
inte avgjorde målen i sak måste de därför tolkas med viss försiktighet.   173

Danes artikel ger inte heller några specifika svar på hur Europadomstolen hanterar ärenden om 
utvisning och barnets bästa i förhållande till artikel 3, på grund av det helt enkelt inte gick att utläsa 
av det analyserade materialet.  Däremot bygger studien på en mängd andra avgöranden om bar174 -
nets bästa och artikel 3. I dessa ärenden betonar Europadomstolen den särskilda utsatthet som följer 
av att vara ett barn.  Det kan konstateras att det finns en tydlig skillnad rent generellt i att vara 175

barn jämfört med att vara vuxen, när Europadomstolen har att bedöma vad som är en acceptabel och 
oacceptabel kränkning av artikel 3.  Inte nog med att domstolen beaktar att det är fråga om ett 176

barn; den lägger också vikt vid den särskilda och ännu mera utsatta situation det innebär att vara 
barn och asylsökande.  I övrigt resonerar domstolen kring omständigheter som att barn ska be177 -
handlas på ett sätt som varit anpassat efter barns särskilda behov. Likaså ska barnets ärende i övrigt 
hanteras på ett sätt som kan anses acceptabelt utifrån ett barnrättsperspektiv.  

 Dane, s. 207 f.169

 Dane, s. 199 f.170

 Dane, s. 219.171

 Dane, s. 220.172

 SR 20/2016, s. 7.173

 Dane, s. 217.174
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7. Analys och diskussion  
Syftet med denna framställning är att utreda innebörden och konsekvenserna av 11 § i den tillfälliga 
lagen i förhållande till 5 kap. 6 § UtlL och hur detta påverkar möjligheten för barn att beviljas uppe-
hållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.  

Utgångspunkten i den tillfälliga lagen är att den som faller in under synnerligen eller särskilt öm-
mande omständigheter ändå ska avvisas eller utvisas såvida det inte strider mot svenskt konvention-
såtagande, vilket i praktiken syftar på artikel 3 och 8 i Europakonventionen och barnkonventionen. 
Även återvändandedirektivet kan aktualiseras under särskilda omständigheter. Det måste därför 
göras en jämförelse mellan svensk praxis kring begreppet särskilt ömmande omständigheter och 
Europadomstolens praxis kring artikel 3 och 8 i Europakonventionen för att utreda vad detta innebär 
i praktiken. Även barnkonventionens och återvändandedirektivets roll och konsekvenser utreds 
nedan. 

Först något allmänt om 5 kap. 6 § UtlL. Bestämmelsen aktualiseras först efter de andra grunderna 
för uppehållstillstånd, vilket innebär att det i ärenden som prövas utifrån 5 kap. 6 § UtlL står klart 
att sökanden inte är skyddsbehövande. Bestämmelsen har karaktären av en undantagsbestämmelse 
och ska tillämpas restriktivt. Uppehållstillstånd beviljas bara om det föreligger synnerligen öm-
mande omständigheter för vuxna, och särskilt ömmande omständigheter för barn. Vid prövningen 
ska det göras en samlad bedömning av samtliga omständigheter och därvid ska sökandens hälsotill-
stånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet särskilt beaktas.  

7.1. Barnperspektivet 

Som framgått av tidigare analyser  är bedömningen generösare för barn än för vuxna. Inte bara i 178

lagtexten och motiven utan också i den praktiska tillämpningen. När det gäller hälsotillståndet be-
höver sjukdomen inte vara lika allvarlig för ett barn jämfört med en vuxen person. Likaså får bar-
nets framtida fysiska och psykosociala utveckling, hälsa och livskvalitet betydelse. Enligt motiven 
ska barnets anpassning till Sverige i högre grad vägas in i bedömningen, samtidigt som det inte en-
samt kan motivera ett uppehållstillstånd. Det framgår också av praxis, där familjens sammanhåll-
ning och det sociala nätverket i hemlandet väger tyngre än barnets anpassning till det svenska 
samhället. När det gäller situationen i hemlandet ställs det större krav på socialt nätverk i barns 
ärenden. Hänsyn tas också till barnets materiella behov, omvårdnad och skolgång. Utgångspunkten 
är att barnet ska vara med sin familj. Uppehållstillstånd ska dock beviljas i de fall då barnet saknar 
ordnat mottagande i hemlandet. 

