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Sammanfattning 
För 20 år sedan ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) och är idag en av de 193 stater som är rättsligt bundna av bestämmelserna 

i konventionen. Barnkonventionen har inte införts i svensk lag men är rättsligt bindande för 

de anslutna staterna vilket innebär att svensk lag ska tolkas i ljuset av barnkonventionen.  

 

Två av grundprinciperna i barnkonventionen är barnets bästa (artikel 3) och vikten att lyssna 

på barnet när det berörs (artikel 12). Trots att dessa grundprinciper implementerats i 

utlänningslagen har Sverige fått kritik av FN:s kommitté för barnets rättigheter 

(barnrättskommittén), som bevakar ländernas efterlevnad av barnkonventionen. 

Barnrättskommittén menar att barnets bästa inte beaktas fullt ut i praktiken och att barn inte 

alltid hörs eller görs delaktiga i beslut som berör dem. 

 

Ovanstående kritik är bakgrunden till uppsatsens syfte som är att klarlägga och studera hur 

Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen utreder barnets bästa 

och hur mycket hänsyn som tas till barnperspektivet i asylprocessen. Olika rättsfall från 

Migrationsöversdomstolen har analyserats för att belysa uppsatsens frågeställningar.  

 

I analysen framkommer att begreppet barnets bästa lämnar stort utrymme för tolkning, vilket 

också var intentionen när begreppet infördes. Det som är barnets bästa i ett fall behöver inte 

vara det bästa i ett annat fall. Beslutsfattarens värderingar och tolkningar leder också till olika 

uppfattningar om vad som är barnets bästa i det enskilda fallet.  Vidare belyser analysen av 

rättsfallen att det inte alltid tydligt framkommer att barnet har hörts. För att kunna göra en 

bedömning ur ett barnperspektiv krävs att barnet, om det är möjligt, hörs och att detta tydligt 

syns i utredningen. 

 

Slutsatsen blir att barnperspektivet i asylprocessen finns med i bedömningen men i varierande 

grad. Kritiken som barnrättskommittén framhåller är befogad. I de flesta fall beaktas barnets 

bästa. Däremot är dokumentationen bristfällig i stora delar. I detta avseende bör Sveriges 

arbete med barnkonventionen utvecklas och förbättras.  
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1. Inledning 
År 2009 sökte 24 200 asyl i Sverige varav 6 600 var barn. Vem som får stanna i Sverige 

regleras i utlänningslagen (UtlL) som innehåller bestämmelser som även beaktar barnets 

rättigheter i asylprocessen. I utlänningslagen 1:10 finner vi portalparagrafen om barnets bästa, 

som säger att ”i fall som rör ett barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och 

utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver”. Vidare fastställs i utlänningslagen 1:11 att barn 

ska höras om det inte är olämpligt. 

 

Sverige ratificerade FN:s konvention för barnets rättigheter (barnkonventionen) 1990. Den är 

inte implementerad i svensk lag, men är rättsligt bindande för alla stater som ratificerat den. 

Myndigheter och domstolar är därför inte bundna av barnkonventionen, men de svenska 

lagarna som berör barn bör tolkas i ljuset av barnkonventionen. De länder som ratificerat 

barnkonventionen måste vart femte år lämna in en rapport till FN:s kommitté för barnets 

rättigheter (barnrättskommittén) om hur landet lever upp till bestämmelserna. 

Barnrättskommittén granskar rapporten tillsammans med så kallade skuggrapporter från 

frivilligorganisationer. Landets rapport tillsammans med skuggrapporterna har till syfte att ge 

en objektiv och fullständig bild av situationen i ifrågavarande land.1 

 

Trots att Sverige är ett välutvecklat och välmående land med respekt för alla individers 

rättigheter och lika värde brister Sverige på vissa punkter. I juni 2009 mottog Sverige 

barnrättskommitténs sammanfattande iakttagelser och kommentarer2 som svar på Sveriges 

rapport3 vilken innehöll kritik och synpunkter på efterlevnaden av barnkonventionen.  

 

I barnrättskommitténs rapport kan man bland annat utläsa kritik riktad mot Sveriges 

bristfälliga tillämpning av barnets bästa i asylprocessen. Barnrättskommittén har dock noterat 

att barnets bästa är inkorporerad i utlänningslagen, men är bekymrad över att det inte utreds 

tillräckligt, trots att det är en av barnkonventionens grundprinciper.4  

                                                
1”Barns rättigheter i Sverige”, Unicef  
2 Concluding observations: Sweden 
3 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté 
4 Concluding observations: Sweden, Paragraf 27 



2	  

 
1.1. Syfte och frågeställning 
Sverige var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen. Nyligen 

uppmärksammades att det var 20 år sedan som Sverige ratificerade barnkonventionen, vilket 

gör det intressant att studera hur barnperspektivet går att utläsa i rättspraxis. Syftet med 

uppsatsen är att studera hur barnet utreds och beaktas i asylprocessen och hur tydligt det går 

att utläsa i enskilda utredningar. Är barn egna individer eller bihang till sina föräldrar under 

processens gång? Vilka orsaker avgör att barnets bästa, som är kärnan i barnperspektivet, tas 

mer hänsyn till i ett fall jämfört med ett annat fall? 

 

1.2. Avgränsning 

Uppsatsen begränsas till barnperspektivet i asylärenden. Det görs med utgångspunkt i den 

svenska utlänningslagen och FN:s barnkonvention . Begreppen barnets bästa och barnets rätt 

att komma till tals, som går att finna i utlänningslagen, utgör en central del av 

barnperspektivet i asylärenden. Rättsfall har valts ut från den nya utlänningslagen, 2005:716, 

med begränsning till fall som nått Migrationsöverdomstolen. 

 

1.3. Metod och material 

Utgångspunkten i vår uppsats är utlänningslagen med förarbeten och kommentarer, 

barnkonventionen samt övrig doktrin inom området som är av relevans. Rättspraxis är en av 

de mest betydelsefulla källorna för att kunna utreda och förstå hur Migrationsverket hanterar 

ärenden där barn är inblandade. De rättsfall som har valts ut har kommit att bli vägledande för 

framtida fall. Då lagen är relativt ny finns det ett begränsat antal rättsfall som berör barn som 

nått Migrationsöverdomstolen. Fallen som har valts berör barn ur olika synvinklar och belyser 

därmed vår frågeställning och därmed har inte utgången av de olika rättsfallen varit relevant. 

För att kunna analysera rättsfallen har Migrationsverkets Utlänningshandbok och 

Intervjuguide, som är en vägledning vid samtal med barn, använts som tillvägagångssätt. 

Migrationsverket har vissa specifika punkter som beaktas vid utredningen av barn och de har 

använts som ramverk i analysen av rättsfallen. 
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1.4. Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd på ett sätt som är menad att göra det lätt för läsaren att följa det 

övergripande resonemanget. Uppsatsen inleds med en överblick över invandringen till 

Sverige genom tiderna. Därefter följer en presentation av utlänningslagen och 

barnkonventionen, som är grundpelarna i uppsatsen. Efterföljande kapitel innehåller 

sammanfattningar av Sveriges rapport till FN:s barnrättskommitté och FN:s iakttagelser och 

kommentarer på rapporten. Som fortsättning följer en presentation av Migrationsverkets 

Utlänningshandbok och Intervjuguide, som är viktiga verktyg i arbetet med barn. Därefter 

presenteras de rättsfall vi valt att analysera och bygga vår slutsats på. Slutligen sker en analys 

av rättsfallen följt av en slutsats och diskussion. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Invandringen till Sverige – en överblick5 
Invandring till Sverige är ett bestående fenomen och har pågått genom alla tider. Sverige har 

sett hansatyskar invandra under medeltiden, zigenare som började komma till Sverige redan 

på 1500-talet och valloner som tog sig till Sverige på 1600-talet för att lära ut järnhantering. 

På 1700-talet kom franska filosofer till Sverige och även judar kom då att etablera sig i landet. 

Efter andra världskrigets slut präglades Sverige av arbetskraftsinvandringen från Turkiet, 

Grekland, Jugoslavien, Tyskland och Italien. 

 

På 1970-talet beslutade regeringen att de som invandrade till Sverige var tvungna att inneha 

uppehållstillstånd före inresan. De som ville arbeta i Sverige skulle även ha ett 

arbetserbjudande för att kunna komma till landet. Det gjordes vad som kallas en 

arbetsmarknadsprövning. 

 

De som inte behövde genomgå arbetsmarknadsprövning var bland annat flyktingar. 

