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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att klarlägga begreppet synnerligen ömmande omständigheter i 
den svenska utlänningslagen. Uttrycket ”synnerligen” visar att tillämpningsområdet är snävt 
och att den ska användas väldigt restriktivt. Detta visas tydligt i 5 kap. 6 § UtlL där det anges 
att ett bifall endast kan komma ifråga om uppehållstillstånd inte kan ges på någon annan 
grund. Det har varit viktigt för lagstiftaren att åstadkomma en tydlig skiljelinje mellan olika 
tillståndsgrunder, bl.a. för att bestämmelser av mer undantagskaraktär inte skall bli 
huvudregler. 
 
För att beviljas uppehållstillstånd krävs således att en sammantagen bedömning görs av de 
personliga förhållandena. Vid en sådan bedömning ska alla omständigheter vägas samman. 
Det kan vara så att de enskilda omständigheterna inte är tillräckliga för ett uppehållstillstånd, 
men tillsammans kan de utgöra en grund för att beviljas uppehållstillstånd. 
 
Vid bedömning om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter ska det som 
lagtexten anger ”särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och 
situation i hemlandet”. 
 
I förarbetena står det klart att ohälsa kan ensamt anses vara tillräckligt för att bevilja 
uppehållstillstånd. I hälsotillstånd ingår hela hälsoskalan, graden av friskhet eller sjukdom 
samt funktionsförmåga. Det beaktas om det är skäligt att vården ges i Sverige och därtill leda 
till goda resultat genom en påtaglig och varaktig förbättring av hälsotillståndet, alternativt 
vara livsnödvändig. För att det ska vara rimligt att utlänningen erhåller vård från Sverige 
måste hänsyn tas till om utlänningen kan få adekvat vård i hemlandet eller i ett annat land där 
han eller hon ska sändas till. Även om Sverige skulle kunna erbjuda bättre vård än vad som 
kan erbjudas i hemlandet måste man ta hänsyn till Sveriges ekonomiska konsekvenser vid den 
samlade bedömningen. 
 
Migrationsöverdomstolen har fastställt i två parallella mål att det inte är möjligt att bevilja 
allvarligt sjuka utlänningar uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande omständigheter när 
det finns både vård och medicin i hemlandet. Att de sjuka måste själva bekosta den 
nödvändiga behandlingen förändrar inte heller saken. 
 
Förhållanden som medför en särskild anknytning till Sverige kan leda till uppehållstillstånd. 
Detta gäller speciellt i ärenden som rör barn där anknytningen har uppkommit t.ex. genom att 
barnet har gått i en svensk skola och därmed anpassat sig till det svenska samhället. 
Migrationsöverdomstolen uttalade sig att ”utrymmet för att bevilja uppehållstillstånd till 
vuxna personer som inte har medsökande barn enbart på grund av lång tillgodoräkningsbar 
vistelsetid, med hänsyn till lagtextens restriktiva utformning, närmast är obefintligt.”. 
 
Förutom utlänningens anpassning till Sverige måste man ta hänsyn till hemlandet t.ex. 
familjemedlemmar som finns kvar och den tid utlänningen har levt i hemlandet. Detta gäller 
även andra länder som kan bli aktuella vid ett avslag. 
 
När det gäller barn får uppehållstillstånd beviljas även om de omständigheter som kommer 
fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer. 
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1. Inledning 

Idag beräknas det finnas ca 20 miljoner människor på flykt i världen. Flertalet av de söker 
skydd i eller i närheten av sitt hemland. Anledningarna till att människor flyr är desamma idag 
som förr i tiden: att man vill söka en uthärdlig tillvaro och att man vill slippa krig, fattigdom 
och förtryck.1 Vissa av dessa flyktingar hamnar i Sverige och enligt Statistiska Centralbyrån 
(SCB) har invandringen till Sverige aldrig varit så stor som 2006. Hela 95 750 personer 
invandrade och det är den högsta siffran sedan SCB började mäta år 1875. Det tidigare 
rekordåret var 1994 då 83 600 personer invandrade.2 
 
Många av dessa människor kommer till Sverige i hopp om att få ett bättre och säkrare liv. Det 
höga antalet invandrare ställer krav på Sverige, inte bara som en tillflyktsort utan även som en 
stat som behandlar deras asylärenden på ett rättssäkert sätt. Det är därför viktigt att dessa 
människor som söker skydd i Sverige får en effektiv och rättvis prövning. 
 
En av de större rättsliga reformerna på decennier har nu skett på migrations- och 
flyktingrättens område.3 Den nya reformen trädde i kraft den 31 mars 2006 och syftar till att 
kraven på rättssäkerhet, enhetlighet och förutsebarhet skall kunna uppfyllas.4 
 
Detta ska ske genom en ny instansordning som innebär att överprövning av Migrationsverkets 
beslut har flyttats från, det numera nedlagda, utlänningsnämnden till Migrationsdomstolar. 
Dessa utgörs av Länsrätterna i Skåne län, Göteborgs och Stockholms län. Domstolarnas beslut 
skall kunna överklagas till Migrationsöverdomstolen, som utgörs av Kammarrätten i 
Stockholm. Migrationsöverdomstolen är den högsta instansen och deras beslut kan inte 
överklagas. Regeringen har därmed inte längre befogenheter för praxisbildande.5 
 
Den nya instans- och processordningen syftar till att öka öppenheten och muntligheten i 
asylprocessen, bl.a. genom att utlänningen ges större möjlighet att bemöta Migrationsverkets 
belägg. Detta kommer göras genom en tvåpartsförfarande i domstol, vilket kommer till stånd 
då ett ärende överklagas.6 
 
En ny Utlänningslag har också arbetats fram. Den ska vara mera tydlig och överskådlig än 
tidigare och fokusera mer på skyddsbestämmelserna. Vissa begrepp som enligt 1989 års 
utlänningslag kunde leda till uppehållstillstånd genom humanitära skäl har överförts till 
skyddsbestämmelserna i 4 kap. Humanitära skäl har bytts ut mot ett nytt begrepp som kallas 
synnerligen ömmande omständigheter.7   
 
Denna bestämmelse fungerar som en ”slasktratt” där det ger den asylsökande en sista 
förhoppning att uppleva trygghet och god framtid. Synnerligen ömmande omständigheter är 
självklart en viktig del i utlänningslagen, som används lika frekvent som övriga grunder för 
uppehållstillstånd. Det är därför viktigt att belysa denna bestämmelse och hur den tolkas samt 
används. 

                                                 
1 http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/asyl/asylfkykt.html  
2 http://www.scb.se/templates/Artikulerat_artikel____204143.asp 
3 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 9. 
4 SOU 2004:74, s. 268. 
5 Prop. 2004/05:170, s. 107. 
6 Prop 2004/05:170, s. 126 f.f. 
7 Prop 2004/05:170, s. 161. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att klarlägga begreppet synnerligen ömmande omständigheter i 
den svenska utlänningslagen. Denna del i utlänningslagen har reviderats och det är därför 
viktigt att utreda hur det nya begreppet ter sig i utlänningslagstiftningen. 
 
Det tidigare begreppet humanitära skäl kommer delvis att tas upp för att bättre förstå den nya 
bestämmelsen. Genom att sammanställa vägledande domslut och praxis skall det visas vilka 
kriterier som gäller och vad som krävs för att få uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande 
omständigheter. Har begreppet synnerligen ömmande omständigheter blivit snävare än 
humanitära skäl? Hur har det nya begreppet påverkat rättsäkerheten, enhetligheten och 
förutsebarheten?  
 
En utlänning som befinner sig i Sverige söker uppehållstillstånd främst genom tre grunder, 
flykting, skyddsbehövande i övrigt samt synnerligen ömmande omständigheter. Regeringen 
har anfört i propositionen 2004/05:170 s. 176 att uppehållstillstånd pga. skyddsbehoven i 
4 kap. inte ska förväxlas med uppehållstillstånd som ges på en annan grund. Det är därför 
väldigt betydelsefullt att kunna göra en särskiljning mellan skyddsbehoven och synnerligen 
ömmande omständigheter. Flykting- och asylrättens mest centrala delar är just 
flyktingdefinitionen och asylsökandens skyddsbehov, utan de kan man inte föra ett berättigat 
resonemang i detta lagområde. Det är därför viktigt att redovisa vilka kriterier som gäller för 
att få uppehållstillstånd som flykting och skyddsbehövande i övrigt. 
 

1.2 Avgränsning 
 
Uppsatsen begränsas till den svenska rätten och den internationella rätten beröras endast vid 
relevans. Den tidigare lagstiftningen redovisas inte heller i större utsträckning utan redovisas 
endast då det finns en direkt koppling till den nya utlänningslagen. Uppsatsen begränsar sig till 
de lagregler som ligger till grund för en asylprövning, dvs. flyktingdefinitionen, 
skyddsbehövande i övrigt samt uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande omständigheter. 
Uppsatsen behandlar inte processrättsliga frågor och en definition av rättsäkerhet och 
förutsebarhet berörs inte. 
 

1.3 Metod och material 
 
Ramen för detta arbeta har utgjorts av den traditionella juridiska, rättsdogmatiska metoden. 
Materialet och rättskällorna som har använts är alltså lagstiftning, doktrin, rättspraxis och 
förarbeten. Den nya lagstiftningen doktrin är väldigt begränsad, särskilt gäller inom begreppet 
synnerligen ömmande omständigheter. Begreppet är relativt nytt och det bör därför tas i 
beaktande att omfånget av rättskällorna är få. 
 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med att beskriva vad som krävs för att få uppehållstillstånd som flykting och 
skyddsbehövande i övrigt. Den lägger därmed grunden för flykting- och asylrättens mest 
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centrala delar. Syftet med uppsatsen redovisas i tredje kapitlet, nämligen synnerligen 
ömmande omständigheter. Analysen och slutsatsen presenteras i fjärde kapitlet. 