Det framstår därför som klart att principen om barnets bästa, som återfinns i barnkonventionens 
tredje artikel och som särskilt stadgas i 1 kap. 10 § UtlL, har fått ett faktiskt genomslag i den prak-
tiska tillämpningen av 5 kap. 6 § andra stycket UtlL. Sedan Sverige ratificerade barnkonventionen 
1990 har barnperspektivet kommit i ljuset på ett tydligare sätt och lagstiftaren har agerat aktivt för 

 Se avsnitt 4.2.2.3, 4.2.3.3 och 4.2.4.3.178
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att barnets bästa ska få ett allt större utrymme. Detta skedde exempelvis genom införandet av por-
talparagrafen i 1 kap. 10 § UtlL och senare i i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL som stadgade att om-
ständigheterna inte behövde vara av samma allvar och tyngd i barns ärenden för att uppehållstill-
stånd skulle beviljas. Barnperspektivet lyftes ytterligare i och med lagändringen år 2014 då begrep-
pet särskilt ömmande omständigheter infördes. Det har alltså funnits en utveckling ända från 90-
talets början att alltmer lyfta fram barnets perspektiv och rättigheter. 

Under sommaren 2016 trädde den tillfälliga lagen i kraft, i syfte att anpassa den svenska asylrätten 
till en miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner. Den tillfälliga lagen har därför 
företräde framför utlänningslagen.  I motiven konstaterar regeringen att barnkonventionen och 179

portalbestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL ska beaktas även vid tillämpning av den 
tillfälliga lagen. Detta sker genom övergångsbestämmelserna och undantaget i den 18 § tillfälliga 
lagen, som medger att barn i vissa fall kan beviljas permanent uppehållstillstånd. Bestämmelsen i 11 
§ tillfälliga lagen medger dock inte någon lättnad för barn, vilket får till följd att samma ut-
gångspunkt gäller för såväl barn som för vuxna — nämligen att sökanden ska avvisas eller utvisas 
trots att det föreligger synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.  Det blir därför Eu180 -
ropadomstolens praxis som främst avgör i vilken utsträckning barnperspektivet får genomslag i 
praktiken. Som framgår av avsnitt 7.2. och 7.3. tycks bedömningen vara återhållsam även för barn. 
Detta innebär att lättnaden för barn i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL i praktiken inte har någon reell 
betydelse i och med 11 § tillfälliga lagen, eftersom utgångspunkten nu i stort sett är densamma för 
både barn och vuxna. Den utveckling som alltsedan 90-talets början gått mot ett ökat barnperspektiv 
inom ramen för 5 kap. 6 § UtlL verkar därför ha förminskats i och med 11 § den tillfälliga lagen. 
Regeringen menar att anpassningen till en asylrättslig miniminivå enligt EU-rätten medför en 
jämnare fördelning av asylsökande personer inom EU, vilket skapar bättre förutsättningar för de 
barn som kommer till Sverige.  Samtidigt medför bestämmelsen i 11 § tillfälliga lagen att det blir 181

svårare för barn att beviljas uppehållstillstånd i landet. Statens intresse av att begränsa invandringen 
till Sverige anses alltså väga tyngre än intresset hos de barn vars ansökan prövas inom ramen för 5 
kap. 6 § andra stycket UtlL och 11 § tillfälliga lagen. Bedömningen av barnets bästa ska dock ske i 
två steg, där andra intressen kan visa sig väga tyngre.  På så sätt kan de höjda krav som följer av 182

11 § tillfälliga lagen inte per automatik sägas strida mot barnkonventionens bestämmelser och 
principer. Samtidigt kan det ifrågasättas om barnets bästa verkligen har beaktats i tillräcklig ut-
sträckning med hänsyn till den starka utveckling som tidigare skett inom den svenska asylrätten för 
att lyfta barnperspektivet. 