Flyktingströmmarna till Sverige startade 1980, då medborgare från Libanon, Irak, Somalia, 

Kosovo, Turkiet, Eritrea och de före detta Östeuropeiska staterna sökte sig till Västeuropa, 

däribland Sverige. Ofta berodde flykten på hopp om ett bättre liv snarare än på grund av 

förföljelse. En av anledningarna till att folk började fly från sina hemländer på 1980-talet var 

                                                
5 ”Historik”, Migrationsverket (om ingen annan källa anges) 
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att det kommunistiska statsskicket föll samman, vilket underlättade för människor att fly från 

sina länder. 

 

På 1990-talet flydde många jugoslaver och Sverige tog emot nästan hundratusen flyktingar 

från Jugoslavien. Det var konsekvensen av det jugoslaviska sammanbrottet och det krig som 

uppstod med följd av etnisk rensning. 

 

Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen ledde bland annat till Schengensamarbetet, 

vilket innebar att gränserna mellan länderna som ingick i samarbetet öppnades upp. Det 

resulterade i ökad asylinvandring under 2000-talets början.  

 

Asylprocessen blev därmed alltmer utdragen på grund av olika omständigheter. En av 

anledningarna är att många asylsökande saknar ID-handlingar vilket försvårar processen. Allt 

fler fick avslag på sin ansökan, vilket ledde till att allt fler valde att vara kvar i landet genom 

att hålla sig gömda. En debatt uppstod som följd av den samhällsutvecklingen. En ny tillfällig 

lag som gav alla avvisningshotade och gömda människor en andra chans. Deras ärenden 

prövades en gång till. Denna tillfälliga lag ledde till invandringrekord, eftersom det beviljades 

många uppehållstillstånd. Senare, i mars 2006, infördes en ny utlänningslag som resulterade i 

att Utlänningsnämnden lades ned och ersattes med Migrationsdomstolen och 

Migrationsöverdomstolen. 

 

2.2. Utlänningslagen 

Utlänningslagen är den lag som reglerar vem som har rätt att stanna i Sverige. Den 31 mars 

2006 trädde en ny utlänningslag i kraft där en av de stora förändringarna var att 

Utlänningsnämnden (förvaltningsmyndighet) upphörde och ersattes av förvaltningsdomstolar 

där Migrationsverket är första instans (UtlL 5:20). Migrationsverkets beslut överprövas 

numera i Migrationsdomstolen (UtlL 14:3). Vid ett överklagande av Migrationsdomstolens 

beslut krävs prövningstillstånd innan ärendet kan prövas i en praxisskapande 

Migrationsöverdomstol (UtlL 16:9). Länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö är 

förordnade Migrationsdomstolar och Kammarrätten i Stockholm är Migrationsöverdomstol. 6  

 

                                                
6 Prop. 2004/05:170, s.110 
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I den nya lagen infördes även en ny processordning. Ett överklagande sker nu mellan två 

parter i domstolarna, där Migrationsverket är motpart till den sökanden. Den sökande har 

möjlighet att begära muntlig förhandling i Migrationsdomstolen i likhet med vad som gäller i 

andra förvaltningsdomstolar.7 

 

En annan viktig förändring i den nya lagen är utvidgningen av flyktingdefinitionen som nu 

omfattar förföljda människor på grund av kön och sexuell läggning (UtlL 4:1 1st.). Kategorin 

skyddsbehövande människor utvidgades och omfattar numera människor som ”känner 

välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller 

annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” (UtlL 4:2 p.1). I den 

tidigare lagen omfattades endast människor som drabbats av en inre eller yttre väpnad 

konflikt av paragrafen.8  

 

Begreppet ”humanitära skäl” ändrades till ”synnerligen ömmande omständigheter” (UtlL 5:6), 

som ses som en restriktivare hållning av i lagen.9 

 

I utlänningslagen 4:1 definieras begreppet flykting. Enligt lagen anses en människa vara 

flykting om han eller hon befinner sig utanför det land som hon är medborgare i. Utlänningen 

har lämnat landet eftersom vederbörande känner fruktan för förföljelse på grund av ras, 

nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet 

till viss samhällsgrupp och därmed inte kan söka skydd i hemlandet.10  

 

En utlänning som är statslös och som av samma skäl som angetts i ovanstående stycke inte 

befinner sig i sitt hemland är också att betraktas som flykting.11 

 

Vidare preciseras de grupper som enligt propositionen12 anses vara i behov av speciellt 

lagreglerat skydd och som befinner sig utanför sitt hemland på grund av andra skäl än som 

slås fast i 1 §. Skäl som preciseras är att han eller hon känner fruktan att straffas med döden, 

utsättas för kroppsstraff eller annan omänsklig behandling i sitt hemland. Andra som anses 

vara skyddsbehövande är de som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt 
                                                
7 Utrikesdepartementet, pressmeddelande 2005-05-26  
8 Ibid 
9 Ibid 
10 UtlL 4:1 1st. 
11 UtlL 4:1 3 st. 
12 Prop. 1996/97:25 
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eller på grund av andra motsättningar i landet och känner fruktan att utsättas för allvarliga 

övergrepp. Tredje gruppen som anses skyddsbehövande i lagens mening är de som inte kan 

återvända till hemlandet på grund av en miljökatastrof. Detsamma gäller för en statslös person 

som befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare levt (UtlL 4:2). 

 

När det slagits fast att rekvisiten för flyktingar eller skyddsbehövande är uppfyllda har 

personen rätt till uppehållstillstånd (UtlL 5:1 1st.) 

 

En annan möjlighet för beviljande av uppehållstillstånd i Sverige är på grund av anknytning 

(UtlL 5:3) till en i Sverige bosatt person. Beviljande av uppehållstillstånd på grund av 

anknytning ges till: 

- En utlänning som är make eller sambo till någon som bor i Sverige eller har beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige. 

- Ett utländskt barn som är ogift och har en förälder bosatt i Sverige eller har en förälder 

som är sambo/gift med någon som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige. 

- Ett utländskt ogift barn som adopteras eller avses bli adopterad av någon som är bosatt 

eller har uppehållstillstånd i Sverige. Det krävs att adoptionen har meddelats av svensk 

domstol i enlighet med svensk lag.  

- En utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller 

skyddsbehövande om barnet var skilt från bägge sina föräldrar vid ankomsten till 

Sverige. 

 

Ovanstående bestämmelser grundar sig på EU-direktivet om rätt till familjeåterförening.13 

Syftet med direktivet är att garantera villkor för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i 

medlemsstaten. Tredjelandsmedborgare definieras i direktivet som medborgare som inte är 

unionsmedborgare. Direktivet innehåller både obligatoriska och frivilliga bestämmelser 

eftersom det inte påverkar medlemsstaternas möjlighet att anta eller bibehålla förmånligare 

bestämmelser. Den enda obligatoriska bestämmelsen i direktivet är familjeåterförening med 

kärnfamiljen.14  

 

Om uppehållstillstånd sökes på grund av anknytning, men anknytningen sträcker sig utanför 

kärnfamiljen gäller andra bestämmelser enligt UtlL 5:3a:  

                                                
13 Rådets direktiv 2003/86/EG  
14 Ibid 
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- ”En utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande 

med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i 

Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att 

tillstånd ges, 

- En utlänning som på något annat sätt än som avses i 3§ eller i denna paragraf är nära 

anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för 

bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen 

och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i 

hemlandet.  

- En utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning med ett i 

Sverige bosatt barn och, 

- En utlänning som har svenskt ursprung eller som har vistats i Sverige under lång tid 

med uppehållstillstånd.” 

 

Om uppehållstillstånd inte kan ges på någon av ovanstående grunder kan det prövas om 

synnerligen ömmande omständigheter föreligger (UtlL 5:6). I bedömningen ska personens 

hälsotillstånd, anpassning till Sverige samt hur situationen ser ut i hemlandet beaktas. 