 
 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Utlänningslagen 

 

2.1 Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt 
 
De centrala bestämmelserna om flyktingar och skyddsbehövande har samlats i 4 kap. 
utlänningslagen (UtlL). Detta kapitel reglerar bl.a. hur UtlL definierar asyl, flyktingar samt 
skyddsbehövande i övrigt. De som bedöms ha skyddsbehov dvs. bedöms vara flyktingar eller 
skyddsbehövande i övrigt  har rätt till uppehållstillstånd om inte undantagen i 5 kap. 1 § 
föreligger. Regelmässigt beviljas de permanent uppehållstillstånd, men ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd kan också utfärdas.8 

2.1.1 Asyl 
 
Begreppet asyl definieras i 1 kap. 3 § UtlL. Enligt lagstiftaren innebär asyl att en utlänning 
beviljas uppehållstillstånd för att han eller hon är flykting.9 Asyl är lika med uppehållstillstånd 
som beviljats pga. flyktingskäl. Enligt motiven åsyftas med asyl permanent uppehållstillstånd, 
om inte utlänningen yrkar något annat. Det finns ingen allmänt internationellt accepterad 
definition av begreppet asyl. Med asyl bör det emellertid menas en varaktig fristad från 
förföljelse på grund av politisk åskådning, ras, nationalitet, religiös uppfattning, eller 
tillhörighet till viss samhällsgrupp.10   
 
Artikel 14 i Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
anger att: 

”1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.  
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på 
icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas 
ändamål och grundsatser.” 11 

 
I folkrättslig mening innefattar inte asylrätten någon rättighet för flyktingen att kräva asyl i 
det land han har flytt till. En sådan positiv rätt till asyl kan finnas i landets inhemska 
lagstiftning, vilket Sverige har.12 
 
Enligt 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning13 uttrycker inte heller 
någon skyldighet att ge asyl. Artikel 33, den s.k. principen om non-refoulement, förbjuder en 
stat att utvisa eller återsända en flykting till ett sådant område där han eller hon riskerar 
förföljelse. I folkrättslig mening är denna artikel internationell sedvanerätt på det sättet att 
staterna har en skyldighet efter egen förmåga åtminstone ge tillfälligt skydd åt flyktingar som 
kommit till gränsen och är behov av sådant skydd.14 Artikelns första punkt lyder: 

                                                 
8 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 167. 
9 SFS 2005:716. 
10 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 49. 
11 Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948), (FN:s Allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948). 
12 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 50. 
13 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, Genève den 28 juli 1951, 189 UNTS, 137, i kraft den 
22 april 1954.  
14 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 50. 
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”Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa 
flykting till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund 
av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller 
politiska åskådning.” 15 

 
Motsvarande bestämmelse finns i Tortyrkonventionens artikel 316 och i Europakonventionens 
artikel 317. Non refoulement principen innebär även att det föreligger ett undantagslöst förbud 
mot att avvisa någon, om det skulle medföra en reell risk för tortyr eller annan omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning. Bestämmelsen innebär att en konventionsstat 
varken kan vägra att släppa in en asylsökande vid gränsen eller på något sätt avvisa eller 
utvisa honom där han liv eller frihet skulle hotas. Det är inte bara hot mot liv eller frihet som 
inkluderas av principen utan den rymmer varje åtgärd som utgör förföljelse. Det är även 
förbjudet att avvisa någon till ett område där personen inte är skyddad mot risken för 
vidaresändning till hemlandet. Däremot är det inte förbjudet att sända en flykting eller 
asylsökande till ett säkert tredje land.18 
 

2.1.2 Flykting 4 kap. 1 § UtlL 
 
Den svenska lagstiftningens flyktingdefinition motsvarar i princip artikel 1 A 2 i 
Genèvekonventionen med 1967 års tilläggsprotokoll (hädanefter kallad 
flyktingkonventionen).19 Flyktingdefinitionen återfinns i 4 kap. 1 § UtlL  som anger att:   
 

”Med flykting avses i denna lag en utlänning som 
   - befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han 
eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 
religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller 
annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och  
   - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands 
skydd. 
Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för 
att utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda 
trygghet mot förföljelse från enskilda. 
Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och som 

                                                 
15 Artikel 33 i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, Genève den 28 juli 1951, 189 UNTS, 137, i 
kraft den 22 april 1954.  
16 FN:s tortyrkonvention (Eng. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, adopted by UN 10 December 1984, resolution 39/46). Artikel 3 anger: 1. Ingen konventionsstat 
skall utvisa, återföra eller utlämna en person till en annan stat, i vilken det finns grundad anledning att tro att han 
skulle vara i fara för att utsättas för tortyr. 2. För att fastställa huruvida sådan anledning föreligger, skall de 
behöriga myndigheterna beakta alla hänsyn av betydelse, vari i förekommande fall även skall inbegripas 
förekomsten i den berörda staten av ett konsekvent handlingsmönster av grova, uppenbara eller talrika 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
17 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Eng. European Convention on the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted on 4 November 1950, 213 UNTS 221, 1950). 
Artikel anger: Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Enligt 
praxis gäller denna artikel även vid återförvisning av flyktingar. 
18 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 50. Se även 12 kap 1 § UtlL 
19 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning (med 1967 års tilläggsprotokoll) , Genève den 28 juli 
1951, 189 UNTS, 137, i kraft den 22 april 1954. 
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   - av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där 
han eller hon tidigare haft sin vanliga vistelseort, och  
   - inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit.”20 

 
Enligt 5 kap. 1 § UtlL anses att en utlänning som uppfyller kriterierna i ovan nämnda paragraf 
vara en flykting och har därför rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Förarbetena anger att det 
är viktigt att internationellt söka nå fram till en enhetlig tillämpning och tolkning av 
flyktingkonventionens skyddsbestämmelser. Dessutom bör Sverige inte tolka konventionens 
skyddsbestämmelser på sådant sätt som avsevärt avviker från tillämpningen i andra länder, 
oavsett i vilken riktning avvikelsen är. Vidare betonas det att särskilt vikt ska läggas vid 
harmoniseringsarbetet inom EU, den s.k. gemensamma ståndpunkten.21 
 
Förföljelse pga. av kön eller sexuell läggning tillhörde tidigare skyddsbestämmelsen 
skyddsbehövande i övrigt som anges i 4 kap. 2 §. Den 31 mars 2006 upphävdes denna 
bestämmelse och numera ska ett sådant skyddsbehov bedömas enligt flyktingdefinitionen.22 
 
Enligt flyktingdefinitionen krävs det för att anses vara flykting att utlänningen uppfyller de 
rekvisit som ställs i 4 kap. 1 § UtlL. Flyktingdefinitionens rekvisit är vistelse utanför 
hemlandet, välgrundad fruktan, förföljelsebegreppet, grunden för förföljelse samt avsaknad av 
myndighetsskydd. 
 
2.1.2.1 Vistelse utanför hemlandet 
 
Flyktingdefinitionens första rekvisit är att utlänningen ”befinner sig utanför det land som 
utlänningen är medborgare i”. Denna regel är undantagslös. För den som är statslös gäller det 
land som utlänningen tidigare haft sin vanliga vistelseort. I det ögonblicket som utlänningen 
lämnar det land som han eller hon är medborgare i av sådana skäl som vidare anges i första 
rekvisitet är personen i fråga flykting.23  
 
Det finns inget krav att utlänningen måste ha flytt från hemlandet för att anses vara flykting. 
Utlänningen kan ha vistats utanför sitt hemland och under den tiden inträffar det politiska 
förändringar i hemlandet som t.ex. statskupp vilket innebär att utlänningen riskerar förföljelse 
om han eller hon återvänder. Dessa fall kallas för att flyktingskap har uppstått sur-place. Detta 
kan även uppstå genom utlänningens egna aktioner t.ex. genom att utlänningen har från 
utlandet bedrivit politisk verksamhet mot regimen i hemlandet. Vid en bedömning av ett 
sådant fall måste hänsyn tas till ifall detta har blivit känt i hemlandet och hur dessa handlingar 
uppfattas av staten. Uttalanden och andra åtgärder som medför risk för förföljelse leder i 
princip till flyktingskap.24 
 
2.1.2.2 Välgrundad fruktan 
 
Befinner sig utlänningen utanför sitt hemland är nästa steg i asylprövningen att fastställa ifall 
utlänningen ”känner en välgrundad fruktan för förföljelse”. Rekvisitet innehåller både 
subjektiva och objektiva element. Tyngdpunkten ligger på fruktan för förföljelse som den 
asylsökande känner, dvs. det subjektiva elementet. Fruktan måste givetvis ha belägg för sig 

                                                 
20 SFS 2005:716. 
21 Prop. 1996/97:25, s.97. 
22 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s.155. 
23 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 123. 
24 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s.123. 
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och vara välgrundad för att kunna godtas. En välgrundad förföljelse är då med hänsyn till 
utlänningens personliga förhållanden och omständigheterna i hemlandet finns anledning att 
anta att han eller hon kommer att utsättas för förföljelse. Det som är avgörande för en 
bedömning som flykting skall vara om de faktiska omständigheterna gör det troligt att den 
sökande vid ett återvändande kan komma att utsättas för förföljelse. Har den sökande redan 
utsatts för förföljelse är detta en stark indikation på att utlänningen kan utsättas för förföljelse 
vid ett återvändande. Det krävs dock att samma omständigheter eller regim består.25 
Bedömningen måste därför göras framåtsyftande, dvs. om utlänningen riskerar att utsättas för 
förföljelse vid ett återvändande till hemlandet. Andra omständigheter har även betydelse 
exempelvis sökandes bakgrund och politiska verksamhet, förföljelse av anhöriga, vänner eller 
politiska meningsfränder samt inte minst förhållandena i hemlandet.26 
 
Utlänningens välgrundade fruktan måste prövas i förhållande till medborgarskapslandets 
territorium. Ibland kan förföljelse uppkomma i endast en del av landet t.ex. på grund av 
inbördeskrig eller omständigheter som är begränsade till viss del av landet.27 Kraven kan då 
vara uppfylla för att anses som flykting men om man har möjlighet att söka skydd inom sitt 
eget land har man i regel inte rätt till skydd enligt flyktingdefinitionen. Dessa personer som 
söker skydd inom sitt eget land kallas för internflyktingar.28 
 
2.1.2.3 Förföljelsebegreppet 
 
Flyktingdefinitionen tar sikte på individen. Förföljelse behöver inte anses förekomma endast 
för enskilda eller en begränsad grupp människor. Det kan även gälla då generella åtgärder 
syftar till att förändra samhället eller förhindra en förändring. De åtgärder som utlänningen 
riskerar att råka ut för ska ha en viss intensitet för att de skall anses som förföljelse.29 
 
Varje slag av frihetsberövande kan inte i sig vara tillräckligt för att förföljelse i paragrafens 
mening skall anses föreligga. Ett kortvarigt frihetsberövande kan endast vara förföljelse då det 
finns ytterligare omständigheter som talar för det, t.ex. om misshandel förekommit eller om 
frihetsberövandet har varit ett led i en rad trakasserier.30 
 
Flyktingkonventionen och dess förarbeten har ingen precisering av begreppet förföljelse. 
Orsaken till detta kan ha varit att man inte vill att begreppets utveckling skall låsas utan den 
ska kunna anpassas med tiden till olika skiftande förhållanden. Begreppets innebörd har dock 
fått två principiella uppfattningar. Den ena omfattar endast åtgärder som riktar sig mot en 
persons liv eller frihet. Att det i sådana fall alltid föreligger förföljelse framgår av förbudet i 
artikel 33 i flyktingkonventionen, den s.k. non-refoulement. Den andra principen har blivit 
den mer dominerande, där varje allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna utgör 
förföljelse. Det är alltså inte bara fråga om hot mot utlänningens liv eller frihet, utan 
förföljelse kan även vara åtgärder som diskriminering av viss intensitet mot särskilda 
folkgrupper eller enskilda individer, t.ex. förbud mot religionsutövning, förbud mot att 
använda vanliga skolor eller avsevärt lägre tilldelning av livsmedel än de övriga invånarna.31 
 
                                                 
25 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s.128. 
26 SOU 2004:31. 
27 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: enligt 1951 års 
konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 1996, s.30. 
28 SOU 2004:31 s. 27. 
29 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 130. 
30 Prop. 1988/89:86 s. 155. 
31 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 130-131. 
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I förarbetena betonar regeringen att vikten av beviskraven för risk för förföljelse inte ska 
ställas alltför högt. Det kan sällan ställas fram någon fullständig bevisning som klart styrker 
att det finns en risk för förföljelse. Utlänningens berättelse bör därför godtas om den framstår 
som trovärdig och sannolik.32 
 
I förarbetena hänvisar man till UNHCR:s handbok som anger att man ska sära på vad som är 
förföljelse och vad som är straff för en lagöverträdelse. Flyktingar är i normalfallet inte 
personer som flyr undan åtal eller straff för ett brott. Dock kan det vara att en person har 
gjorts sig skyldig till en lagöverträdelse och riskerar att utsättas för ett oproportionerligt 
strängt straff på grund av t.ex. sin politiska eller religiösa uppfattning. Straffet kan i ett sådant 
fall utgöra förföljelse. Rättskipningen i det aktuella landet kan ha lagar som strider mot 
allmänt accepterade normer rörande mänskliga rättigheter.33 
 
2.1.2.4 Grunden för förföljelse  
 
Förföljelsen begränsas vidare i att den ska ha sin grund i utlänningens ras, nationalitet, 
tillhörighet till viss samhällsgrupp eller utlänningens religiösa eller politiska uppfattning för 
att grundlägga flyktingskap. Dessa olika skäl för förföljelse går in i varandra och ofta är det en 
sammansättning av dessa som utgör en grund för flyktingskap. I praxis är förföljelse pga. 
politisk uppfattning den vanligast förekommande grunden för asyl. Orsaken beror på att 
utlänningar med denna grund av förföljelse har mindre möjligheter till att söka skydd i 
hemlandet.  
 