7.2. Hälsotillståndet och artikel 3 

När det gäller hälsotillståndet enligt 5 kap. 6 § UtlL är kraven i barns ärenden lägre än för vuxna. 
Sjukdomen ska vara allvarlig men den behöver inte vara livshotande. Likaså har Migrationsöver-
domstolen tagit hänsyn till barnets framtida fysiska och psykosociala utveckling, hälsa och 
livskvalitet i sina avgöranden. I och med 11 § tillfälliga lagen får sökanden bara beviljas uppehåll-

 Se 1 kap. 1 a § UtlL och 1 § tillfälliga lagen.179

 Se också avsnitt 6.1.2.1. och 6.1.1.4. 180
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stillstånd då det skulle strida mot svenskt konventionsåtagande att utvisa honom eller henne. Här 
medges ingen lättnad för barn, utan utgångspunkten är nu densamma för såväl vuxna som barn. 
Detta är åtminstone vad som kan utläsas av förarbetena, vilket Migrationsverket utgår från vid sina 
bedömningar i väntan på vägledande praxis. Begreppet svenskt konventionsåtagande innebär att det 
ska göras en jämförelse med artikel 3 i Europakonventionen vid prövningen av sökandens hälsotill-
stånd.  

I Europadomstolens praxis finns endast ett avgörande där sökandens hälsotillstånd nådde upp till 
det höga krav som artikel 3 kräver. I D. v. the United Kingdom var mannen i ett kritiskt tillstånd i 
slutskeendet av en dödlig sjukdom. Det fanns ingen vård, han hade inget boende och det fanns inte 
heller något socialt skyddsnät i hemlandet. Han var alltså helt utelämnad. På grund av detta och de 
allvarliga konsekvenser som skulle följa av att avbryta vården fann domstolen att en utvisning 
skulle strida mot artikel 3.  

I jämförelse med övrig praxis står det klart att det inte får finnas några förmildrande omständigheter 
om artikel 3 ska bli tillämplig. Praxis ställer krav på att personen ska vara så sjuk att hon eller han 
ligger på sin dödsbädd. Så fort det finns adekvat vård, familj eller socialt nätverk i landet kan inte 
artikel 3 aktualiseras.   183

Det finns två fall från Europadomstolen som rör hälsotillståndet hos barn i relation till artikel 3. 
Båda dessa fall avvisades som uppenbart ogrundade, troligtvis för att det redan fanns vägledande 
praxis kring de rådande omständigheterna. I båda fall fanns det nämligen vård och behandling i bar-
nens hemländer. Likaså framgick det av ena fallet att hälsotillståndet var kroniskt och att vården i 
Sverige inte kunde leda till någon varaktig förbättring. Domstolen gjorde dock uttalanden i båda fall 
som tyder på att bedömningen inte är generösare för barn. I båda fall konstaterade domstolen att 
barnets sjukdomstillstånd inte kunder jämföras med den höga tröskel som krävdes enligt artikel 3. I 
ena fallet sa domstolen dessutom att det inte kunde jämföras med slutstadiet av en dödlig 
sjukdom.  Eftersom målen inte avgjordes i sak måste de dock tolkas med viss försiktighet. Dom184 -
stolen förde inte direkt någon diskussion kring barnperspektivet och barnets bästa. I det ena målet sa 
domstolen ingenting om att det var fråga om ett barn. I andra målet konstaterade domstolen bara att 
de tog hänsyn till att det var fråga om ett barn i sin bedömning. De förde dock inget resonemang 
kring på vilket sätt de hade tagit hänsyn till detta. Detta kan naturligtvis också hänga ihop med att 
domstolen avfärdade målen som uppenbart ogrundade.  

Vid en jämförelse med Danes studie kring barns bästa och artikel 3 tycks det som att det finns en 
tydlig skillnad rent generellt i att vara barn och vuxen när Europadomstolen har att bedöma vad som 
är acceptabelt och oacceptabelt inom ramen för artikel 3. Domstolen betonar också att barnets situa-
tion är ännu mer utsatt då det är under asylprocess. Generellt ska barn behandlas på ett sätt som är 
anpassat efter barns särskilda behov. Barns ärende ska också i övrigt hanteras på ett sätt som är ac-
ceptabelt utifrån ett barnrättsperspektiv. I det material som Danes studie bygger på fanns det dock 
inget mål som rörde utvisning, varför hon inte kunde dra några slutsatser kring det.  