Uppehållstillstånd kan inte ges enbart på grund av att personen anpassat sig väl till Sverige 

utan det måste ske en sammanvägd bild av alla omständigheter.15 I samma paragraf, andra 

stycket, framkommer att barn kan beviljas uppehållstillstånd även om deras omständigheter 

inte har samma tyngd och allvar som krävs för att bevilja vuxna uppehållstillstånd (UtlL 5:6 2 

st.). Andra stycket finns inte i den äldre utlänningslagen (1989) och syftet med införandet av 

detta stycke var att förtydliga principen om barnets bästa som går att finna i utlänningslagen 

1:10. Det framgår tydligt av propositionen att barnets asylskäl ska prövas enskilt som en del 

av föräldrarnas och familjens ärende och det ska även synas i beslutets motivering.16 

 

2.3. Barn i utlänningslagen 
I utlänningslagen 1:2 definieras barn som personer under 18 år. Syftet med införandet av 

barndefinitionen var att inte behöva definiera barn varje gång det nämns i lagen, vilket 

gjordes i den äldre lagstiftningen från 1989.17 

 

                                                
15 Prop. 2004/05:170 s.187 
16 Prop. 2004/05:170 s. 281 
17 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, s. 49 
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Viktiga förändringar som har kommit att stärka barnet i utlänningslagen är att barnets bästa 

som princip infördes i 1989 års utlänningslag 1:1 2 st. och utredning om barn infördes i 11:1a. 

Dessa ändringar trädde i kraft 1 januari 199718 och var ett led i Sveriges anslutning till 

barnkonventionen. Efter granskning av barnkonventionen fattades beslutet att inte göra 

konventionen till svensk lag då det ansågs att svensk rätt och praxis överrensstämde väl med 

barnkonventionens bestämmelser. Dock fastslogs att svensk lag ska tolkas i ljuset av 

barnkonventionens bestämmelser.19  

 

I propositionen gjordes bedömningen att utlänningslagstiftningen är förenlig med 

barnkonventionen men att förtydliganden måste göras. Det ledde till att principen om barnets 

bästa fick en egen paragraf (UtlL 1:10) i den nu gällande utlänningslagen och att paragrafen 

om att barn skall höras flyttades fram till första kapitlet.20 

 

Regeringen framhåller i propositionen att barnet särskilt ska beaktas i asylprocessen, men 

uttrycker samtidigt att uppehållstillstånd inte kan beviljas bara för att det är ett barn. Att vara 

barn kan inte ses som ett kriterium i sig självt för uppehållstillstånd.21  

 

I förarbetet till formuleringen av barnets bästa i utlänningslagen framkommer det att en 

avvägning måste ske mellan barnets bästa och andra samhällsintressen i asylprocessen, vilket 

måste utredas i det enskilda fallet. Genom en sådan öppen formulering läggs stor vikt vid den 

personliga bedömningen och att andra värden, som inte nämns i lagen, tas hänsyn till.22  

 

Utlänningslagen 1:11 säger att när ett barn berörs av ett beslut i ärendet skall, om det inte är 

olämpligt, höras. Vidare säger lagen att ”den hänsyn skall tas till det barnet har sagt som 

barnets ålder och mognad motiverar” (UtlL 1:11). Den paragrafen grundar sig på artikel 12 i 

barnkonventionen, som säger att barn som är i stånd att bilda åsikter ska ha rätt att uttrycka 

dessa fritt och åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Konventionen säger vidare att det är upp till den enskilda staten och dess regelverk att 

bestämma om barnet ska höras direkt eller genom företrädare.23 I vissa fall anses det 

olämpligt att höra barn, exempelvis små barn eller om barnets psykiska hälsa talar mot att det 
                                                
18 Prop. 1996/97:25 s.226-230 
19 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, s.56-57 
20 Prop. 2004/05:170 
21 Prop. 1996/97:25 s. 246-247 
22 Prop. 1996:97:25 s. 248 
23 FN:s Konvention om Barnets rättigheter, artikel 12 
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hörs.24 I propositionen till den senaste versionen av utlänningslagen betonas och klargörs det 

att höra ett barn inte innebär samma sak som att barnet skall förhöras.25 

 

När det gäller uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter behöver 

inte barnets omständigheter vara av samma allvarliga karaktär som för en vuxen person för att 

uppehållstillstånd ska beviljas. Det framkommer dock i förarbetena att det är en paragraf som 

ska användas i undantagssituationer även när det gäller barn. Barnets anpassning till Sverige 

kan vägas in tyngre än en vuxen människas anpassning till svenska förhållanden, men 

samtidigt är detta inte skäl nog för att uppehållstillstånd skall beviljas. Fortfarande krävs en 

sammanvägd bedömning av alla omständigheterna i fallet för att kunna nå ett beslut. Vidare 

uttrycks att barn inte ska vara en del av föräldrarnas ärende utan deras individuella skäl måste 

prövas enskilt och detta bör även framkomma i beslutet.26  

 

Vidare konstateras att principen om barnets bästa i många ärenden likställs med att barnet ska 

få bosätta sig i Sverige, men regeringen tar avstånd från den syn som betraktar att det bästa 

för barnet per automatik är att vara kvar i Sverige, oavsett språklig, kulturell och nationell 

bakgrund och tillhörighet.27 

 
2.4. FN:s konvention om barnets rättigheter 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs i FN:s generalförsamling 

20 november 1989. För att den skulle träda ikraft krävdes att 20 länder ratificerade den vilket 

skedde redan under första året. Sverige ratificerade konventionen år 1990 och idag har 193 

stater bundit sig till konventionen. Av FN:s medlemsstater är det endast Somalia och USA 

som kvarstår.28  

 

Sverige har undertecknat tilläggsprotokollen till barnkonventionen som handlar om barn i 

väpnade konflikter och handel med barn, barnpornografi och barnprostitution.29 

 

Barnkonventionen innehåller i princip en universell definition av individuella rättigheter som 

skall gälla alla barn i hela världen oavsett i vilket samhälle, kultur eller religion barnet lever i. 

                                                
24 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, s. 59 
25 Prop. 2004/05:170 s. 269 
26 Prop. 2004/05:170 s.195 
27 Prop. 1996/97:25 s. 249 
28 ”Barnkonventionens historia”, Unicef 
29 ”Barnens rättigheter i Sverige”, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 
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Enligt barnkonventionen är en människa under 18 år ett barn, om inte denna blir myndig vid 

en tidigare ålder enligt den nationella lagstiftningen.30 

 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, där 41 av dem är så kallade ”sakartiklar” vilket 

innebär rättigheter som varje barn ska ha. De övriga artiklarna handlar mer om hur staterna 

ska arbeta för att implementera konventionen. Dock skall konventionen ses som en helhet och 

det går inte att ta ut en sakartikel och enbart belysa den utan att se till hela konventionen.31  

 

Fyra av sakartiklarna i konventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. De fyra 

grundprinciperna är: Barnets rätt att utan diskriminering åtnjuta sina rättigheter (artikel 2), 

barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och vikten att lyssna på 

barnet när det berörs (artikel 12).32  

 

I artikel 2 fastslås principen om icke-diskriminering som en av de fyra grundprinciperna. En 

av grundtanken i barnkonventionen är att barn har fullt och lika människovärde, det vill säga 

att alla barn har lika värde. Artikeln har två betydelser, dels att barn inte får diskrimineras i 

förhållande till vuxna men även att barn inte får diskrimineras i förhållande till andra barn.33 I 

förarbetet till utlänningslagen framgår dock att diskrimineringsförbudet i artikel 2 inte kan 

åberopas för att grundlagsförbudet mot att utvisa en svensk medborgare också skulle gälla 

utländska barn som befinner sig på svenskt territorium.34 Barnkonventionen ställer inga krav 

på att staterna måste bevilja uppehållstillstånd.35 

 

Artikel 3 innehåller principen om barnets bästa som ska komma i främsta rummet i alla 

åtgärder som berör barnet. Barnets bästa definieras inte närmre utan måste bestämmas utifrån 

det individuella fallet och dess omständigheter.36  

 

I den engelska versionen av barnkonventionen framgår tydligt att barnets bästa alltid ska 

beaktas. Frasen “ the best interest of the child shall be a primary consideration” påvisar att det 

valdes en bredare och mer vag formulering framför en tydligare och snävare. Artikel 3 

                                                
30 ”Barnens rättigheter i Sverige”, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 
31 Ibid 
32 ”Om barnkonventionen”, Barnombudsmannen 
33 SOU 1997:116 s. 65, Barnets bästa i främsta rummet 
34 Prop. 1996/97:25 s.226 
35 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, s.57 
36 Ibid 
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formulerades som en portalparagraf där barnets bästa är ett av flera relevanta intressen att ta 

hänsyn till. Barnets bästa kan inte vara det enda övergripande målet i beslut som berör barn. 

Användandet av obestämd artikel, “a”, istället för bestämd, “the”, är ytterligare ett sätt att 

betona flexibilitet som gör det möjligt att i vissa situationer väga barnets intressen mot andra 

intressen.37 

 

Det är av stor vikt att ha förståelse och kunna leva sig in i barnets situation eftersom det är en 

förutsättningen för att kunna vidta åtgärder för barnets bästa. Att arbeta utifrån ett 

barnperspektiv innebär att beslutsfattaren förstår vilka följder beslutet kan leda till för barnet. 