Ras, nationalitet samt tillhörighet till viss samhällsgrupp 
Benämningen ras tolkas i bredaste mening och omfattar alla slags etniska grupper. 
Diskriminering pga. ras utgör den tydligaste grunden för kränkningar av mänskliga rättigheter 
och bör som regel betyda förföljelse i flyktingkonventionens mening. Endast det faktum att 
man tillhör en viss ras är inte en tillräcklig grund för förföljelse. Det krävs således att 
kränkningen av en persons människovärde till följd av sådan rasdiskriminering ska vara 
oförenligt med de mest grundläggande mänskliga rättigheterna.34 
 
Medborgarskap samt statslösas tidigare vistelseland är inte det enda som innefattar 
nationalitet. Nationalitet kan också vara tillhörighet till en etnisk grupp och möjligen även 
andra språkliga eller annars kulturellt definierade kollektiv. Förföljelse pga. nationalitet kan 
bestå i fientliga attityder eller åtgärder som är riktade mot en nationell (etnisk, språklig) 
minoritet. Vid vissa fall kan en tillhörighet till en sådan grund ge upphov till välgrundad 
fruktan för förföljelse.35  
 
Till viss samhällsgrupp hänförs exempelvis samhällsklasser som adel, kapitalägare, och 
jordägare. Även särskilda yrkesgrupper och medlemmar i fackliga organisationer eller andra 
organisationer ingår i begreppet.36 Kön och sexuell läggning utgör också exempel på en viss 
samhällsgrupp och förföljelse av sådana skäl kan därför ge upphov till flyktingstatus.37 
Tillhörighet till viss samhällsgrupp kan vara orsaken till förföljelse eftersom det inte finns 
                                                 
32 Prop. 1996/97:25 s. 98. 
33 SOU 2004:31 s. 34. 
34 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: enligt 1951 års 
konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 1996, s. 26-27, para. 68,69,70. 
35 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: enligt 1951 års 
konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 1996, s. 27, para. 74. 
36 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 133. 
37 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 134. 
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förtroende för gruppens lojalitet gentemot regeringen eller gruppen av dess blotta existens 
utgör ett hot mot regeringens politik.38 
  
Förföljelse pga. religiös uppfattning kan ha olika former. Det kan röra sig om förbud mot en 
viss religion och medlemskap i ett religiöst samfund eller förbud mot enskild eller offentlig 
gudstjänstutövning eller religiös undervisning. Endast medlemskap i ett visst religiöst 
samfund kan inte i sig utgöra en grund för välgrundad förföljelse.39  
 
Förföljelse pga. politisk uppfattning förutsätter att man är eller har varit politisk aktiv. Det 
krävs dock att myndigheterna känner till eller misstänker denna otillåtna politiska uppfattning. 
Om det finns en risk att utlänningens uppfattningar avslöjas vid ett återvändande till 
hemlandet ingår detta också i begreppet. I de flesta fall beror förföljelsen inte bara pga. 
utlänningens politiska uppfattning utan att han eller hon har aktivt verkat mot regeringen och 
hotas därför av åtal eller andra repressalier.40 Finns det skäl att misstänka att en politisk 
brottsling skulle utsättas för ett oproportionerligt eller godtyckligt straff anses detta innebära 
förföljelse.41 
 
2.1.2.5 Avsaknad av myndighetsskydd 
 
I förarbetena anges att förföljelse enligt utlänningslagen och flyktingkonventionens mening 
inte förutsätter att förföljelsen direkt utgår från statsmakten. Förföljelse kan även föreligga om 
den utövas av enskilda eller grupper av enskilda. Statsmakten kanske understödjer förföljelsen 
eller pga. bristande vilja eller oförmåga underlåter att ingripa mot den på ett tillräckligt 
bestämt och kraftfull sätt. Hemlandets skydd saknas mot den som utsätts av förföljelsen och 
därför kan man inte längre anses åtnjuta statsmaktens beskydd.42 
 

2.1.3 Särskilda rättigheter för flyktingar 
 
Flyktingar får särskilda rättigheter och förmåner som andra skyddsbehövande i regel inte får. I 
dessa bestämmelser behandlas rätten till flyktingförklaring och resedokument. 
 
2.1.3.1 Flyktingförklaring 
 
Då det fastställs att en utlänning är flykting enligt 4 kap. 1 § har denna utlänning rätt till att 
begära flyktingförklaring enligt 4 kap. 3 §. Paragrafen lyder: 
 

”Om en flykting begär det, skall det antingen i samband med att 
uppehållstillstånd beviljas eller därefter förklaras att utlänningen är flykting 
(flyktingförklaring). 
   En flyktingförklaring skall återkallas, om det kommer fram att utlänningen 
inte längre kan anses som flykting.”43 

                                                 
38 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: enligt 1951 års 
konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 1996, s. 28, para. 78. 
39 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: enligt 1951 års 
konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 1996, s. 27, para 72-73. 
40 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 137. 
41 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: enligt 1951 års 
konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 1996, s. 29, para 85. 
42 SOU 2004:31 s. 32 – 33. 
43 SFS 2005:716. 
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Genom en flyktingförklaring får utlänningen rätt till vissa förmåner, bl.a. ges ett starkare 
skydd mot utvisning enligt 8 kap. 11 § andra stycket UtlL. Det utfärdas ingen 
flyktingförklaring i samband med att uppehållstillståndet beviljas, utan det är flyktingen som 
måste själv begära det av myndigheterna. Enligt 6 § samma kapitel är det Migrationsverket 
som beviljar flyktingförklaringen. Enligt praxis kan en flykting få svenskt medborgarskap efter 
fyra år istället för fem44. Enligt andra stycket kan en flyktingförklaring återkallas, om det kommer 
fram att utlänningen inte kan anses som flykting. Detta kan t.ex. bero på att utlänningen lämnade 
oriktiga uppgifter.45 Flyktingskap kan även upphöra enligt bestämmelserna i 4 kap. 5 §.46 
 
2.1.3.2 Resedokument 
 
Flyktingar och statslösa kan inte som andra utlänningar vända sig till sitt hemlands 
myndigheter för att få en passhandling. Resedokument ska enligt föreskrifter i internationella 
konventioner utfördas till flyktingen eller den statslösa av det land där han eller hon lovligen 
vistas i. I svensk rätt återfinns detta i 4 kap. 4 § UtlL som anger att: 
 

”För en flykting eller statslös får utfärdas en särskild passhandling för resor 
utanför Sverige (resedokument). Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter 
om resedokument.”47 

 
Beslut om resedokument utfärdas enligt 6 § samma kapitel av Migrationsverket. 
Resedokument avser alltså sådana flyktingar och statslösa som lovligen vistas i landet, för att 
anse att detta är uppfyllt räcker det med tidsbegränsat uppehållstillstånd. Resedokument kan 
vägras om det föreligger tung vägande skäl, som härför sig till den nationella säkerheten eller 
allmänna ordningen. Ytterligare föreskrifter om resedokument meddelas av regeringen. Dessa 
återfinns i 2 kap. 7-10 § andra stycket Utlänningsförordningen48.49 
 

2.2 Skyddsbehövande i övrigt  
 
Bestämmelserna om skyddsbehövande i övigt återfinns i 4 kap. 2 § UtlL som anger att:  
 

”Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i andra fall 
än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare 
i, därför att han eller hon 

                                                 
44 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 174  
45 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 158 
46 4 kap. 5 § UtlL anger att: En flykting upphör att vara flykting om han eller hon 
1. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är 
medborgare, 
2. av fri vilja på nytt förvärvar det medborgarskap som han eller hon tidigare har förlorat, 
3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd, 
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där han eller hon är medborgare eller som statslös tidigare 
hade sin vistelseort, eller 
5. inte längre befinner sig i en sådan situation att han eller hon kan anses som flykting och därför inte kan 
fortsätta att vägra använda sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare eller som statslös tidigare hade 
sin vistelseort.  
47 SFS 2005:716. 
48 SFS 1981:981. 
49 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 159-160. 
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   1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för 
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning,  
   2. behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av 
andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för 
allvarliga övergrepp, eller  
   3. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. 
Motsvarande gäller för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land 
där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.”50 

 
Dessa grupper som preciseras i paragrafen anses vara i behov av ett särskilt lagreglerat skydd. 
Hit hör alltså utlänningar som inte omfattas av flyktingdefinitionen men ändå är i behov av 
skydd mot förföljelse.51 Det som skiljer sig från den gamla UtlL är att könsbestämmelsen 
omfattas numera av flyktingdefinitionen och återfinns därför i 4 kap. 1 § UtlL. Andra punkten 
har tillsats i 2005 års UtlL och fanns alltså inte tidigare.52 
 

2.2.1 4 kap. 2 § 1 punkten 
 
Enligt 5 kap. 1 § får man inte vägra uppehållstillstånd till en utlänning som omfattas av denna 
punkt. Alltså finns det ett undantagslöst rätt till uppehållstillstånd. Europakonventionens 
praxis i artikel tre utgör hinder mot verkställighet av ett sådant land där utlänningen löper en 
risk för att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling.53 Även 
Tortyrkonventionens artikel tre fastställer detta. 54 
 
Rekvisitet välgrundad fruktan ska tolkas på samma sätt som i flyktingdefinitionen i 
4 kap. 1 § UtlL. Med kroppsstraff avses kroppssmärta eller kroppsskada, t.ex. spöstraff eller 
olika former av stympande straff.55 
 

2.2.2 4 kap. 2 § 2 punkten 
 
Med 2005 års UtlL har denna punkt utvidgats och tar inte bara hänsyn till väpnad konflikt 
utan även andra svåra motsättningar i ett land. Främst handlar utvidgningen om att föra över 
de fall som fallit in under den i praxis utvecklade tillståndsgrunden politisk-humanitära skäl. 
Dessa skäl är situationer där de politiska förhållandena i ett land är så svåra att det framstår 
som inhumant att tvinga en person att återvända dit. Därav blir begreppet, andra svåra 
motsättningar, tillämpligt. Även andra skyddsrelaterade situationer som i praxis fallit in under 
bestämmelsen om humanitära skäl kommer omfattas av denna bestämmelse. Det är endast 
omplaceringen som ändras, någon ändring i sak sker inte.56 Skälet till förändringen är pga. att 

                                                 
50 SFS 2005:716. 
51 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 145. 
52 Jämför SFS 1989:529 och SFS 2005:716. 
53 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Eng. European Convention on the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted on 4 November 1950, 213 UNTS 221, 1950). 
Se kap 2.1.1 Asyl. 
54 FN:s tortyrkonvention (Eng. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, adopted by UN 10 December 1984, resolution 39/46). Se kapitel 2.1.1 Asyl. 
55 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 146. 
56 Prop. 2004/05:170 s. 274. 
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flera faktorer som skall beaktas vid bedömning av skyddsbehov har i praxis kommit att läggas 
till grund för uppehållstillstånd pga. humanitära skäl.57 
 