 Se avsnitt 6.1.1. 183

 Hukic v. Sweden; Ghali v. Sweden.184
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Med hänsyn till att Europadomstolen i allmänhet beaktar det faktum att det rör sig om ett barn vid 
prövning av artikel 3, och att de två målen ovan avfärdades som uppenbart ogrundade, skulle 
bedömningen kunna var något mildare för barn även i utvisningsärenden. Detta skulle också vara i 
linje med Europadomstolens uttalanden i andra sammanhang. Å andra sidan är inte barnets bästa 
ensamt utslagsgivande, utan det ska alltid ske en avvägning mellan barnets bästa i förhållande till 
andra legitima intressen.  När beslutet är ett led i statens migrationskontroll har intresset av att re185 -
glera invandringen ofta vägt tyngre än den enskildes intresse. Det går därför inte att säga exakt var 
gränserna går, om det krävs samma svåra omständigheter som i D. v. the United Kingdom, eller om 
bedömningen blir något mildare i barns ärenden.  

Det finns också en bevisskillnad mellan artikel 3 i Europakonventionen och 5 kap. 6 § UtlL. I den 
nationella rätten är beviskravet i fråga om sökandens hälsotillstånd högt då sjukdomen måste vara 
styrkt genom läkarintyg. Däremot är det inte samma höga beviskrav för omständigheterna i hem-
landet, eftersom dessa ofta är svårare att visa. Det krävs därför att sökanden gör sannolikt att det 
föreligger svårigheter att få sina behov tillgodosedda i hemlandet.  För att hälsotillståndet ska falla 186

in under artikel 3 måste sökanden visa att det föreligger, inte bara en risk i största allmänhet, utan en 
verklig risk för brott mot artikel 3 i det enskilda fallet. Beviskravet är därför mycket högt. 

Det kan därför konstateras att möjligheterna för ett barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av 
sitt hälsotillstånd har gått från att vara tämligen små till att bli ännu mycket mindre i och med 11 § 
tillfälliga lagen. Bedömningen har alltså blivit betydligt mer restriktiv. 

7.3. Anpassningen till Sverige och artikel 8 

Enligt tidigare praxis från Migrationsöverdomstolen ska artikel 8 beaktas vid prövningen av om det 
föreligger sådana synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter att sökanden bör få stanna i 
landet på grund av anpassningen till Sverige.  I och med tillfälliga lagen måste sökandens liv och 187

situation i Sverige därför falla in under artikel 8 för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. 

I Osman v. Denmark konstaterar domstolen att det får betydelse om privatlivet har formats under 
the formative years of the childhood and youth. Det tycks alltså finnas ett starkare skydd för pri-
vatlivet när det gäller barn. Detta mål gällde dock en flicka som hade haft uppehållstillstånd i Dan-
mark och som ofrivilligt befunnit sig i hemlandet några år för att sedan komma tillbaka till Dan-
mark.  Vid en jämförelse med MIG 2015:4 framgår att bedömningen blir annorlunda när personen 188

är asylsökande. Även om bedömningen ska vara mer generös för barn fick det faktum att privatlivet 
uppkommit under de år då flickan hade utvecklats som mest ingen stor betydelse. Detta trots att 
målet prövades utifrån nya lydelsen av 5 kap. 6 § andra stycket UtlL om särskilt ömmande om-
ständigheter.  189

 Se avsnitt 6.2. 185

 Se avsnitt 4.2.2. och 4.2.4.186
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 Se avsnitt 6.1.2.4., 4.2.3.2. och 4.2.3.3.189

!47



Europadomstolens utgångspunkt är att det är upp till varje enskild stat att reglera villkoren för in-
vandringen inom den egna statens territorium. Detta är alltså ett område där staterna har en vid 
margin of appreciation. Vid en sammanställning av praxis står det klart att det kan föreligga ett 
familjeliv och privatliv för personer vars status är oklar eller vistelse illegal. Dessa faktorer har dock 
inverkan på proportionalitetsbedömningen. När utvisningen är ett led i statens utlänningskontroll 
anses statens intresse av att reglera invandringen generellt sett väga tyngre än den enskildes rätt till 
familjeliv eller privatliv. Det krävs därför mycket exceptionella förhållanden för att en utvisning ska 
anses strida mot artikel 8.  190