Det finns inte bara ett barnperspektiv utan fler, beroende på ålder och situation. 

Barnperspektivet för en 14-åring är inte detsamma som för en 7-åring. Endast vuxna 

människor kan se saker ut ett barnperspektiv genom att sätta sig in barnets situation.38 

 

I artikel 6 stadgas att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barn och unga skall 

tillåtas att utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. De som ratificerat 

barnkonventionen måste se till att säkerställa barnets överlevnad och utveckling till det 

yttersta. Staterna uppmanas att genomföra åtgärder för att bland annat minska 

spädbarnsdödligheten, barnadödligheten och förebygga undernäring och sjukdomar.39  

Artikeln garanterar barnets rättighet till liv som är en universell och principiell mänsklig 

rättighet.40 

 

Då artikel 6 är en av de grundläggande principerna i barnkonventionen ska den därför 

tillämpas på de andra sakartiklarna. I till exempel artiklar som rätt till utbildning, hälso- och 

sjukvård ska barnets rätt till liv och utveckling vara vägledande eftersom rätten till liv är en 

självklarhet och grundförutsättning för att de andra rättigheterna ska kunna upprätthållas.41  

 

Med utveckling menas både fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social 

utveckling som förbereder barnet till ett självständigt liv i ett fritt samhälle. När artikel 6 

beaktas i ärenden som rör barn ska alltid frågan ställas: Gynnar beslutet barnets utveckling 

                                                
37 SOU 1997:116 s. 129 
38 SOU 1997:116 s. 137-138 
39 General Comment No. 7, paragraf 10 
40 Handbok om barnkonventionen, s. 81	  
41	  SOU 1997:116 s. 165	  
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eller hindras barnet i sin utveckling?42 

 

Barnrättskommittén har hela tiden betonat vikten av att se barn som aktiva medborgare med 

rättigheter. Ett av huvudsyften med barnkonventionen är att poängtera att de mänskliga 

rättigheterna även omfattar barn. Artikel 12 innebär att barnets åsikter ska respekteras. Det 

handlar inte om att barn ska ha självbestämmanderätt, utan att barn ska vara delaktiga i 

processer som berör dem. Betydelsen i artikeln är dels att barnet har rätt att fritt uttrycka sina 

åsikter och dels en möjlighet att höras och att åsikterna ska tillmätas betydelse.43 

 

Genom ratificeringen av barnkonventionen förbinder sig staterna att följa bestämmelserna i 

praktiken, vilket kräver ständig kontroll. Ratificeringen av barnkonventionen i Sverige 

gjordes utan några invändningar och det ansågs inte nödvändigt att implementera 

barnkonventionen i svensk lagstiftning. Granskningen av svensk rätt och praxis fann att 

svensk lag överensstämmer med barnkonventionen. Därmed är inte barnkonventionen att se 

som lag men i beslut som rör barn ska svensk lag tolkas i ljuset av bestämmelserna i 

barnkonventionen.44 Det finns ingen internationell domstol som dömer ett land om 

bestämmelserna i konventionen inte följs, men FN:s kommitté för barnets rättigheter har till 

uppgift att se till att konventionens bestämmelser efterlevs i de anslutna staterna. Den enda 

sanktionen om inte bestämmelserna efterlevs är därmed påtryckningar och kritik.45 

 

Barnrättskommittén består av 18 oberoende experter. De stater som ratificerat konventionen 

utnämner och röstar fram ledamöter till kommittén. Målet är att ledamöterna ska representera 

olika delar av världen och att olika rättssystem ska finnas representerade. Ledamöterna väljs 

för en period på fyra år och val sker vartannat år.46  

 

Staterna som förbundit sig till barnkonventionen är skyldiga att vart femte år lämna in en 

rapport till barnrättskommittén för att visa hur de arbetat för att tillgodose barnets rättigheter i 

landet. Samtidigt lämnar olika frivilligorganisationer in rapporter, så kallade skuggrapporter, 

för att ge en mer objektiv och fullständig bild av hur barnkonventionen efterlevs. Som svar på 

rapporten lämnar barnrättskommittén sammanfattande iakttagelser och rekommendationer 

                                                
42	  SOU 1997:116 s. 165-167  
43 Handbok om barnkonventionen, s. 123 
44 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, s.56-57 
45 ”FN:s kommitté för barnets rättigheter”, Unicef 
46 Ibid 
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(”concluding observations”).47 Grundtanken bakom detta arbetssätt är att skapa debatt och att 

rapporterna publiceras i den nationella pressen.48 

 

Barnombudsmannen (BO), Fredrik Malmberg49, lyder under regeringen och hans syfte är att 

företräda barn och ungdomars rättigheter och se till att det sker i överrensstämmelse med 

barnkonventionen. En annan arbetsuppgift som barnombudsmannen har är att driva på 

genomförandet och efterlevnaden av barnkonventionen i kommuner och landsting. Han 

arbetar även med den aktuella lagstiftningen och författningar för att se att de överensstämmer 

med bestämmelserna i barnkonventionen. Varje år lämnar barnombudsmannen en rapport till 

regeringen om arbetet med barns rättigheter tillsammans med förslag om förbättringar.50 

 
2.5. Sveriges fjärde rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om arbetet 

med barnkonventionen under 2002-200751 

I sin fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté redovisar Sverige sitt förverkligande av 

barnkonventionen. I sin rapport tar Sverige upp de frågeställningar som barnrättskommittén 

ställt i sina sammanfattade iakttagelser och rekommendationer från 200552. Den svenska 

rapporten arbetades fram tillsammans med representanter från samtliga departement och 

regeringens mål är att leva upp till de aktuella åtagandena enligt barnkonventionen. 

 

I rapporten från barnrättskommittén 2005 var kommittén bekymrad över Sveriges efterlevnad 

av de fyra huvudprinciperna. Kritik riktades mot specifika delar av dessa principer, där 

Sverige inte lyckats uppnå målet. I sin rapport till barnrättskommittén 2007 redovisade 

Sverige vad landet förbättrat sedan sist. 

 

Vad gäller diskriminering har Sverige bland annat infört en lag om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn (2006:67) som trädde i kraft 1 april 2006. 

 

Sverige har även tydliggjort barnperspektivet i Migrationsverkets riktlinjer och förfaranden. 

och därmed tas det bättre hänsyn till barnets bästa, den andra huvudprincipen i 

barnkonventionen, i asylprocessen.  
                                                
47 ”Monitoring children´s rights”, Committee on the Rights of the Child 
48 “FN:s kommitté för barnets rättigheter”, Unicef 
49 ”Om Fredrik Malmberg”, Barnombudsmannen 
50 ”Barnets rättigheter i Sverige”, Regeringes webbplats om mänskliga rättigheter 
51 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté (om ingen annan källa anges) 
52 CRC/C/125/Add.248 
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Barnrättskommittén var även bekymrad för att den fjärde principen om barnets rätt till åsikt 

inte kom fram tillräckligt i olika sammanhang i Sverige. Flera myndigheter har sedan dess 

arbetat fram riktlinjer för hur hanteringen av barnärenden ska gå till. 

 

I Sveriges fjärde rapport konstateras att asylprocessen för barn ska vara human och rättssäker. 

Barnets röst ska höras och hänsyn ska tas till dennes behov. Sverige ska erhålla en fristad för 

dem som är i behov av det och de som inte har några skyddsbehov ska få ett värdigt 

återvändande till sitt hemland. Varje barn ska även bedömas individuellt, där portalparagrafen 

om barnets bästa är av stor betydelse och ska genomsyra hela utredningen. 

 

Det klargörs att vara ett barn inte är ett kriterium för att kunna få uppehållstillstånd. 

Uppehållstillstånd kan inte heller beviljas på grunder som exempelvis att kvaliteten på 

sjukvården är bättre i Sverige än i hemlandet.  

 

Migrationsverket har förbättrat sitt arbete genom att öka kvaliteten av samtal med barn genom 

att utveckla olika verktyg som används i handläggningen av barn. 