Med svåra motsättningar avses bl.a. politisk instabilitet i hemlandet där de mänskliga 
rättigheterna kränks. Det kan röra sig om en konflikt mellan olika befolkningsgrupper, mellan 
en befolkningsgrupp i en del av landet och statsmakten eller mellan å ena sidan staten eller en 
befolkningsgrupp i landet och å andra sidan en annan stat. Det behöver dock inte ha nått en 
nivå där väpnad konflikt kan anses föreligga. Av lagtexten framgår att det skall finnas ett 
orsakssamband mellan de övergrepp som utlänningen riskerar att utsättas för och de svåra 
motsättningar som finns i hemlandet. Uttrycket välgrundad fruktan skall tolkas på samma sätt 
som i flyktingdefinitionen i 4 kap. 1 §. Föreligger internt flyktalternativ finns normalt inte 
något behov av skydd i Sverige. Bestämmelsen avser att ge skydd mot allvarliga övergrepp, 
följaktligen måste övergreppen vara av svår beskaffenhet.58 
 
De övergrepp som syftas är exempelvis repressalier, rättsövergrepp och trakasserier. Det kan 
handla om konsekventa eller godtyckliga övergrepp som finns i ett maktförhållande i 
hemlandet där den enskilde inte har en möjlighet att ta sig ur eller skydda sig emot. Dessa 
övergrepp behöver inte komma från en myndighet utan kan även begås av en enskild aktör 
eller en annan stat. Formen på övergreppen kan vara många; godtyckligt frihetsberövande, 
misshandel, sexuella övergrepp, yrkesförbud eller social utstötning och trakasserier av olika 
slag där svårighetsgraden är stor men inte tillräcklig för att bevilja skydd enligt 
flyktingparagrafen eller tortyrbestämmelsen i punkten ett.59 
 

2.2.3 4 kap. 2 § 3 punkten 
 
Med denna punkt avses situationer då en plötslig katastrof sker som innebär att det skulle 
framstå som inhumant att, i vart fall omedelbart, skicka någon tillbaka till det land katastrofen 
har inträffat. Finns det inre flyktalternativ finns det därmed inget behov av skydd i Sverige. 
En förutsättning är däremot att personen säkert kan ta sig till det säkra delen i hemlandet.60 
 

                                                 
57 Wikren s. 153. 
58 Prop. 2004/05:170 s. 274. 
59 Prop 2004/05:170 s. 274. 
60 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 155. 
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3. Uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande 
omständigheter 
 
Som redan påpekats kan uppehållstillstånd beviljas utlänningar som beviljats flyktingstatus 
och status som skyddsbehövande i övrigt. I 5 kap. UtlL regleras vilka personer som har rätt 
till uppehållstillstånd. Enligt kapitlets 3 § kan andra utlänningar få uppehållstillstånd beviljat 
genom att de har en anknytning till en person som är bosatt i landet eller en annan anknytning 
till svenska förhållanden. I 7-16 §§ finns regler om när ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska 
beviljas istället för ett permanent uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan även beviljas på 
en rad andra grunder, som t.ex. då synnerligen ömmande omständigheter föreligger. 
 

3.1 Regeringens skäl för begreppet 
 
Redan innan 1980 fanns möjligheten genom praxis att bevilja uppehållstillstånd pga. 
humanitära skäl. Begreppet fördes in för första gången i utlänningsförordningen år 1980 och 
flyttades senare över till 1989 års utlänningslag.61 I 1997 års lagändring återfanns den till slut 
i utlänningslagens 2 kap. 4 § 1 stycket 5 punkten UtlL där den angav att uppehållstillstånd får 
ges till en utlänning som av humanitära skäl bör få bosätta sig i Sverige.  
 
Lagtexten har inte preciserat vad som avses med begreppet humanitära skäl utan har 
överlämnat det till rättstillämpningen att avgöra. Begreppet har därför varierat och definierats 
i första hand genom praxis och förarbeten.62 
 
Regeringen ansåg att begreppet humanitära skäl inte var tillräckligt tydlig och därför är det 
viktigt att den gallras bort från UtlL. Ett begrepp som svarar bättre mot karaktären av 
undantagsbestämmelse är enligt regeringen begreppet synnerligen ömmande omständigheter, 
som numera används.63  
 
Humanitära skäl i den gamla utlänningslagen saknade en egen paragraf och var istället 
inordnad i 2 kap 4 § bland andra tillståndsgrunder. Detta försvårade en helhetssyn och 
regeringen ansåg att den nya grunden synnerligen ömmande omständigheter skulle därför få 
en egen paragraf för att öka tydligheten, speciellt då den ska innehålla en uppräkning av de 
omständigheter som skall företrädesvis beaktas.64 
 
Remissinstanser däribland Juridiska Fakultetsnämnden förkastade förslaget och ansåg att 
fokus på detta sätt skulle tas från skyddsbehov till humanitära skäl. Med detta taget i hänsyn 
har man gjort tydliga uttalanden om att bestämmelsen om synnerligen ömmande 
omständigheter skall tillämpas först då man har fastställt att uppehållstillstånd inte kan anslås 
på annan grund.65 
 
I bestämmelsens första mening har man valt en formulering som skall förtydliggöra dess 
frivilliga natur och sekundära rang. Detta har gjorts genom att lagstiftaren på ett lagtekniskt 

                                                 
61 SOU 2004:74 s. 132. 
62 SOU 2004:74 s. 133. 
63 Prop. 2004/05:170 s. 185. 
64 Prop. 2004/05:170 s. 186. 
65 Prop. 2004/05:170 s. 186. 
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och språkligt sätt förtydligar att en prövning av skyddsbestämmelserna i 4 kap. UtlL skall 
genomföras innan man försöker tillämpa bestämmelsen om synnerligen ömmande 
omständigheter. 66 
 
Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt har en principiell rätt till uppehållstillstånd som 
endast får vägras under vissa omständigheter. Däremot har de som söker uppehållstillstånd 
pga. synnerligen ömmande omständigheter ingen sådan principiell rätt och har alltså ingen 
rätt att beviljas tillstånd, utan får beviljas tillstånd.67  
 

3.2 Begreppet synnerligen ömmande omständigheter 
 
Begreppen ”humanitära skäl” och ”stridande mot humanitetens krav” användes som sagts i 
tidigare utlänningslagstiftningen. Dessa begrepp har dock ansetts vara oprecisa och har därför 
inte förts vidare i 2005 års UtlL. Istället har man gjort en vidareutveckling av dessa begrepp 
som fick benämningen ”synnerligen ömmande omständigheter”. Denna bestämmelse finns i 
UtlL 5 kap. 6 § UtlL och är avsedd till att fylla de situationer som inte omfattas av 
huvudgrunderna för uppehållstillstånd i kapitel fyra.68 Den ska således fungera som en 
undantagsreglering. Paragrafen lyder: 
 

”Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en 
utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger 
sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna 
i Sverige. Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, 
anpassning till Sverige och situation i hemlandet. 
   Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de 
omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs 
för att tillstånd skall beviljas vuxna personer.”69 
 

Grunderna i 5 kap. UtlL är uppbyggd enligt ett hierarkiskt system där skyddsbehoven är den 
starkaste grunden, som också skall prövas före andra åberopade grunder och synnerligen 
ömmande omständigheter är den svagaste grunden (för permanenta uppehållstillstånd) som 
skall prövas subsidiärt till alla andra grunder. Detta visas tydligt i 5 kap. 6 § UtlL där det 
anges att ett bifall endast kan komma ifråga om uppehållstillstånd inte kan ges på någon 
annan grund. Det har varit viktigt för lagstiftaren att åstadkomma en tydlig skiljelinje mellan 
de olika tillståndsgrunder, bl.a. för att bestämmelser av mer undantagskaraktär som 
synnerligen ömmande omständigheter inte skall bli huvudregler70. Vidare har 
Migrationsöverdomstolen i ett beslut konstaterat att grunden anknytning måste prövas före 
grunden synnerligen ömmande omständigheter.71 
 
Uttrycket ”synnerligen” visar att tillämpningsområdet är snävt och att den ska användas 
väldigt restriktivt. Skyddsgrunderna i 4 kap. UtlL skall hållas åtskilda från övriga grunder vid 
en bedömning av om en utlänning skall beviljas uppehållstillstånd. När en utlänning har 

                                                 
66 Prop 2004/05:170 s. 185-186. 
67 SOU 2004:74 s. 133. 
68 Prop. 2004/05:170 s. 185, se även G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 
2006, s. 199. 
69 SFS 2005:716. 
70 Prop. 2004/05:170 s. 189 och 192. 
71 UM 789-06. 
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bedömts ha skyddsskäl mot en särskild del av hemlandet skall bedömningen av om det finns 
ett internt flyktalternativ ske inom ramen för bestämmelserna om skyddsbehov. Bedöms det 
inte möjligt, relevant och rimligt att tillämpa ett internt flyktalternativ skall utlänningen 
beviljas uppehållstillstånd såsom flykting eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 1 eller 
2 § UtlL och inte med stöd av bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter.72 
Formuleringen ”att stanna i Sverige” visar att det endast gäller personer som redan befinner 
sig i landet.73  
 
Lagtexten har inte angett vilka omständigheter som kan tas i beaktande vid prövning av 
synnerligen ömmande omständigheter. En sådan uttömning finns inte eftersom det hade gått 
emot nödvändigheten att göra en individuellt inriktad prövning. För att beviljas 
uppehållstillstånd krävs således att en sammantagen bedömning görs av de personliga 
förhållandena.74 Vid en sådan bedömning ska alla omständigheter vägas samman. Det kan 
vara så att de enskilda omständigheterna inte är tillräckliga för ett uppehållstillstånd, men 
tillsammans kan de utgöra en grund för att beviljas uppehållstillstånd pga. synnerligen 
ömmande omständigheter. Skälen som sökande åberopar ska vara av personlig art, såsom 
fysisk eller psykisk sjukdom. Dessutom ska det gälla situationen i Sverige i relation till 
situationen i hemlandet. Det kan också vara att utlänningen har en anpassning till svenska 
förhållanden som då tillsammans med sjukdom kan anses vara tillräckligt för att beviljas 
uppehållstillstånd. I bedömningen ingår även personens situation och upplevelser i 
hemlandet.75 
 
En utlänning som dömts till utvisning på grund av brott har ändå rätt att ansöka om 
uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i övrigt. En utlänning som är utvisad 
pga. brott kan frågan om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter 
emellertid inte prövas.76 Vid tillämpning av 5. kap. 6 § UtlL och andra huvudgrunder som inte 
rör de undantagslösa skyddsbehoven77 ska det vägas in eventuella skäl som talar mot ett 
beviljande av uppehållstillstånd. Enligt 17 § i samma kapitel ska det vid bedömningen vägas 
in om utlänningen har gjort sig skyldig till brott. 
 
Vid bedömning om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter ska det som 
lagtexten anger ”särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och 
situation i hemlandet”. 