Av Europadomstolens praxis framgår att det inte går att dra någon generell slutsats kring vad som är 
exeptionella förhållanden, då det i både Nunez v. Norway och Butt v. Norway förelåg flera faktorer 
som tillsammans gjorde att situationen var mycket speciell. I båda fall hade sökandena lämnat fals-
ka uppgifter i samband med ansökan om asyl, så det var därför fråga om illegal vistelse. I Nunez v. 
Norway fann domstolen att barnens bästa inte hade beaktats i tillräcklig utsträckning. Dels hade 
handläggningen tagit flera år. Hela situationen hade också haft stor inverkan på barnens situation 
med stress, ångest och brist på kontinuitet i vårdnaden. Situationen som helhet ansågs därför strida 
mot artikel 8. I Butt v. Norway hade de två syskonen vistats i landet i över 20 år med undantag av 
tre år när de fortfarande var små barn. Privat- och familjelivet hade uppstått innan de känt till att 
deras vistelse i landet var illegal. Domstolen uttryckte därför att barnen inte kunde klandras för 
moderns beteende. På grund av den illegala vistelsen hade barnen gripits vid ett tillfälle men sedan 
släpps igen och myndigheterna hade underlåtit att genomföra utvisningen trots utvisningsbeslut. 
Domstolen fann att situationen var exceptionell och att en utvisning skulle strida mot artikel 8.  191

Enligt Migrationsöverdomstolens praxis är det nästintill omöjligt att beviljas uppehållstillstånd på 
grund av anpassning till Sverige för en vuxen person. Enligt motiven ska anpassningen vägas in i 
större utsträckning då bedömningen rör ett barn. Anpassningen kan dock inte ensamt motivera ett 
uppehållstillstånd. Det krävs alltså att denna grund kombineras med andra omständigheter även i 
barns ärenden.  Det kan därför konstateras att det varit mycket svårt att beviljas uppehållstillstånd 192

på grund av anpassningen till Sverige redan innan införandet av den tillfälliga lagen. Även vid 
tillämpning av artikel 8 är kraven mycket höga för att personens privatliv ska väga tyngre än statens 
intresse att reglera invandringen. Som framgår av de refererade målen ovan, Nunez v. Norway och 
Butt v. Norway så krävs det exceptionella omständigheter. Utifrån detta verkar det därför som att 11 
§ tillfälliga lagen inte innebär några stora förändringar i praktiken inom ramen för just sökandens 
anpassning till Sverige. 

Europadomstolens bedömning kring artikel 8 rör främst de rådande förhållandena i vistelselandet, 
vilket i svensk rätt motsvaras av sökandens anpassning till Sverige. Europadomstolen tar också viss 
hänsyn till omständigheter som rör sökandens anknytning till hemlandet, men då rör det sig mer om 
möjligheten till fortsatt familjeliv eller privatliv än den rådande situationen i hemlandet i stort. Så 

 Se Nunez v. Norway; Butt v. Norway. 190
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länge det inte föreligger oöverstigliga hinder att fortsätta familjelivet efter utvisningen anses utvis-
ningen vara proportionerlig.   193

Vid en jämförelse med praxis kring 5 kap. 6 § UtlL kan det konstateras att situationen i hemlandet 
väger betydligt tyngre vid bedömningen än sökandens anpassning till Sverige.  I svensk praxis 194

ställs det höga krav på att barnet ska ha ett socialt nätverk i hemlandet för att kunna utvisas. Hänsyn 
tas också till barnets materiella behov, omvårdnad och möjlighet till skolgång, m.m. Detta är faktor-
er som inte alls på samma sätt tycks beaktas inom ramen för artikel 8. Det kan därför konstateras att 
införandet av 11 § tillfälliga lagen innebär stora inskränkningar i möjligheten för ett barn att beviljas 
uppehållstillstånd då det föreligger särskilt ömmande omständigheter.  