 

2.6. FN:s sammanfattade iakttagelser och rekommendationer till Sverige 2009 
År 2007 lämnade Sverige in sin senaste rapport till barnrättskommittén. Den 27 maj 2009 

kallades Sverige till utfrågning och efter det lämnades sammanfattande iakttagelser och 

rekommendationer den 12 juni 2009 av barnrättskommittén.53 

 

Barnrättskommittén slår fast att Sverige ligger i framkant när det gäller att beakta barnets 

rättigheter och Sverige får beröm för sitt arbete att genom lagstiftning skydda barn mot våld 

och diskriminering samt även arbetet om hur ensamkommande barn tas omhand.54  

 

Barnrättskommittén har stora förväntningar på Sverige och kräver att bestämmelserna i 

barnkonventionen följs i större utsträckning eftersom Sverige är ett land med stora resurser 

samt att kommittén sett att positiva förändringar har skett sedan konventionen ratificerades.55  

 

                                                
53”Mänskliga rättigheter i Sverige”, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 
54 Ibid 
55 Ibid 
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Några exempel som kommittén tar upp där Sverige behöver fortsätta arbeta är att skydda barn 

mot övergrepp, förbättra barns hälsa och livsstil samt skydda dem från sexuella övergrepp. 

Barnrättskommittén uppmärksammar också att barn med funktionshinder och asylsökande 

barn behöver ett starkare skydd.56  

 

En punkt som redovisas i deras slutsatser är att de oroade, trots den nya anti-

diskrimineringslagen, att barn fortfarande i praktiken utsätts för diskriminering (artikel 2) och 

då i synnerhet grupperna asylsökande barn och barn i invandrarfamiljer. Med hänsyn till 

ovanstående rekommenderar kommittén att Sverige fortsätter sitt arbete med diskriminering 

så det får full genomslagskraft i praktiken.57 

 

Vidare tar barnrättskommittén upp principen om barnets bästa (artikel 3), som nu har en egen 

paragraf i utlänningslagen, som ett positivt framsteg. De är dock bekymrade över att principen 

inte implementeras i praktiken och att hänsyn inte tas fullt ut till invandrade och asylsökande 

barn i asylprocessen. Barnrättskommittén rekommenderar därför fortsatt arbete för att stärka 

och uppmärksamma barnets bästa. Den rekommenderar vidare att åtgärder bör tas i 

framförallt asylfall där barn är inblandade för att garantera att barnets bästa blir en del av 

utredningarna och besluten. Barnrättskommittén ger råd om att erbjuda personal vid 

Migrationsverket samt Socialtjänsten regelbunden utbildning och träning i att utreda barnets 

bästa.58  

 

När det gäller barnets rätt att höras (artikel 12) välkomnar kommittén de åtgärder som har 

tagits för att förbättra möjligheterna för att barn ska komma till tals. Trots detta är 

barnrättskommittén bekymrade över att vissa barn fortfarande känner att de varken kommer 

till tals eller känner sig delaktiga i beslut som berör dem. Även här rekommenderas att aktivt 

arbeta för att denna princip inkorporeras på alla nivåer i samhället och framförallt att barn 

känner att deras åsikter betyder något.59 

 

 

 

                                                
56 ”Mänskliga rättigheter i Sverige”, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 
57 Concluding observations: Sweden, Paragraf 25-26 
58 Concluding observations: Sweden, Paragraf 27-28 
59 Concluding observations: Sweden, Paragraf 29-30 
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2.7. Utlänningshandboken60 

Migrationsverket utfärdade 2006 en så kallad Utlänningshandbok som ska hjälpa handläggare 

vid handläggning av asylärenden. Migrationsverket hade fått i uppdrag genom regleringsbrev 

att förbättra sin hantering av barnärenden och därför bestämdes att kompetensen i utredningar 

med barn skulle höjas och barnets rätt att komma till tals skulle uppnås. Barnets egna asylskäl 

ska alltid utredas, bedömas och redovisas i beslutet. När barnets egen utsaga kommer fram 

och utreds blir det lättare för handläggaren att bedöma samt beakta barnets bästa i fallet. En 

av de viktigaste punkterna i utredning av barn är att personalen med den uppgiften har en 

förståelse för att en utredning av barn skiljer sig från en utredning av en vuxen person. För att 

få ut information från barnet som är relevant för dennes rätt till uppehållstillstånd måste 

samtalet med barnet gå till på bästa möjliga sätt. 

 

I barnkonventionens tolfte artikel fastslås att det är upp till varje stat att avgöra om och under 

vilka villkor barnet ska höras, exempelvis om det ska ske direkt efter ankomsten eller om 

samtalet ska föras med en förälder närvarande. Detta ska avgöras av ett lämpligt organ och det 

ska gå till på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningen.  

 

Uttrycket ”höras” i den nya lagen hette ”klarläggas” i den gamla. Migrationsverket gör 

bedömningen att den nya utlänningslagen understryker vikten av att artikel 12 i 

barnkonventionen följs.  

 

I Utlänningshandboken framgår det att personalen ska ”betrakta varje barn som en individ”. 

Det finns dock en risk att barn som kommer till Sverige med sina föräldrar hamnar i 

skymundan. Därför är det viktigt att behålla barnperspektivet i alla fall som berör barn. 

Migrationsverkets utgångspunkt är att alla barn som söker asyl i Sverige ska få komma till 

tals, oavsett ålder. Barnet ska även få komma till tals så tidigt som möjligt i asylutredningen. I 

fall där det blir snabbprocessärende kan barnets rätt att komma till tals löpa en risk att utebli 

på grund av att tillfälle aldrig ges. 

 

Syftet med att utreda ett barn är att på bästa sätt tillgodose barnets behov. Att bli hörd är 

barnets rättighet, inte skyldighet. Genom att bli hörd får barnet en möjlighet att bli tagen på 

allvar och vara delaktig i ärendets gång. Syftet med utredning av barn är inte att hitta 

                                                
60 Utlänningshandboken, kap. 37.5 (Om ingen annan källa anges) 
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information som talar emot det som föräldrarna uppgivit, vilket ska klargöras både för 

föräldrarna och barnet. Om barnet inte önskar att delge sin utsaga ska det respekteras av 

Migrationsverket. 

 

Om däremot föräldrarna har en negativ inställning till att barnet hörs, samtalar 

Migrationsverket med föräldrarna om orsakerna till det. Migrationsverket ska även betona 

vikten av att barnet hörs och kommer till tals, det vill säga att barnets egna asylskäl för 

uppehållstillstånd ska kunna utredas. Om sådant samtal med föräldrarna förekommer ska det 

dokumenteras. 

 

Därtill ska ett barnfokuserat föräldrasamtal äga rum under ärendets gång för att där kunna 

utreda om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter. I det ingår barnets fysiska och 

psykiska hälsotillstånd före och efter inresan till Sverige samt vid ett eventuellt återvändande. 

 

Utlänningshandboken betonar, i enlighet med utlänningslagen, att vad ett barn uttrycker ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad och ålder. Barnrättskommittén har valt att 

inte fastställa hur gammalt ett barn måste vara för att kunna höras, därför kan även yngre barn 

höras. En individuell bedömning från fall till fall får göras angående lämpligheten av att höra 

barnet, dock anses barn från fyra års ålder vara kompetenta berättare.  

 

Personalen måste vara lyhörd i varje enskilt fall för vad barnets föräldrar eller företrädare, i 

fall med ensamkommande barn, anser om lämpligheten av att barnet hörs. Det är inte alltid till 

barnets bästa att det hörs. 

 

Samtal med barn ska dokumenteras och om samtal inte förekommit ska orsaker till varför 

samtal inte ägt rum dokumenteras. 

 

2.8. Intervjuguide61 
Utöver Utlänningshandboken som Migrationsverket utfärdat har myndigheten även arbetat 

fram ett dokument som vägleder handläggaren under samtal med barn, en så kallad 

Intervjuguide. 

 

                                                
61 Intervjuguide, Migrationsverket (om ingen annan källa anges) 
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Intervjuguiden är fokuserad på hur man för samtal med barn och vilka frågor som kan ställas 

till barnet. Den är utformad på ett sätt som gör det lätt för handläggaren att lägga upp sitt 

samtal. 

 

Det första handläggaren bör göra är att presentera sig och berätta om sin uppgift, att prata med 

barn som kommit till Sverige. Handläggaren berättar för barnet att det kommer få berätta 

varför det kommit till Sverige och att det barnet säger är viktig information för handläggaren, 

eftersom han eller hon vill få reda på så mycket som möjligt om hur barnet tänker. 

Handläggaren klargör för barnet att det som sägs kommer att hjälpa Migrationsverket att 

besluta om barnet får stanna i Sverige eller inte. 

 

En tolk är närvarande under samtalet och handläggaren berättar för barnet att tolken har 

tystnadsplikt, det som sägs får inte tolken föra vidare till någon annan. Handläggaren klargör 

också hur lång tid intervjun kommer att ta i anspråk. Innan samtalet sätts igång får barnet 

möjlighet att ställa frågor till handläggaren, om det är något det undrar över. 