3.2.1 Hälsotillstånd 
 
I förarbetena står det klart att ohälsa kan ensamt anses vara tillräckligt för att bevilja 
uppehållstillstånd. I hälsotillstånd ingår hela hälsoskalan, graden av friskhet eller sjukdom 
samt funktionsförmåga. Eftersom man ska göra en samlad bedömning av det enskilda fallet 
kan man inte fastställa när ett visst hälsotillstånd kan leda till uppehållstillstånd. Ett skäl för 
att beviljas uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande omständigheter kan då vara att 
utlänningen har en livshotande fysisk eller psykisk sjukdom eller lider av ett synnerligen 
allvarligt funktionshinder. Vid ett sådant förhållande skall man beakta om det är skäligt att 
vården ges i Sverige och därtill leda till goda resultat genom en påtaglig och varaktig 

                                                 
72 MIG 2007:15 och MIG 2007:33. 
73 Prop. 2004/05:170 s. 188. 
74 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 200. 
75 Prop 2004/05:170 s. 186. 
76 MIG 2007:22. 
77 5 kap. 1 § UtlL. Se även 2.2.1, 4 kap. 2 § 1 punkten 
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förbättring av hälsotillståndet, alternativt vara livsnödvändig. För att det ska vara rimligt att 
utlänningen erhåller vård från Sverige måste man ta hänsyn till om den sökande kan få 
adekvat vård i hemlandet eller i ett annat land där han eller hon ska sändas till. Även om 
Sverige skulle kunna erbjuda bättre vård än vad som kan erbjudas i hemlandet måste man ta 
hänsyn till Sveriges ekonomiska konsekvenser vid den samlade bedömningen.78  
 
Enbart det faktum att Sverige kan erbjuda bättre vård än vad som kan ges i utlänningens 
hemland är detta i sig inte ett tillräckligt starkt skäl för att bevilja uppehållstillstånd. Dessutom 
kan de sammantagna ekonomiska konsekvenserna leda till att uppehållstillstånd vägras. Den 
avvägning som görs mellan hälsotillståndet och utlänningens situation i Sverige som i 
hemlandet, gör att det inte kommer att ställas samma krav på hur frisk eller sjuk man måste 
vara för att det skall anses vara tillräckligt för ett bifall på en asylansökan. 79   
 
En situation som kan innebära ett bifall är om verkställigheten av ett avvisnings- eller 
utvisningsbeslut i sig skulle medföra en allvarlig risk för utlänningens liv eller hälsa. Resan i 
sig kan också innebära en sådan risk.80  
 
Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan utfärdas om sjukdomen eller vårdbehovet är av 
övergående natur t.ex. då utlänningen behöver en operation som inte kan utföras i hemlandet. 
Varaktigheten och utvecklingen ska ligga till grund för att bevilja uppehållstillstånd. Längre 
varaktighet talar starkare för att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas.81 
 
Regeringen har i propositionen till UtlL inte anfört någon förändring gällande hälsotillstånden 
i den tidigare praxis som gällt i 1989 år UtlL. Regeringens vägledande beslut angående 
humanitära skäl överensstämmer därför med uttalandena i propositionen till 2005 års UtlL. 82   
 
Utlänningslagens - vägledande beslut, reg. 21-94 och 23-94 anför att tillstånd endast kan 
beviljas i undantagsfall, då det är en fråga om en livshotande sjukdom där lämplig vård inte 
kan ges i hemlandet, eller då det föreligger ett handikapp av synnerligen allvarlig art. Det är 
inte möjligt att ställa upp en generell regel för hur allvarlig en sjukdom måste vara för att 
tillstånd skall beviljas. Att jämföra olika sjukdomar och handikapp är svårt och de humanitära 
aspekterna måste vägas mot de ekonomiska följderna. Sveriges vård är på en högre nivå än 
många andra länder, men samtidigt är vårdresurserna begränsade. Det finns ingen möjlighet 
att ta emot människor från andra länder bara för att vården i Sverige är bättre än i 
utlänningens hemland. Ekonomiska svårigheter att bekosta vården i hemlandet är inte heller 
en tillräcklig omständighet. I vissa fall kan det finnas skäl att göra en mer generös bedömning. 
Det kan vara i fråga om barn där sjukdomen eller handikappet på ett livsavgörande sätt skulle 
påverka barnet vid ett återsändande. Det kan även gälla personer som har utvecklat en 
sjukdom eller ett handikapp i Sverige, t.ex. vid inresan eller pga. en olyckshändelse som ägt 
rum i Sverige.83   
 
Förutom att hälsotillståndet ska vara av synnerligen allvarlig art måste det givetvis också vara 
tillfredställande dokumenterat. Till stöd åberopas i dessa fall vanligtvis intyg av läkare, 
psykologer eller kuratorer. En bedömning av intygen kan vara av mycket varierande kvalitet. 

                                                 
78 Prop 2004/05:170 sid 280. 
79 Prop 2004/05:170 sid 190. 
80 Prop 2004/05:170 sid 190. 
81 Prop 2004/05:170 sid 191. 
82 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 201-202. 
83 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s.  201-202. 
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Det förekommer att vissa intyg endast redogör för hur utlänningen uppger om sitt 
hälsotillstånd och övriga omständigheter. Det bör istället vara en objektiv, medicinsk grundad 
sjukdomsanalys.84 Åberopade läkarintyg bör innehålla uppgifter om läkarens tjänsteställning, 
varför intyget utfärdats, bedömningsunderlaget och vilka medicinska slutsatser som kan dras 
av detta underlag. Detta gäller särskilt sjukdom eller vårdbehov i de fall där det uppges att 
utlänningen är självmordsbenägen. Rätten måste bedöma i vilket mån de självdestruktiva 
handlingarna eller uttalanden om avsikt att utföra sådana handlingar har gjorts pga. svår 
psykisk ohälsa som påvisats i en psykiatrisk utredning. Utgångspunkten är att varje individ 
ansvarar för sitt liv och sina handlingar. Allvarliga självdestruktiva handlingar eller uttalanden 
om avsikt att utföra sådana handlingar av en svårt och inte endast tillfälligt psykiskt störd 
person kan leda till att uppehållstillstånd beviljas pga. synnerligen ömmande omständigheter. 
Denna bedömning uppmärksammas även om vård eller annat stöd finns i mottagarlandet.85 
Handlingar eller uttalanden av dessa slag kan i vissa fall vara mer uttryck för besvikelse eller 
desperation efter besked om avvisning eller utvisning än för psykisk störning. Vid prövning 
av uppehållstillstånd kan sådana handlingar eller uttalanden inte ges samma tyngd, men de 
kan få betydelse vid en sammanvägd bedömning.86 Av detta får det följaktligen förstås att det 
blir upp till utlänningen att verkligen visa på ett detaljerat och trovärdigt sätt att hans eller 
hennes hälsotillstånd inte bara är en besvikelse eller desperation efter besked om avvisning 
eller utvisning. Har man ett sådant hälsotillstånd kan det i vissa fall vara svårt för utlänningen 
att kunna uppge vid en utredning, undersökning av läkare och psykolog och andra 
utvärderande parter vad som har hänt i ett detaljerat och trovärdigt sätt. Det faller naturligt för 
människor som har varit utsatta och mår väldigt dåligt, framför allt de som har en psykisk 
störning inte är kapabla att föra sin talan. Dessa människor är dessutom i ett främmande land 
och behöver argumentera för att få uppehållstillstånd och därmed säkerhet. 
 
Det förekommer ofta att själmordsrisk åberopats för uppehållstillstånd av humanitära skäl. 
Enligt utlänningsnämndens statistik åberopas självmordrisk i var fjärde ny ansökan som 
görs.87  
 
I reg. 47-94 fastställdes att en enskild diagnos om HIV/Aids eller en smitta inte är avgörande 
för att ett uppehållstillstånd ska beviljas. Istället ska en individuell prövning av utlänningens 
allmäntillstånd göras, där förekomsten av allvarliga kliniska symtom vägs in. Behandling med 
bromsmedicin ska inte heller utgöra en grund för uppehållstillstånd. Andra sjukdomar med 
allvarlig prognos skulle därför få samma sorts individuella bedömning.88 
Migrationsöverdomstolen följde detta beslut i två parallella mål. Den ena fallet rörde en HIV 
infekterad man89  och det andra fallet rörde en man med en allvarlig diabetes sjukdom.90  som 
utan behandling är livshotande. Domstolen fastställde i både målen att det inte är möjligt att 
bevilja sjuka utlänningar uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande omständigheter när det 
finns både vård och medicin i hemlandet. Att de sjuka måste själva bekosta den nödvändiga 
behandlingen förändrar inte heller saken. 
 
I reg. 86-98 hade en 85-årig kvinna från Ryssland rest in till Sverige med visering för tre 
månaders vistelse. Efter inresan ansökte hon om uppehållstillstånd och om kvinna skulle få ett 

                                                 
84 SOU 2004:74 s. 145. 
85 MIG 2007:35. 
86 UN 382-00. 
87 SOU 2004:74 s. 145. 
88 SOU 2004:74 s. 512. 
89 UM 177-07 se även MIG 2007:48. 
90 UM 1344-06 se även MIG 2007:48. 
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bifall hade hon försörjning ordnad genom egna medel och genom hjälp av släktingar. 
Regeringen uppgav i sin bedömning att stor vikt hade fästs vid läkarintyget som angav att 
hennes hälsotillstånd var svagt.  En avvisning skulle enligt intyget kunna utlösa ett direkt och 
omedelbart livshotande tillstånd hos henne. Regeringen beviljade därför uppehållstillstånd 
pga. humanitära skäl.91  
 

3.2.2 Anpassning till Sverige 
 
Enligt första stycket skall det särskilt beaktas utlänningens anpassning till Sverige. En sådan 
anknytning uppkommer då sökande, i väntan på slutligt besked i uppehållstillståndsfrågan, har 
vistats i Sverige under en längre tid och under förhållanden som medför att en särskild 
anknytning till Sverige uppstår. Detta gäller speciellt i ärenden som rör barn där anknytningen 
har uppkommit t.ex. genom att barnet har gått i en svensk skola och på så sätt anpassat sig till 
det svenska samhället.92 
 
Det som då är direkt avgörande är således vilken anknytning den sökande har fått till Sverige. 
Tiden för vistelsen i Sverige har ingen självständig relevans utan den har endast betydelse 
som orsak till att en person har hunnit få särskild anknytning till Sverige. Av naturliga skäl 
krävs det självklart en viss vistelsetid för att en person ska kunna få en sådan särskild 
anknytning till landet. Det kan därför inte fastsällas en exakt gräns för hur lång tid 
utlänningen ska ha vistats i Sverige för att det ska anses föreligga en sådan särskild 
anknytning .93  
 
Med vistelse i Sverige avses utlänningens lagliga vistelse, dvs. att utlänningen får lagligt 
vistas i Sverige antingen genom ett  tillstånd eller genom att en ansökan om uppehållstillstånd 
prövas. För att man ska kunna beviljas uppehållstillstånd av den orsaken att man har haft en 
lång vistelsetid krävs det att den tiden har berott på omständigheter utanför utlänningens 
kontroll.94 Förutom lång handläggningstid på asylansökan kan den sökande beviljas 
uppehållstillstånd om ett verkställighetshinder för en avvisning eller utvisning skulle komma 
att bestå under en så lång tid att den sökande kan komma att få en särskild anknytning till 
Sverige. Utlänningens personliga förhållanden kan då vara tillräckliga för ett bifall.95  
 
Avvisnings- och utvisningbeslut bör inte fattas då det redan inför ett beslut om 
uppehållstillstånd står klart att ett avlägsnandebeslut inte går att verkställa. Hindret ska 
beaktas vid bedömningen av om det finns synnerligen ömmande omständigheter. Hindret kan 
uppkomma efter det att ett avvisning- eller utvisningbeslut vinnit laga kraft, t.ex. kan landet 
dit utlänningen skulle sändas vägra ta emot honom eller henne. Regler angående avvisning 
och utvisning regleras i 8 kap. UtlL, men det anges inga konsekvenser av att ett avvisnings- 
eller utvisningsbeslut inte kan verkställas pga. ett bestående hinder. 96 Däremot finns det i 5 
kap. 11 § UtlL en reglering som anger att:  
 

                                                 
91 SOU 2004:74 s. 516. 
92 Prop. 2004/05:170 s. 191. 
93 Prop. 2004/05:170 s. 191 och 280. 
94 Prop. 2004/05:170 s. 191. 
95 Prop. 2004/05:170 s 280. 
96 Prop. 2004/05:170 s 192-193. 
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”Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det finns ett hinder, som 
inte är bestående, mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.”97 

 
Enligt praxis har tidsbegränsat och permanent uppehållstillstånd beviljats pga. praktiska 
verkställighetshinder och då med stöd av humanitära skäl. 98 
 
Migrationsöverdomstolen uttalade sig att ”utrymmet för att bevilja uppehållstillstånd till 
vuxna personer som inte har medsökande barn enbart på grund av lång tillgodoräkningsbar 
vistelsetid, med hänsyn till lagtextens restriktiva utformning, närmast är obefintligt.”99 Detta 
innebär att den enda situationerna för vuxna utan barn att få uppehållstillstånd genom 
anpassning är då verkställighetshinder förekommer.  
 