7.4. Situationen i hemlandet  

I den nationella rätten får situationen i hemlandet betydelse då det föreligger praktiska verkstäl-
lighetshinder på grund av att det inte finns något ordnat mottagande för barnet i hemlandet. Barnet 
kan då beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL under vissa förhållanden. Detta gäller 
dock inte barn i allmänhet, utan bara ensamkommande barn som i verklig mening är övergivna. 
Dessutom måste verkställighetshindret vara bestående.  195

Den nationella lagstiftaren ställer inte krav på att det måste finnas familjemedlemmar som kan ta 
emot barnet, utan det räcker med en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl lämpad att ta 
hand om barn, se 12 kap. 3 a § UtlL. Detta är i linje med Migrationsöverdomstolens avgörande i 
MIG 2009:8, där den ensamkommande flickan från Burundi inte hade visat att hennes familj sak-
nades. Domstolen uttryckte att det ändå fick antas att flickan kunde få en tillfredsställande omvård-
nad genom återförening med sina anhöriga eller i vart fall genom en organisation eller institution i 
Burundi.  

Lagbestämmelsen i 12 kap. 3 a § UtlL bygger på artikel 10.2 i återvändandedirektivet. Enligt Mi-
grationsverkets egen bedömning förutsätts återvändandedirektivet vara i enlighet med internationel-
la konventioner såsom barnkonventionen, Europakonventionen och Flyktingkonventionen. Därmed 
bryter utvisningen av ett ensamkommande barn utan ordnat mottagande i hemlandet inte bara mot 
direktivet och utlänningslagen utan också mot svenskt konventionsåtagande i 11 § tillfälliga 
lagen.  Återvändandedirektivet är bindande för alla medlemsstater inom EU. Detta krav på att det 196

ska finnas ett ordnat mottagande i barnets hemland gäller därför som miniminorm inom hela unio-
nen. På så sätt sker det ingen förändring i hur dessa situationer behandlas i och med införandet av 
11 § tillfälliga lagen. Bedömningen och kraven är med andra ord samma såväl före som efter in-
förandet av begreppet svenskt konventionsåtagande.  

 Se bl.a. Darren Omoregie and Others v. Norway; Antwi and Others v. Norway.193
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7.5. Avslutning 

Det framstår som klart att kraven har höjts rejält i och med 11 § tillfälliga lagen. Med bakgrund av 
detta är det troligt att uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter minskar i an-
tal. 

Det faktum att hänsyn ska tas till samtliga omständigheter inom ramen för 5 kap. 6 § UtlL innebär 
att omständigheter som var för sig inte är tillräckligt svåra ändå kan nå upp till synnerligen eller 
särkilt ömmande omständigheter vid en samlad bedömning. Detta riskerar dock att leda till sköns-
mässiga bedömningar där förutsebarheten, och därmed rättssäkerheten, blir lidande. Att sam-
manställa alla omständigheter och därefter avgöra huruvida situationen omfattas av 5 kap. 6 § UtlL 
tillåter ett stort utrymme för olika bedömningar och tolkningar. Det blir också svårt för den enskilde 
att överblicka vad som utgör synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter i praktiken. På 
grund av den skönsmässiga bedömningen kan det också leda till att lika fall inte behandlas lika, i 
strid med likhetsprincipen i 1 kap. 9 § RF. Å andra sidan ger det större möjligheter att bedömningen 
inte är låst till vissa specifika krav, utan att en mängd olika situationer kan falla in under synnerligen 
och särskilt ömmande omständigheter. Det medför en större flexibilitet och en mer tillåtande och 
öppen tolkning där det är sökandens helhetssituation som blir avgörande.  

Att uppehållstillstånd nu bara ska beviljas om det faller in under begreppet svenskt konventionsåta-
gande skulle i praktiken kunna innebära att förutsebarheten i någon mån ökar. Europadomstolen 
tillåter nämligen inte en samlad bedömning på samma sätt som i utlänningslagen. Det går med an-
dra ord inte att lägga samman kränkningar under artikel 3 och 8, som i sig inte är tillräckligt svåra, 
och komma fram till att dessa tillsammans anses strida mot svenskt konventionsåtagande. Tvärtom 
måste varje omständighet i sig uppfylla de höga krav som följer av praxis kring antingen artikel 3 
eller artikel 8.  