 

Barnet instrueras att fråga handläggaren om något inte är begripligt. Det är också viktigt att 

barnet svarar ”jag vet inte” när det är osäkert. Om handläggaren säger något fel ska barnet 

säga hur det ska vara istället. 

 

Innan man inleder det ingående samtalet bör handläggaren visa intresse för hur barnet har det 

i Sverige och hur vardagen för barnet ser ut. Sedan gör handläggaren en övergång från 

Sverige till hemlandet, hur barnet hade det där. Barnet ska kunna berätta om vilka problem 

som barnet och dennes familj hade i hemlandet. Även resan till Sverige ska återberättas av 

barnet.  

 

Handläggaren brukar fördjupa sig mer i hemlandsförhållanden, där frågor som barnets 

religion, vilka myndigheter som barnet varit i kontakt med, vilka politiska kontakter och vilka 

erfarenheter av polisen barnet har, kan återges. Hur barnet och dennes familj bott tidigare och 

hur hemförhållandena såg ut behandlas också under intervjun och även vilken sysselsättning 

barnet hade i hemlandet är av betydelse. 

 

Barnet får berätta om hur det ser på sin framtid, vad barnet skulle göra om det fick stanna i 

Sverige och hur framtiden ser ut utanför Sverige. 
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Vidare kan handläggaren ställa följdfrågor för att vidareutveckla det barnet har sagt tidigare, 

för att förtydliga barnets berättelse. Handläggaren ska även försöka bilda sig en uppfattning 

om barnet pratat med någon annan om sina upplevelser, för att ta reda på om barnet har blivit 

påverkad av någon. 

 

I slutet av intervjun ska handläggaren försäkra sig om att barnet inte har några ytterligare 

funderingar och därefter ta del av barnets ID-handlingar.  

 
3. Rättsfallskoncentrat 

3.1. MIG 2007:1 

Syster A ansöker om permanent uppehållstillstånd i Sverige via ambassaden i Addis Abeba i 

Etiopien. Uppehållstillståndet sökes på grund av anknytning till halvsyster B som är bosatt i 

Sverige. Syster A är 16 år och ses därmed som barn i utlänningslagens mening.  

 

Syster A berättar att hennes faster som hon bott hos de senaste två åren, tiden efter att hennes 

syster B rest till Sverige, nu är död. Resonemanget går kring syster A:s beroendeställning till 

syster B. Migrationsverket tillsammans med Migrationsdomstolarna anser inte att syster A är i 

beroendeförhållande till sin syster B. I förarbeten till utlänningslagen framläggs att släktingar 

kan få uppehållstillstånd på grund av att någon form av beroendeförhållande föreligger.62 För 

att uppfylla beroendeförhållandet måste de aktuella släktingarna ha bott i samma hushåll 

precis innan avflytt till Sverige. Beroendeförhållande innebär därför svårigheter för släktingar 

att leva åtskilda. 

 

Enligt Migrationsverket och Migrationsdomstolarna föreligger inte någon form av 

beroendeförhållande i fallet halvsystrarna och därför avslås syster A:s ansökan om 

uppehållstillstånd.  

 

Instanserna diskuterar även syster A:s situation som barn. Barnets bästa anses i detta fall vara 

att barnet ska vara kvar i sin invanda hemmiljö. 

 

En av nämndemännen framträder och ställer sig emot Migrationsöverdomstolens beslut och 

anför att syster A:s situation i hemlandet är utsatt och att hon saknar ett socialt nätverk och att 
                                                
62 Prop.2004/05:170, s 180-181 
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det därmed anses föreligga grunder för att uppehållstillstånd ska beviljas, på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter.  

 

3.2. MIG 2008:13 

Två syskon från Thailand, 4 och 6 år gamla, ansökte om uppehållstillstånd vid Sveriges 

ambassad i Thailand. Som skäl angav syskonen anknytningen till sin mormor som är bosatt i 

Sverige och gift med en svensk medborgare. Under ärendets gång tillkom ytterligare 

omständigheter som angavs som skäl för syskonen att få komma till Sverige.  

 

Syskonen blev övergivna av sin mor, som överlämnade vårdnaden till mormodern. Detta 

skedde dock inte i juridisk form. Syskonen lever i misär, enligt mormodern. Fosterfamiljen 

som nu har hand om barnen misstänks ha genomfört sexuella handlingar inför syskonen och 

även utnyttjat dem sexuellt.  

 

Migrationsdomstolen anser att de thailändska myndigheterna ska ta hand om syskonen och 

konstaterar samtidigt att det thailändska sociala systemet är svagt. Migrationsdomstolen anser 

inte att anknytningen till mormodern är tillräckligt stark och skäl nog, eftersom deras 

anknytning till mamman är starkare och det faktum att hon fortfarande är bosatt i Thailand 

väger tyngre. 

 

Migrationsöverdomstolen anser även att mormoderns ålder är för hög. Gränsen för adoption 

går vid 45 års ålder och mormodern och hennes make är över 50 år. Migrationsöverdomstolen 

finner också att det finns en möjlighet för mormodern att åka tillbaka till Thailand och ta hand 

om syskonen där, eftersom hon inte är i Sverige på grund av skyddsbehov.  

 

Även synnerligen ömmande omständigheter diskuteras och Migrationsöverdomstolen fann 

inte syskonens situation synnerligen ömmande. Syskonens situation anses vara ett socialt 

problem som bör lösas av de thailändska myndigheterna och på dessa grunder avslogs 

syskonens ansökan. 

 

3.3. MIG 2007:25 
En mamma med son sökte i mars 2005 uppehållstillstånd i Sverige. De sökte 

uppehållstillstånd på grund av sonens epilepsi och är därmed inte att ses varken som 

flyktingar eller skyddsbehövande.  
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Vården i Sverige anses vara av högre kvalitet än i Eritrea, där sonen erhållit vård under sex 

månader innan de valde att lämna landet och söka sig till Sverige. Vården i Sverige håller 

högre kvalitet än i Eritrea men det är inte i sig ett kriterium för att uppehållstillstånd ska 

beviljas. Om uppehållstillstånd skulle beviljas på grund av sådan sjukdom, som exempelvis 

epilepsi, skulle det bli vägledande i kommande fall där barn lider av epilepsi. Risken finns då 

att människor söker sig just till Sverige på grund av detta.  

 

Utöver hänsynen till hans fysiska hälsa beaktas även hans psykosociala hälsa och hur han 

skulle påverkas av att återvända till sitt hemland. Mamman argumenterar för att de ska få 

stanna och att sonen ska bli behandlad i Sverige eftersom medicinerna var felinställda när han 

kom till Sverige. Bedömningen är dock att det tar tid för kroppen att ställa in sig på mediciner 

och att det inte kan ses som ett skäl för att uppehållstillstånd ska beviljas. Om sonen levde i 

Sverige skulle det också ta lång tid innan han är väl inställd på medicinerna.  

 

Fallet går vidare till Migrationsöverdomstolen där bedömningen görs att uppehållstillstånd på 

grund av synnerligen ömmande omständigheter inte föreligger trots att omständigheterna i ett 

barns ärende inte behöver ha samma allvar och tyngd som krävs för att vuxna personer ska få 

uppehållstillstånd. Därmed avvisas mamman och sonen till hemlandet Eritrea. Det anses att 

sonen har tillgång till adekvat vård i hemlandet då de bor i Eritreas huvudstad, Asmara, där 

det finns flera sjukhus och även en barnklinik. 

 

3.4. MIG 2008:3 
En familj från Serbien sökte asyl för andra gången år 2006 men ansökan avslogs på grund av 

att deras tid i Sverige bedömdes vara för kort. Familjen överklagade till Migrationsdomstolen 

som beviljade familjen uppehållstillstånd eftersom de ansåg att synnerligen ömmande 

omständigheter förelåg. Migrationsverket överklagade Migrationsdomstolens dom med skälet 

att det inte går att utläsa hur barnen skulle ta skada vid ett återvändande till hemlandet.  

 

Grundskälet som åberopas för deras uppehållstillståndsansökan är deras goda anpassning till 

landet och enligt pappan har de två äldsta barnen anpassat sig väl till Sverige. Barnen har 

själva inte uttalat sig och var inte närvarande vid de muntliga förhandlingarna i 

Migrationsdomstolen. Slutsatsen dras även att barnen med all säkerhet har traumatiska 
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upplevelser från hemlandet samtidigt som det konstateras att de inte lider av några allvarliga 

fysiska eller psykiska problem.  