Att hålla sig undan myndigheter och fördröja handläggningstiden t.ex. genom att undanhålla 
uppgifter eller handlingar och sedan åberopa att man har fått en särskild anknytning till 
Sverige pga. den långa vistelsetiden kan därför inte beaktas. Exempel på en sådan situation är 
då utlänningen har avsagt sig sitt tidigare medborgarskap och blivit statslös. 100 Även ett 
hinder som kan undanröjas genom utlänningens medverkan utgör inte ett sådant 
verkställighetshinder som medför rätt att stanna i Sverige.101 Migrationsdomstolen fastställde 
att passivitet jämställs närmast med ett hinder som utlänningen själv förorsakat och inte ett 
sådant som automatiskt medför rätt att stanna i Sverige. Utlänningen hade i fallet bestridit att 
hemländerna som han prövades mot skulle ta emot honom och bevilja honom medborgarskap 
eller uppehållstillstånd. Det kommande verkställighetshindret ska enligt honom beaktas inom 
ramen för den samlade bedömningen enligt synnerligen ömmande omständigheter. 
Migrationsdomstolen ansåg att han inte hade försökt reda ut sitt medborgarskap då hans 
försök endast hade begränsat sig till två telefonsamtal och ett fax till ett av länderna. 
Domstolen ansåg detta vara för passivt. Det stod därför inte klart att ett avlägsnandebeslut inte 
skulle kunna gå att verkställa och därför beviljades inte permanent uppehållstillstånd. 102 
 
I vissa fall kan det bli nödvändigt att ta hänsyn till den olagliga vistelse man har haft i landet, 
speciellt då det gäller barn. Enligt regeringen bör uppehållstillstånd fortsättningsvis beviljas 
för barn som har hållits undangömda, men det är viktigt att barnen inte utnyttjas när 
skyddsskälen är otillräckliga.103 Om den sökande har under en stor del av vistelsetiden varit 
barn skall, om inte särskilda omständigheter föranleder annat, bedömas på samma sätt som en 
vuxen om han eller hon vid tidpunkten för prövningen fyllt 18 år.104 
 

3.2.3 Situationen i hemlandet  
 
Förutom utlänningens anpassning till Sverige måste man ta hänsyn till hemlandet t.ex. 
familjemedlemmar som finns kvar där och den tid utlänningen har levt i hemlandet. Detta 
gäller även andra länder som kan bli aktuella vid ett avslag.105 Vad som avses med rekvisitet 
utlänningens situation i hemlandet har inte närmare förklarats i förarbetena. Det får antas att 
                                                 
97 SFS 2005:716. 
98 Prop. 2004/05:170 s 192-193. 
99 MIG 2007:15. 
100 Prop. 2004/05:170 s 191 och 193. 
101 Prop. 2004/05:170 s 192. 
102 UM 434-06. 
103 Prop 2004/05:170 s 191. 
104 MIG 2007:15. 
105 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
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förhållanden som inte är skyddsgrundande, gör att en avvisning till hemlandet är olämpligt 
vid en samlad bedömning av utlänningens situation.106 Omständigheter som vid en samlad 
bedömning kan vägas in som skäl för tillstånd kan beviljas kan vara social utstötning, 
traumatisering till följd av tortyr eller liknande svåra upplevelser i hemlandet eller till följd av 
människohandel, trakasserier till följd av sexuell läggning eller kön samt humanitära skäl som 
gäller någon annan än utlänningen.107 Regeringen anser att man inte kan särskilja var gränsen 
går från skyddsbehov och synnerligen ömmande omständigheter. Dessa grunder kan i ett 
enskilt fall hänga samman t.ex. kan förföljelse och trakasserier leda till fysiska skador eller 
traumatisering. Oavsett om man betecknar traumatisering som ett sjukdomstillstånd, ett 
funktionshinder eller ett personligt lidande, kan en sammanvägning bilda en grund för 
uppehållstillstånd. En sådan grund kan endast uppkomma vid svårt traumatiserande 
upplevelser eller social utstötning som inte är tillräckliga för uppehållstillstånd som 
skyddsbehövande i övrigt, eller som inte ingår i flyktingbestämmelsen eller för bestämmelsen 
om skyddsbehövande i övrigt. I vissa fall kan social utstötning på grund av funktionshinder 
vara en omständighet som bör vägas in i den samlade bedömningen.108 
 

3.3 Barnperspektivet 
 
Portalparagrafen om barns bästa infördes i 1997 års lagändring och återfinns i 
1 kap. 10 § UtlL som anger att: 
 

” I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till 
barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver” 109 

 
Effekten av portalparagrafen om barnets bästa har utvärderats av kommittén för översyn av 
utlänningslagstiftningen110. Kommittén har funnit att barnets bästa i UtlL inte fått full avsedd 
effekt och således inte beaktats i full utsträckning. Andra stycket i paragrafen 
uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande omständigheter är en förtydligande av ovan 
nämnda portalparagraf.111 Den anger att:  
 

”Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de 
omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs 
för att tillstånd skall beviljas vuxna personer.”112 

 
Detta stycke saknar motsvarighet i 1989 års utlänningslag och även här gäller denna 
bestämmelse endast då uppehållstillstånd inte kan ges på en annan grund. Lagrummet är en 
kompromiss mellan behovet av att förtydliga betydelsen av barnets bästa vid prövning av 
uppehållstillstånd och önskan att skydda barnet mot risken att föräldrar och handläggare ska 
se barnets ohälsa som en biljett till Sverige.113 

                                                 
106 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 203. 
107 SOU 2004:74 s. 203-219. 
108 Prop. 2004/05:170 s 192. 
109 SFS 2005:716. 
110 Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen fick i uppdrag att bl.a. göra en genomgång av 
utlänningslagens materiella bestämmelser och anpassa dessa till en övergång från handläggning hos 
förvaltningsmyndigheter och regering till ett system där överprövning sker i domstol. Deras betänkande fick 
namnet utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv (SOU 2004:74). 
111 SOU 2004:74 s. 218-219. 
112 5 kap. 6 § andra stycket UtlL, SFS 2005:716. 
113 J. Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2 uppl.,2005, s. 69. 
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Bland utlänningar söker uppehållstillstånd har barnen en särskilt utsatt position där många har 
utsatts för svåra påfrestningar som är svåra för barn att förstå. Därför måste barnen 
uppmärksammas som individer som skall prövas individuellt och inte enbart som en del av 
föräldrarnas ärenden.114 Detta sätt garanterar därmed att barnens bästa alltid kommer i fokus. 
Även om föräldrarna inte har en grund för uppehållstillstånd kan barnen ha tillräckliga skäl 
för att beviljas ett sådant tillstånd. 
 
I propositionen 1996/97:25 om svensk migrationspolitik i globalt perspektiv uttalade sig 
regeringen vid införandet av portalparagrafen om hänsyn till barnets bästa. Det konstaterades 
att barnets bästa i många ärenden är att medge bosättning i Sverige, dels de barn som kommer 
från krigshärjade länder och dels de barn som lider av sjukdomar eller handikapp som inte kan 
behandlas i hemlandet. Den materiella trygghet som finns för människor i Sverige och de 
möjligheter detta ger den enskilde innebär ofta en kraftig förbättring för barnet i förhållande 
till de villkor som råder i hemlandet. Regeringen tar avstånd från den etnocentriska syn, som 
ibland uttrycks i den invandringspolitiska debatten. Den innebär att barn närmast regelmässigt 
anses ha det bäst i Sverige, oavsett språklig, kulturell och nationell bakgrund och 
tillhörighet.115 Barnets bästa får inte anses ha en sådan långtgående innebörd att det ska bli ett 
eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn. En sådan omständighet skulle kunna leda 
till att barn utnyttjas vid en stark önskan för en familj att bosätta sig i Sverige då de ej har en 
tillräcklig grund för uppehållstillstånd. Därmed skulle en börda av förhoppningar och ansvar 
läggas på barnet som inte är överensstämmer med barnets bästa.116  
 
I 1 kap.2 § UtlL anges att med barn avses en person som är under 18 år. Av förarbetena 
framgår att lagstiftaren valt metoden med legaldefinition för att slippa ange vem som skall 
anses vara barn i olika sammanhang117. I ett mål prövade Migrationsdomstolen om en 
utlänning på 29 år kunde, trots att han inte är barn, beviljas permanent uppehållstillstånd pga. 
anknytning med stöd av 5 kap. 3 § 1 stycket 2 punkten UtlL. Bestämmelsen säger att 
uppehållstillstånd pga. anknytning får ges till ”ett utländskt barn som är ogift samt är eller har 
varit hemmavarande barn till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för 
bosättning i Sverige,”. Utlänningen led av svår psykisk sjukdom samt var omyndigförklarad i 
sitt hemland. Migrationsdomstolen ansåg att bestämmelsen kunde tillämpas analogt i detta 
fall, men Migrationsöverdomstolen upphävde domen.118 
 
Förarbetena till 2005 års utlänningslag anger regeringen att bestämmelse 5 kap. 6 § 2 stycket 
inte avser att förändra de tidigare ställningstaganden som angivits i propositionen 
1996/97:25.119 Att dem nya bestämmelserna i 2005 år utlänningslag ska grunda sig på den 
praxis som gavs innan reformen kan uppfattas som problematiskt, då det gjorts gällande att 
portalparagrafen om barnets bästa inte har beaktats i tillräcklig omfattning.120 Andra stycket i 
paragrafen uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande omständigheter, ska ju vara ett 
förtydligande av portalparagrafen barnets bästa och på så sätt få ut den avsedda effekten som 
lagstiftaren har menat. Det verkar ytterst underligt att man då ska använda sig av samma 
praxis och bestämmelser som tidigare.  