Det pågår ett arbete i Sverige med att göra barnkonventionen till svensk lag på samma sätt som Eu-
ropakonventionen inkorporerades år 1995. Detta är en utveckling som skulle få positiva kon-
sekvenser. Det skulle innebära att barnkonventionen i sig kan läggas till grund för myndigheters och 
domstolars beslut. På så vis skulle också barnets rättigheter få en starkare och mer framträdande roll 
i praktiken, i framtida lagstiftning och i den offentliga debatten.  

!50



Källförteckning 

Litteratur 

Cameron, Iain, An Introduction to the European Convention on Human Rights, 7 uppl., Iustus  
förlag, Uppsala 2014. 

Dane, Louise, Europadomstolen och barnets bästa, Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 2, 2015, s. 193-
224. 

Halvorsen, Kate, Decisions on Separated Children who Apply for Asylum, Andersson, Hans E.,  
Ascher, Henry, Björnberg, Ulla, Eastmond, Marita & Mellander, Lotta (red.), The Asylum-seeking 
Child in Europe, Författaren och CERGU, Göteborg, 2005, s. 67-72. 

Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Wrange, Pål, Juridisk Skrivguide, 4 reviderade uppl., 
Författaren, Stockholm, 2014. 

Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentar, 10 uppl., Författaren och 
Nordströms Juridik, Stockholm, 2014.  

Elektroniskt material 
Eurostat (utg.), Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: 2014, 
”ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/6742650/KS-QA-15-003-EN-N.pdf/
b7786ec9-1ad6-4720-8a1d-430fcfc55018”, lydelse 2016-12-30 [cit. Eurostat, applications]. 

Eurostat (utg.), EU Member States granted protection to more than 330 000 asylum seekers in 2015, 
” http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/”, lydelse 
2016-12-30 [cit. Eurostat, protection]. 

Flemming, Melissa, The Death Boats: A Survivor’s Tale, ”tracks.unhcr.org/2015/06/the-death-boats-
a-survivors-tale/”, lydelse 2016-12-30 [cit. Melissa Fleming, UNHCR]. 

Regeringen (utg.), Insatser med anledning av flyktingkrisen, ”www.regeringen.se/informationsmate-
rial/2015/10/insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen/”, lydelse 2016-12-30. 

Sverige för UNHCR, ”sverigeforunhcr.se/europa” lydelse 2016-12-30 [cit. Sverige för UNHCR]. 

UNHCR (utg.), Refugees/Migrants Response - Mediterranean, ”data.unhcr.org/mediterranean/re-
gional.php#_ga=1.128224908.1248010378.1473082113”, lydelse 2016-12-30 [cit. Flykt över 
Medelhavet, UNHCR]. 

!51

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/6742650/KS-QA-15-003-EN-N.pdf/b7786ec9-1ad6-4720-8a1d-430fcfc55018
http://tracks.unhcr.org/2015/06/the-death-boats-a-survivors-tale/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen/
http://sverigeforunhcr.se/europa
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php#_ga=1.128224908.1248010378.1473082113


Offentligt tryck 

Propositioner 
Prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv. 

Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. 

Prop. 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter. 

Prop. 2015/16:174  Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i 
Sverige. 

Utskottsbetänkande 
Betänkande 2004/05:SfU17 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskap-

särenden. 

Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 1996:115  Barnkonventionen och utlänningslagen: Delrapport av Barnkommittén. 

SOU 2004:74 Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv: Betänkande av Kommittén 
för översyn av utlänningslagstiftningen. 

SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag: Betänkande av Barnrättighetsutredningen. 

Rättsfall 

Migrationsöverdomstolen  
MIG 2007:5 
MIG 2007:15  
MIG 2007:25 
MIG 2007:33 II 
MIG 2007:35 
MIG 2007:43 
MIG 2007:48 
MIG 2008:3 
MIG 2009:8 
MIG 2009:9 

MIG 2009:31 
MIG 2010:6 
MIG 2010:23  
MIG 2011:24 
MIG 2012:13 
MIG 2013:6 
MIG 2014:9 
MIG 2015:4 
MIG 2015:9 

Migrationsdomstolarna 
FR i Malmö, UM 3985-08, 2009-09-11. 
FR i Malmö, UM 589-15, 2015-05-18. 
FR i Stockholm, UM 9960-16, 2016-11-24. 