 

Familjen säger att de kommer få en del praktiska problem vid återvändandet till Serbien och 

att de skulle få en låg levnadsstandard. Sociala problem i hemlandet anses dock inte utgöra 

någon grund för att uppehållstillstånd i Sverige ska beviljas. 

 

Migrationsöverdomstolen konstaterar att barnets omständigheter inte behöver vara av lika 

allvarlig karaktär som för att vuxna ska beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter. I sådana fall kan anpassning till Sverige i högre grad vägas in i 

bedömningen men anpassningen i sig är inte ett kriterium som ensamt kan ligga till grund för 

att bevilja uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen konstaterar även att vara barn inte 

själv kan ses som ett kriterium för uppehållstillstånd och att anpassningen till de svenska 

förhållandena ska vara under en avsevärt lång tid samt att en enskild bedömning alltid ska 

genomföras. 

 

Det är endast familjens vistelsetid i samband med den aktuella ansökningen som beräknas och 

tas med i utredningen eftersom lagstiftarens mening inte är att visteletiden i samband med alla 

olika ansökningar ska vägas samman. Det skulle i sin tur kunna uppmuntra till upprepade 

ansökningar och negativa konsekvenser för barnen.  

 

Det konstateras att familjen inte har vistats i Sverige avsevärt lång tid under denna 

ansökningsprocess och de har heller inte åberopat några hälsoskäl eller att barnen skulle ta 

skada vid ett återvändande till hemlandet. Därför beslutar Migrationsöverdomstolen att utvisa 

familjen. 

 

3.5. MIG 2009:9 
En ensamkommande pojke (A) sökte asyl i Sverige 2007. Hans far avled i Kirkuk, Irak i en 

hjärtinfarkt under bevittnandet av ett attentat och hans mamma dog under en operation ett 

halvår senare. A har sedan dess bott hos sin bror i Kirkuk och har arbetat på ett tehus där han 

av några stamkunder blev uppmanad att utföra ett uppdrag som gick ut på att locka poliser till 

en plats där ett attentat skulle äga rum. Anledningen att han valdes till detta uppdrag var för 

att han var barn och föräldralös. Kvar i Kirkuk har pojken sin bror, som han nu har 

regelbunden kontakt med, samt mormor, moster och faster.  
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Migrationsverket slog fast att pojken inte kan anses vara flykting och inte heller 

skyddsbehövande. Därför utredde Migrationsverket om pojken kunde söka uppehållstillstånd 

på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Pojken lider av posttraumatiskt 

stressyndrom efter föräldrarnas död och detta styrks av läkarintyg från Irak. Åtta månader 

anses inte vara tillräckligt lång tid för att anknytningen till Sverige kan anses starkare än 

anknytningen till hemlandet. På grund av ovanstående resonemang avslogs hans ansökan.  

 

Domstolarna slår fast, i linje med Migrationsverket, att pojken inte går att se som flykting 

eller skyddsbehövande. På punkten om pojken kan beviljas uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter går dock meningarna isär. Migrationsdomstolen avslog 

överklagandet där två nämndemän var skiljaktiga och ansåg att synnerligen ömmande 

omständigheter förelåg. Nya intyg från överläkare i Sverige har konstaterat att A uppfyller 

kriterierna för posttraumatiskt stressyndrom och att han även lider av depression. Hans 

tillstånd har även försämrats i och med Migrationsverkets avslagsbeslut.  

 

I Migrationsöverdomstolen diskuteras möjligheten för A att söka uppehållstillstånd på grund 

av synnerligen ömmande omständigheterna. De betonar att han inte har några föräldrar i livet 

och att säkerhetsläget i Irak är allvarligt. Enligt hans egna berättelser har han utsatts för flera 

traumatiserade händelser i hemlandet och har bevittnat bombdåd och olyckshändelser där 

människor skadats svårt. A har tidigare bott hos sin bror i Kirkuk men dit är han inte 

välkommen eftersom han utgör en risk då hans bror utsatts för brott på grund av honom. A 

känner sig även hotad av terrorister. A:s hälsotillstånd är, enligt Migrationsöverdomstolen, 

otvivelaktigt då han lider av posttraumatiskt stressyndrom och är deprimerad, vilket intygas 

av både irakiska och svenska läkare. Ovanstående omständigheter beviljar pojken A 

permanent uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. 

 

4. Analys av rättsfallen 
Personliga värderingar kan vara avgörande vid ett beslut. I åtanke bör tas att 

barnrättskommittén och handläggarna vid Migrationsverket består av tolkande människor 

med olika erfarenheter och bakgrunder.  

 

I MIG 2007:1, som behandlar beroendeförhållandet mellan två halvsystrar, kan man 

ifrågasätta om barnets bästa varit det centrala i avgörandet. Begreppet ingår först i 
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Migrationsöverdomstolens resonemang, det vill säga i slutet av hela ärendet. Problemet här är 

att barnets bästa inte tagits upp tidigare. Med tanke på kritiken Sverige har fått är detta inte till 

fördel för rättskedjan, det vill säga Migrationsverket och Migrationsdomstolarna.  

 

Migrationsverket tillsammans med Migrationsdomstolarna fokuserade på i vilken grad den 

ena systern skulle vara i beroendeförhållande till den andra. Beroendeförhållandet mellan 

systrarna är av betydelse för fallet men intrycket ges att de olika instanserna är låsta i 

regelverket kring beroendeförhållandet. Det kan ses i Migrationsverkets resonemang:  

” …att beroendeförhållandet måste ha förelegat redan i hemlandet. För att tillstånd skall 

beviljas måste emellertid också krävas att sökanden på tillfredställande sätt även kan styrka 

sin identitet eller uppgivna släktskap med härvarande. Såvitt framgår tillhörde du och din i 

Sverige bosatta syster inte samma hushållsgemenskap i hemlandet omedelbart före det att hon 

lämnade hemlandet och flyttade till Sverige. Det gick minst fem månader mellan det att din 

syster lämnade hemmet där ni bodde tillsammans, till dess att hon lämnade hemlandet.”  

 

Migrationsdomstolen resonerar kring samma omständigheter i sin dom:  

”… personen måste ha sammanlevt i gemensamt hushåll omedelbart före den härvarandes 

flytt till Sverige samt att ansökan om familjeåterförening måste göras relativt snart efter att 

den härvarande bosatt sig här. Även andra faktorer såsom släktskapet, sökandens civilstånd 

och sökandens ålder kan vägas in i bedömningen av om ett sådant beroendeförhållande finns.”  

 

Vidare fastlår Migrationsdomstolen att ”vid en sammantagen bedömning finner 

Migrationsdomstolen att ett särskilt beroendeförhållande mellan klaganden och halvsystern 

inte kan anses ha förelegat efter februari 2003. Att beroendeförhållandet åter kan ha förstärkts 

efter fasterns död är en omständighet som har uppkommit efter att den härvarande 

anknytningspersonen hade lämnat hemlandet. Migrationsdomstolen finner att 

omständigheterna inte är sådana att uppehållstillstånd kan beviljas.” 

 

Efter en sammantagen bedömning kommer Migrationsdomstolen fram till att systern inte ska 

få uppehållstillstånd. Utifrån dessa resonemang hamnar barnperspektivet i skymundan. 

Domen kan inte anses vara en sammantagen bedömning av alla uppmärksammade 

omständigheter i fallet. Det faktum att den sökande är ett barn har inte kommit till uttryck 

förrän i sista instansen, det vill säga i Migrationsöverdomstolen. Därmed har inte 

barnperspektivet fått det utrymme som lagen och Utlänningshandboken föreskriver.  
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Synnerligen ömmande omständigheter diskuterades inte heller djupare, vilket kunde ha lett till 

ett annat beslut. Med hänsyn till hennes ålder, utsatta situation i hemlandet, avsaknad av 

socialt nätverk och hennes nära relation till systern i Sverige borde det vara skäl nog för att 

utreda synnerligen ömmande omständigheter.  

 

Utifrån detta fall, utan att dra för hastiga slutsatser, kan man påstå att barnperspektivet brister 

och det kan uppfattas som att rättskedjan hamnat i ett inlåst tänkande. När man läser fallet kan 

det konstateras att fokus enbart verkar ha legat på ett kriterium, beroendeförhållandet, istället 

för att bredda sitt resonemang och utreda, som nämnts ovan, synnerligen ömmande 

omständigheter. Det skulle i sin tur kunna vara av större betydelse för systrarna, men även för 

Migrationsverkets upprätthållande av rättssäker prövning i ärenden som rör barn.  