                                                 
114 Prop. 1988/89:86 s. 81. Se även Prop. 2004/05:170 s. 281. 
115 Prop. 1996/97:25 s. 249. 
116 Prop. 1996/97:25 s. 247. 
117 Prop. 2004/05:170 s. 268. 
118 MIG 2007:14. 
119 Prop 2004/05:170 s. 282. 
120 J. Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2 uppl.,2005, s. 86-87. Se även fotnot 109. 
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3.3.1 Hälsotillstånd 
 
Många remissinstanser var positiva till barnbestämmelsen i 5 kap. 6 § 2 stycket UtlL, men 
många av de varnade för att det finns en alltför stark betoning av barns ohälsa som skäl för 
uppehållstillstånd. Länsrätten i Stockholms län anser att ”risken för att ett fokuserande på 
barnets humanitära skäl kan medföra att barnet av sina föräldrar utnyttjas i deras strävan att få 
uppehållstillstånd”. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet framhållit att 
”risken att flyktingföräldrar och handläggare ser barnens ohälsa som en biljett till Sverige”. 
SACO genom Jusek oroar sig ”barnen kan komma att utnyttjas när önskan att bosätta sig i 
Sverige är stark men skyddsskälen är otillräckliga”.121 Som det sagts tidigare i uppsatsen 
medför denna bestämmelse vissa avvikelser från de etablerade tolkningarna av ohälsa som 
grund för uppehållstillstånd.122 Enligt regeringen medför andra stycket att när det gäller 
hälsotillstånd behöver sjukdomen inte vara livshotande för att ett uppehållstillstånd skall 
beviljas ett barn som har vårdbehov. Faktorer som skall vägas in är barnets framtida 
utveckling och livskvalitet liksom vårdmöjligheterna i hemlandet samt de ekonomiska 
aspekterna som kan bli till följd av ett beviljat uppehållstillstånd.123 
 
Innan portalparagrafen barnets bästa infördes i den äldre UtlL kunde svårt sjuka barn beviljas 
uppehållstillstånd pga. humanitära skäl. Man utgick från de riktlinjer som regeringen har 
dragit upp i vägledande beslut. Som exempel på sådana beslut kan nämnas124: 
 
En familj meddelades uppehållstillstånd där ett barn hade hjärntumör och hjärtfel och var 
därför i behov av operation och vård.125 I ett annat fall nekades två blödarsjuka pojkar 
uppehållstillstånd. Den typ av vård som erbjuds i Sverige av kostnadsskäl gavs i mycket få 
andra länder även om det var möjligt att ge sådan vård. Regeringen fastställde att om behov 
av vård för blödarsjuka skulle anses utgöra en grund för uppehållstillstånd, så innebär det att 
det stora antalet människor med blödarsjuka i olika länder som inte erbjuds den vård som kan 
ges i Sverige, skulle då orsaka stora ekonomiska åtaganden av Sverige.126 Ett annat ärende 
rörde ett litet barn som hade en hörselskada och CP-skada. Handikappet i sig bedömdes inte 
vara av särskilt allvarlig art. Däremot hade barnet utvecklat sitt första och enda språk i 
Sverige, det svenska teckenspråket. Ett återvändande skulle därför riskera barnets förmåga att 
kommunicera med sin omgivning och äventyra barnets utveckling ett livsavgörande sätt. 
Regeringen hänvisade till att "en mer generös bedömning kan göras i fråga om barn" och fann 
att sådana synnerliga skäl av humanitär art förelåg att uppehållstillstånd borde beviljas.127 I ett 
annat fall meddelades tidsbegränsat uppehållstillstånd för en familj där ena barnet led av svåra 
hjärtfel. Domen grundade sig i att läkaren bedömde att barnet skulle avlida utan en operation i 
Sverige med svenska vårdresurser. Efter operationen kunde då barnet klara sig med den vård 
som erbjuds i hemlandet. Regeringen beviljade då tidsbegränsat uppehållstillstånd pga. 
humanitära skäl.128 
 

                                                 
121 Prop. 2004/05:170 s. 193. 
122 J.Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2 uppl.,2005, s. 87. 
123 Prop. 2004/05:170 s. 281. 
124 J.Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2 uppl.,2005, s. 86. 
125 Prop. 1996/97:25 s 229. 
126 SOU 2004:74 s. 504 eller Reg. 10-93 
127 Prop. 1996/97:25 s 229. eller Reg. 21-94 
128 SOU 2004:74 s. 508. eller Reg 22-94.  
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Dessa ärenden beslutas som sagt i den äldre UtlL, men de är ändå tillämpliga och vägledande 
för 2005 års UtlL.129 
 
Barnets bästa kan också påverka bedömningen av uppehållstillstånd pga. humanitära skäl när 
någon familjemedlem lider av en fysisk eller psykisk sjukdom.130 Ett fall som påvisar detta 
beslutades av Migrationsdomstolen. En moders hälsotillstånd försämrades grovt då hon tog 
del av Migrationsverkets avlägsnandebeslut och av läkarintyget framgår det att hon är 
benägen att begå självmord. Orsaken till hennes psykiska ohälsa är de övergrepp som hon 
utsatts för i Kosovo. Som Migrationsverket konstaterade så löper familjen ingen risk för 
förföljelse. Därför ansågs det inte finnas skyddsbehov i förhållande till hemlandet som 
flyktingar enligt 4 kap. 1 § UtlL eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § samma lag. 
Migrationsdomstolen ansåg att vid en samlad bedömning föreligger synnerligen ömmande 
omständigheter för familjen enligt 4 kap. 6 § UtlL. Domstolen grundar detta på att moderns 
sjukdomstillstånd har en negativ verkan på barnen och därför skulle det vara riskfyllt att 
återsända modern tillsammans med barnen till hemlandet. Ett sådant hänsynstagande är bäst 
förenligt med hänsynen till barnens hälsa och utveckling samt vad barnens bästa i övrigt 
kräver.131  
 

3.3.2 Anpassning till Sverige 
 
Det poängteras i förarbetena till UtlL att den reella tiden en person befunnit sig i Sverige inte 
har någon självständig betydelse vid bedömning till uppehållstillstånd, utan det är den 
kvalitativa anknytningen som är avgörande.132  
 
Barn anpassar sig normalt mycket snabbt till nya förhållanden, men barnets anpassning till 
svenska förhållanden kan inte ensamt vara av avgörande betydelse för att bevilja 
uppehållstillstånd. Även här gäller att en samlad bedömning måste göras. I en sådan samlad 
bedömning kan dock styrkan i skälen vara något lägre för barn än för vuxna.133 
 
När det gäller barns anpassning i Sverige anförs att en större vikt skall vägas in vid en samlad 
bedömning. Ett barn som har följt med sina föräldrar till Sverige och blir nekad 
uppehållstillstånd tillsammans med föräldrarna för att senare återförvisas till hemlandet kan 
inte i sig anses som negativt för barnet. Det innebär att barnets anpassning till Sverige inte 
ensamt kan vara av betydelse för ett bevilja uppehållstillstånd. Det kan inte sägas att det 
generellt skulle allvarligt skada ett barn i dess psykosociala utveckling att följa med sina 
föräldrar till ett annat land, speciellt hemlandet. Det här gäller även de barn som vistas i 
Sverige under den tid som en ansökan om uppehållstillstånd kan kräva under normala 
förhållanden.134  
 
Som det tidigare nämnts anges det i förarbetena till UtlL att bestämmelserna om barns 
synnerligen ömmande omständigheter ska följa det tidigare ställningstagande som har 
förelegat. Enligt två prejudicerande beslut av utlänningsnämnden anges hur lång tid som 
barnets anpassning till Sverige kan läggas till grund för uppehållstillstånd pga. humanitära 

                                                 
129 Se kap. 3.3 Barnperspektivet. 
130 J.Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2 uppl.,2005, s. 86. 
131 UM 1092-06 jämför även med UM 1670-06. 
132 Prop 2004/05:170 s. 191. 
133 Prop 2004/05:170 s. 281. 
134 Prop. 1996/97:25 s. 249. 
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skäl. Två år och sex månaders vistelse för två barn ansågs inte utgöra en sådan anknytning där 
uppehållstillstånd pga. humanitära skäl kunde medges. Det krävs enligt de praxisbildande 
beslut som meddelats minst fyra års vistelse. Det är inte enbart den tid barnet har vistats i 
Sverige som spelar in vid bedömningen utan även anknytningens styrka.135 Man ska även 
beakta barnens ålder och om de har kommit upp i skolåldern.136 Med detta får det anses 
föreligga att även om barnen har svenska kamrater och familjen anpassat sig till Sverige och 
talar svenska till viss utsträckning kan en sådan anpassning till Sverige som avses i UtlL inte 
föreligga. 
 
I ärenden där barn förekommer är skyndsam handläggning av mycket stor vikt eftersom långa 
perioder av osäkerhet för familjen ofta påverkar barnets situation, inte minst i psykiskt 
hänseende. En lång vistelsetid i Sverige bör vägas in i bedömningen om en barnfamilj ska 
beviljas uppehållstillstånd. I praxis har barns anpassning till Sverige under en längre väntetid 
ofta resulterat i att familjen får stanna i Sverige.137  
 
Enligt en dom från Migrationsdomstolen den 12 januari 2007 räcker knappt två år för att 
barns anpassning till svenska förhållanden ska anses vara tillräcklig för permanent 
uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande omständigheter. Barnen hade aldrig vistats i 
deras hemland eftersom familjen flydde från Libanon till Kuwait, och senare till Sverige. Med 
hänsyn till detta ansågs deras anknytning till Sverige vara starkare än till hemlandet. Vidare 
ansåg domstolen att de obestridda uppgifterna om att anhöriga till familjen omkommit under 
stridigheterna mellan Israel och Libanon sommaren 2006, skulle medföra att en utvisning med 
hänsyn till barnens situation framstå som olämpligt. I viss mån ansåg domstolen att de både 
äldsta barnen är i en sådan ålder då deras utveckling innebär en frigörelse från föräldrarna och 
därmed en större känslighet för förändringar. Migrationsdomstolen fann att de sammantagna 
omständigheterna rörande barnen var synnerligen ömmande och beviljade därför 
uppehållstillstånd för hela familjen. Två nämndemän var skiljaktiga och anförde att den tid 
familjen har vistats i Sverige är alltför kort för att anses ha anpassat sig till svenska 
förhållanden.138 
 
I ett annat fall som kan jämföras med domen ovan var fyra och ett halvt år inte tillräckligt. 
Migrationsverket beslutade den 10 december 2002 att avslå ansökningarna och avvisa en 
familj med ett barn. Efter att beslutet om avvisning verkställdes den 27 januari 2005 återvände 
familjen till Sverige i april 2005. Sedan familjens senaste resa har de vistats i Sverige i två år 
och fyra månader, sammanlagt har de befunnit sig i Sverige ca fyra och ett halvt år. Barnet 
blev i hemlandet mobbad och misshandlad pga. sin härkomst. Migrationsdomstolen ansåg att 
synnerligen ömmande omständigheter förelåg vid en samlad bedömning av barnets tillstånd 
och beviljade således hela familjen uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen ansåg i 
frågan om det finns synnerligen ömmande omständigheter på grund av anpassning eller 
anknytning till Sverige, att barnet har bott i Sverige relativt lång tid. Men det har inte 
huvudsakligen berott på omständigheter utanför familjens kontroll. Barnet ansågs inte ha 
anpassat sig på sådant sätt att det finns en grund för uppehållstillstånd och inte heller ansågs 
barnets situation i hemlandet utgöra en tillräcklig grund för synnerligen ömmande 
omständigheter. Migrationsöverdomstolen biföll Migrationsverkets överklagan och utvisade 

                                                 
135 J.Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2 uppl.,2005, s. 91. 
136 UM 177-07 och UM 2455-06. 
137 G. Wikrén, och H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, 8 uppl., 2006, s. 206. 
138 UM 801-06. 
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familjen.139 Denna dom meddelades den fjärde september 2007, nio månader senare än domen 
UM 801-06 som beskrivits ovan. 