!52



Utlänningslagen - Vägledande avgöranden 
Reg. 10-93, 1993-02-11. 
Reg. 21-94, 1994-02-17. 
Reg. 23-94, 1994-02-17. 
Reg. 63-96, 1996-08-22. 

UN 390-00, 2000-01-01. 
UN 391-00, 2000-01-01. 
UN 418-00, 2000-01-01. 

Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden 

SR 20/2016 Rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen 
då sjukdom åberopas. 

SR 24/2016 Rättsligt ställningstagande angående innebörden av svenskt konventionsåtagande och 
artikel 8 vid tillämpning av 11 och 13 §§ i den tillfälliga lagen. 

SR 25/2016  Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder.

SR 36/2016  Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns ärenden om 
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen. 

SR 60/2016 Rättslig kommentar angående övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen. 

Lagstiftning 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 

Utlänningslag (2005:716). 

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.  

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 

Europarättsligt material 

Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver 
internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade 
skyddet [cit. skyddsgrundsdirektivet]. 

!53



Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma 
normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 
medlemsstaterna [cit. återvändandedirektivet].  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en 
enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt 
skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet [cit. omarbetade skyddsgrundsdirek-
tivet]. 

Europadomstolen 

A.A. v. the United Kingdom, no. 8000/08, 20 September 2011 
A.H. Khan v. the United Kingdom, no. 6222/10, 20 December 2011 
Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, 28 May 1985, Series A no. 94 
Antwi and Others v. Norway, no. 26940/10, 14 February 2012 
B.V. v. Sweden, no. 57442/11, 13 November 2012
Bensaid v. the United Kingdom, no. 44599/98, ECHR 2001-I 
Berrehab v. the Netherlands, 21 June 1988, Series A no. 138 
Boujlifa v. France, 21 October 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI 
Boultif v. Switzerland, no. 54273/00, ECHR 2001-IX 
Butt v. Norway, no. 47017/09, 4 December 2012 
D. v. the United Kingdom, 2 May 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-III 
Darren Omoregie and Others v. Norway, no. 265/07, 31 July 2008 
Ghali v. Sweden, no. 74467/12, 21 May 2013
Gül v. Switzerland, 19 February 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-I
Hokkanen v. Finland, 23 September 1994, Series A no. 299-A
Hukic v. Sweden, no. 17416/05, 27 September 2005 
Imamovic v. Sweden, no. 57633/10, 13 November 2012 
Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, ECHR 2006-IX 
Jeunesse v. the Netherlands [GC], no. 12738/10, 3 October 2014 
Johansen v. Norway, 7 August 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III 
Kosmopoulou v. Greece, no. 60457/00, 5 February 2004 
Maslov v. Austria, no. 1638/03, 22 March 2007 
M.P.E.V. and Others v. Switzerland, no. 3910/13, 8 July 2014 
M.T. v. Sweden, no. 1412/12, 26 February 2015 
Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, no. 13178/03, ECHR 2006-XI 
N. v. the United Kingdom [GC], no. 26565/05, ECHR 2008 
Nacic and Others v. Sweden, no. 16567/10, 15 May 2012
Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], no. 41615/07, ECHR 2010 
Nnyanzi v. the United Kingdom, no. 21878/06, 8 April 2008 
Nunez v. Norway, no. 55597/09, 28 June 2011 
Osman v. Denmark, no. 38058/09, 14 June 2011
S.H.H. v. the United Kingdom, no. 60367/10, 29 January 2013 

!54



Saadi v. Italy [GC], no. 37201/06, ECHR 2008 
Tarakhel v. Switzerland [GC], no. 29217/12, ECHR 2014 (extracts)
T. v. the United Kingdom [GC], no. 24724/94, 16 December 1999 
Üner v. the Netherlands [GC], no. 46410/99, ECHR 2006-XII 
Yildiz v. Austria, no. 37295/97, 31 October 2002 

Internationellt material 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
4 november 1950 [cit. Europakonventionen]. 

Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 10 december 1948. 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 20 november 1989 [cit. barnkonventionen]. 

1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning med 1967 års tilläggsprotokoll [cit. 
Flyktingkonventionen]. 

!55