3.3.3 Situationen i hemlandet 
 
Enligt 5 kap. 6 § skall vid bedömning om synnerligen ömmande omständigheter föreligger 
särskilt beaktas situationen i hemlandet. Denna grund är delvis ny och delvis en kodifiering av 
praxis.  
 
För barn som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare är situationen annorlunda än för 
barn som kommer med sin övriga familj. Det förekommer ofta att barn sänds hit ensamt av 
föräldrarna för att, sedan uppehållstillstånd beviljats, fungera som anknytning för den övriga 
familjen. I stort sett samtliga av dessa barn anger inte föräldrarnas identitet och var 
föräldrarna befinner sig. Oftast saknar dessa barn skyddsbehov gentemot sitt hemland och i ett 
sådant fall bör huvudregeln vara att alla åtgärder skall vidtas för en återförening med 
föräldrarna i hemlandet. Barnen har sällan valt att skiljas från föräldrarna och det är vanligt att 
föräldrarna eller annan nära anhörig skickat barnet. Därmed har de utsatt barnet för stora 
risker och påfrestningar. När efterforskning av föräldrarna lyckas skapar denna otydlighet om 
den svenska utlänningslagstiftningen, leder till inkonsekvent tillämpning och uppmuntrar till 
kringgående av reglerna. Efterforskning av föräldrarna får inte ske så att säkerheten för någon 
som vistas i hemlandet äventyras. Regeringen konstaterar att dessa barn har levt under svåra 
sociala förhållanden och under tiden de befinner sig i Sverige bör sociala stöd ges till dem 
som är i behov av det. Är barnet i verklig mening övergivet skall det beviljas permanent 
uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande omständigheter.140  
 
I en dom beviljades en ensamkommande 16 åring permanent uppehållstillstånd pga. han inte 
hade någon att återvända till. Migrationsverket avslog hans ansökan och ansåg det ”vara 
förenligt med hans bästa att återvända till hemlandet där han har sitt sociala nätverk, sina 
rötter och sin kulturella bakgrund.”. Migrationsdomstolen fastställde att pojkens föräldrar är 
enligt uppgift försvunna och det är oklart om hans fars farbror som hade tagit hand om honom 
fortfarande var i livet. Ingen anhörig har lyckats nås och pojkens vistelse var endast en kort 
tid. Pojken led inte heller av några sjukdomar. Migrationsdomstolen noterade att ”det inte 
finns någon utredning om hans sociala nätverk i hemlandet och att omständigheterna kring 
detta är oklara.”. Migrationsdomstolen beviljade honom uppehållstillstånd pga. synnerligen 
ömmande omständigheter.141 Domen ger inget svar på vilket av grunderna pojken beviljades 
uppehållstillstånd. Man kan själv fastställa att det inte är pga. ohälsa eller att pojken har 
anpassats till svenska förhållandena. Däremot är det ett verkställighetshinder eftersom det inte 
finns någon i hemlandet som kan ta emot honom. En sådan situation bör då omfattas av 
rekvisitet ”situationen i hemlandet”. Domen ger ingen direkt utryck för det och en anledning 
kan vara att man inte vill öka antalet ensamkommande barn med intentionen att hämta resten 
av familjen vi anknytning, då uppehållstillstånd beviljas. 

                                                 
139 UM 1348-06. 
140 Prop. 1996/97:25 s. 250-251. 
141 UM 1314-06. 
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4. Analys/Slutsats 
 
Regeringen och Migrationsöverdomstolen har tydligt markerat att skyddsskäl inte ska prövas 
under 5 kap. 6 § UtlL utan enligt bestämmelserna i 4 kap. UtlL. De s.k. politiska humanitära 
skälen har därför flyttats till skyddsbestämmelserna i 4 kap. Begreppet synnerligen ömmande 
omständigheter har därmed blivit snävare och därmed mer av en undantagskaraktär än det 
tidigare begreppet humanitära skäl. I lagtexten kan man också se denna markering genom att 
man tydligt angett att man först ska pröva om uppehållstillstånd kan ges på andra grunder 
innan man tillämpar bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter.  
 
För att kunna fastställa flyktingskap måste utlänningen ha en välgrundad fruktan för 
förföljelse och hemlandet kan inte utgöra ett skydd mot denna förföljelse. Förföljelse kräver 
således inte att den utgår från staten utan kan även föreligga om den utövas av enskilda där 
staten pga. bristande vilja eller oförmåga underlåter att ingripa mot den på ett tillräckligt 
bestämt och kraftfull sätt. När det gäller bristande vilja för staten att tillhandhålla medicin och 
vård till ett resonligt pris, så tas detta dock inte i beaktande. På så sätt blir en viss 
samhällsgrupp utsatt dvs. fattiga eftersom de inte kan få livsavgörande vård. Enligt praxis 
finns inga synnerligen ömmande omständigheter om det finns vård och mediciner i 
hemlandet. Att de själva måste bekosta den nödvändiga behandlingen tas inte i beaktande. I 
många fall är man fattig just pga. en direkt följd av att staten diskriminerar ens samhällsgrupp. 
Diskrimineringen behöver inte vara av den intensiteten som krävs för att förföljelse skall 
anses föreligga och därför finns inget skyddsbehov som anges i 4 kap. UtlL. Det blir därför 
väldigt olyckligt då en person eller någon i dennes familj svårt sjuk och behöver 
livsnödvändig behandling, men kan inte själva bekosta den vård som behövs. Detta just pga. 
att man blir diskriminerad i arbetsmarknaden för att man tillhör en viss samhällsgrupp, vilket 
leder till dåliga ekonomiska förhållanden. När det gäller synnerligen ömmande 
omständigheter ser inte beslutsfattarna på varför man inte kan bekosta den nödvändiga 
behandlingen och förvisar utlänningen till hemlandet. På så sätt leder denna diskriminering i 
värsta fall direkt till ens död. 
 
Från ett språkligt perspektiv är det bra att begreppet humanitära skäl avskaffades och ersattes 
av synnerligen ömmande omständigheter. Ordet humanitär kan betyda så mycket och kan 
appliceras i de flesta asylsökandes situationer. Är det humant att neka familjer 
uppehållstillstånd som kommer från områden där det varken finns säkerhet, mat eller framtid. 
Är det humant att skicka tillbaka HIV/Aids sjuka som med största sannolikhet inte har råd 
med läkarbehandling eller bromsmedicin? Att ordet är väldigt likt engelskans ”humanity” kan 
därför uppfattas väldigt lätt av utlänningar. Att en allvarligt sjuk person ska läsa i 
avslagsmotiveringen att de humanitära skälen inte är uppfyllda är väldigt olämpligt. 
Begreppet gav alltså en helt fel bild av vad lagtexten säger och vad praxis samt förarbeten 
visar. 
 
Begreppet synnerligen ömmande omständigheter är däremot mycket mer svår överskådlig och 
inte alls lika lätt att missuppfatta. Problemet med denna paragraf är inte det språkliga utan 
snarare förutsebarheten. Det är väldigt viktigt att lagar är förutsebara och inte ger utrymme för 
personliga bedömningar och tolkningar. Ett exempel på det är något som återkommer genom 
alla grunder av synnerliga omständigheter, nämligen begreppet ”samlad bedömning”. Här ska 
man sammanställa all relevant fakta av utlänningens situation och därefter bedöma om det 
inhumant att återsända utlänningen. Det faller då naturligt att detta ger utrymme för egna 
personliga bedömningar och framförallt förutsebarheten och enhetligheten förfaller helt. Den 
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nya utlänningslagen innehåller som den äldre alldeles för stort tolkningsutrymme och 
beslutsmakt åt beslutsfattarna. Det ger därför en känsla av hasardspel, utgången kan bli vad 
som helst. 
 
Att bedöma hur pass sjuk en utlänning är och om detta är tillräckligt för att bevilja 
uppehållstillstånd är i sig väldigt svårt. Men ofta handlar det om att göra en samlad 
bedömning av skyddsbehoven, hälsotillståndet och andra omständigheter vilket innebär att en 
enhetlig bedömning praktiskt taget är omöjlig att få till. Dessutom ska man lägga lägre krav 
när det gäller barn, men hur mycket lägre är väldigt svårt att säga. Detta kan man se i UM 
801-06 där det räckte med knappt två år för att beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 
grunden barn anpassning till Sverige. I UM 1348-06142 räckte det inte ens med ca fem år, 
visserligen hade föräldrarna delvis orsakat den långa vistelsetiden. Det föräldrarna gjorde var 
att återvända efter en avvisning och söka uppehållstillstånd på nytt. Att det tog ca 2 år för 
varje ansökan att gå igenom kan man knappast klandra föräldrarna för. 
 
Även fast man försökte precisera vad som avses med synnerligen ömmande omständigheter 
så räcker detta inte till. Lagtexten och förarbetena ger inte mycket vägledning för 
beslutsfattarna och istället får praxis status av lag. Man bör också inse att begreppet 
synnerligen ömmande omständigheter är en väldigt känslig del i utlänningslagen. Beviljar 
man uppehållstillstånd för en viss sorts sjukdom så har detta en prejudicerande effekt och på 
så vis innebär det att alla med just denna sjukdom skulle få rätt till uppehållstillstånd i 
Sverige. Domstolarna har därför inte varit precisa i besluten för att på så vis kunna reglera 
invandringen till Sverige. Detta framkommer i Reg. 10-93143, där två blödarsjuka pojkar inte 
beviljades uppehållstillstånd just pga. att Sverige inte kan ta emot alla barn som har 
sjukdomen blödarsjuka. 
 
Lagen kan också ses som kontraproduktiv. De sakliga grunderna som sjukdom, anpassning till 
svenska förhållanden, verkställighetshinder etc. ger upphov till att förhalningstekniker 
utvecklas. Grunden blir också att ju sjukare utlänningen är och ju längre tid ärendet tar desto 
större chans att den samlade bedömningen leder till uppehållstillstånd. Med det i åtanke är det 
inte konstigt att självmordsrisk åberopas i var fjärde ny ansökan.  
 
För barn kan dessa rekvisit skapa en oerhörd press. Barnen kan uppfatta att hela familjens liv 
och framtid hänger på just dem. Detta problem förvärras ännu mer med den nya paragrafen 
som uttryckligen konstaterar detta. Mardrömsscenariot är ifall ombuden ser ett fullt frisk 
barnet som en väg att få ett uppehållstillstånd beviljat. 
 
Då ett ärende rör barn faller det naturligt att man får mer medlidande och empati för personen 
ärendet gäller. Beslutsfattarens subjektiva bedömningar i en sådan situation är då väldigt hög. 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att Sverige inte kan ta emot alla barn som har det relativt 
dåligt ställt. Viktigare är det att koncentrera sig på de barn som lever i förhållanden där 
chansen att leva ett humant liv är begränsad.  
 
Synnerliggen ömmande omständigheter bör ändå finnas eftersom flyktingdefinitionen samt 
skyddsbehövande i övrigt uppställer kriterier som är väldigt snäva. Sverige har en väldigt 
generös flyktingpolitik och det är tråkigt att dess lagstiftning inte är tillräckligt uttänkt.

                                                 
142 Se anpassning till Sverige 3.3.2 fotnot 140 
143 Se hälsotillstånd kap. 3.3.1 fotnot 127. 
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