 

Instansernas resonemang kring systerns situation och detaljerna kring hur länge systrarna bott 

ihop med varandra innan flytten till Sverige, bleknar jämfört med syster A:s utsatta situation i 

hemlandet och framstår därmed som mindre viktigt. Kärnan i fallet torde vara syster A:s 

utsatta situation som är huvudanledningen till att syster A söker uppehållstillstånd. 

 

Vid första anblick av fallet MIG 2007:25 kan det tyckas att Migrationsverket även här har 

gått helt emot tanken om barnets bästa när man väljer att utvisa ett sjukt barn till ett land med 

mindre bra sjukvård. Vid fördjupad läsning ges förståelse för Migrationsverkets resonemang 

och att myndigheten har beaktat barnets bästa. Migrationsverket har utrett hur vården ser ut  i 

Eritrea och funnit att det finns tillgänglig vård att få i hemlandet och i Sverige. Sverige har 

därmed utrett och undersökt vad man skickar tillbaka barnet till innan beslut om utvisning 

tagits. Det visar att Migrationsverket tar sitt ansvar fullt ut och har ett barnperspektiv i sin 

bedömning. Utredningen ger en tydlig förståelse för vilka konsekvenser det kan leda till om 

Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd. Det skulle då bli vägledande i kommande fall 

och därmed vara en inkörsport i Sverige för alla barn med epilepsi.  

 

Detta fall ger ett starkt uttryck för Migrationsverkets vilja att utreda barn och barnets bästa på 

bästa möjliga sätt. Hela resonemanget kretsar kring barnet och dess behov. 

 

MIG 2008:13 handlar om två syskon som är bosatta i Thailand. Barnen ses inte som 

flyktingar eller skyddsbehövande utan istället utreds om barnen kan söka uppehållstillstånd på 
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grund av anknytning till sin mormor som är bosatt i Sverige eller på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter. 

 

Barnen är det centrala i detta fall, men trots det finns svårigheter att följa Migrationsverkets 

resonemang kring barnets bästa. Syskonen har blivit övergivna av sina föräldrar och 

mormodern har fått överta ansvaret för barnen, dock inte den legala vårdnaden. Barnen lever i 

en fosterfamilj i Thailand som mormodern ordnat och betalat. Enligt henne och barnen 

fungerar detta inte fullt ut och mormodern misstänker att barnen blir sexuellt utnyttjade. Oron 

uttrycks i Migrationsöverdomstolen: ”Mormodern och hennes svenske make uppger att 

barnen i Thailand inte får den tillsyn och omsorg de behöver samt att de på grund av barnens 

beteende misstänker att de har utsatts för sexuella övergrepp.” Det finns dock inga bevis för 

hennes misstankar och därför kan det inte tas med i bedömningen.  

 

Barnen betraktar sin mormor som sin mamma, men Migrationsverket har konstaterat att både 

mormodern och hennes make är över 50 år och åldergränsen för adoption i Sverige går vid 45 

år. Av hänsyn till barnets bästa anses mormodern vara för gammal för att ta hand om 

syskonen eftersom förmågan att ta hand om ett barn anses minska med stigande ålder. Denna 

formulering är intressant då den går rakt emot principen om barnets bästa i detta fall. 

Lagstiftarens intention med barnets bästa är att se till varje enskilt fall och utreda vad som är 

bäst. Den individuella prövningen är viktig då andra värden, som inte går att finna i lagtexten, 

vägs in. I det aktuella fallet dras en generell slutsats, utan att utreda mormoderns lämplighet, 

att barnets bästa är att ha en förälder under 45 år. Tolkningen av adoptionslagstiftningen 

innebär således att avkall görs på barnets bästa. 

 

Samtidigt som Migrationsverket anser att mormodern är för gammal för att ta hand om sina 

barnbarn säger Migrationsöverdomstolen att det inte finns några hinder för mormodern att 

flytta tillbaka till Thailand för att ta hand om dem. Hon har inte fått uppehållstillstånd i 

Sverige på grund av skyddsbehov utan på grund av anknytning till sin svenska make och 

därför finns inga hinder för henne att återvända till Thailand. Det intressanta i detta uttalande 

är att det är motsägelsefullt, här nämns nämligen ingenting om hennes ålder och hur kapabel 

hon är att ta hand om barnen. Detta tyder på att Sverige inte tar sitt ansvar för barnets bästa 

fullt ut utan skjuter det ifrån sig. Föregående fall, MIG 2007:25, bevisar motsatsen då man 

utredde grundligt hur vården såg ut i Eritrea innan man tog ett beslut. I det aktuella fallet har 

det konstaterats att mormodern är för gammal för att ta hand om barnen i Sverige och detta, 
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enligt Migrationsverket, är i linje med barnets bästa. Samtidigt lyfter 

Migrationsöverdomstolen fram möjligheten för mormodern att återvända till Thailand och ta 

hand om barnen där. Frågan är vart barnperspektivet tog vägen i det sistnämnda 

resonemanget?  

 

Migrationsdomstolen säger vidare i fallet att det sociala systemet i Thailand är väldigt svagt 

och endast till för de barn som inte har några föräldrar eller annan släkt som kan ta hand om 

dem. Kulturen är uppbyggd på att familjen tar hand om varandra i första hand.  

 

Migrationsverket konstaterar i sin överklagan att detta fall rör sig om sociala problem som bör 

lösas av de thailändska myndigheterna. Även detta är motsägelsefullt då domstolen 

konstaterat och utrett att de aktuella barnen troligtvis inte skulle få någon hjälp av de 

thailändska myndigheterna då de faktiskt har båda föräldrarna kvar i landet även om de inte är 

närvarande i barnens liv.  

 

Frågan är om de aktuella barnen kommer att prioriteras och få den hjälp som de är i behov av 

eftersom Migrationsdomstolen konstaterat att systemet i Thailand är svagt och främst till för 

de som saknar släktingar helt. Om myndigheterna ser att barnen har föräldrar och släktingar 

bosatta i landet kommer de troligtvis inte prioriteras och få den hjälp de behöver.  

 

Det problematiska är att barnperspektivet hamnar i skymundan i diskussioner kring vems 

ansvar det är att ta hand om de aktuella barnen. Ibland blir de formellt uppsatta kraven 

viktigare än de materiella och då ökar risken att den centrala problematiken ges mindre tyngd. 

Omständigheterna runt omkring och saker som är lättare att värdera, som exempelvis 

mormoderns ålder jämfört med barnens faktiska situation, tar då allt större plats.  

 

I MIG 2008:3, som handlar om en asylsökande familj, kan det tydligt utläsas att barnen i 

familjen inte hörts och därmed inte utretts ordentligt. I Migrationsdomstolen förs ett muntligt 

samtal med barnets pappa där han påstår att barnen har anpassat sig väl till Sverige och att 

deras kunskaper i det svenska språket ligger till grund för deras anpassning. Informationen 

kommer från pappan och barnen har inte ens varit närvarande vid den muntliga förhandlingen. 

Detta går tydligt att utläsa i Migrationsdomstolens redovisning: ”Bedömningen att de två 

äldsta barnen har anpassat sig väl i Sverige synes ha baserats endast på uppgifter som 

lämnades av deras far vid den muntliga förhandlingen i migrationsdomstolen, då barnen inte 
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var närvarande.” Det som saknas efter detta konstaterande är barnets egna berättelser och 

förklaring till varför barnen inte var närvarande.  

 

Fallet har ett barnperspektiv och barnets bästa diskuteras men ingenstans framkommer det att 

barnen har hörts och att deras egna asylskäl och upplevelser beaktats. 

 

Familjen inkommer till Migrationsdomstolen med intyg som bevisar barnens starka 

anknytning till Sverige vilket är det skäl de åberopar för deras uppehållstillståndsansökan. 

Även här saknas barnens egna utsagor. Intyg är förvisso bra för att styrka sina skäl. För att få 

en objektiv och fullständig bild krävs emellertid att barnen träder fram tydligare. Barnen 

verkar vara i skolåldern varför det borde vara naturligt att höra barnen. Migrationsverket tar 

upp att ”barnen har med all säkerhet en del traumatiska upplevelser från hemlandet”, vilket 

återigen påvisar att de drar generella slutsatser. Slutsatserna hade kunnat väga tyngre om man 

tydligt visat att barnen faktiskt hörts. 

 

I motsats till föregående fall kan det tydligt utläsas i MIG 2009:9 att  den ensamkommande 

pojken A har hörts och att hans uttalande faktiskt beaktats. Det syns i formuleringar som ”… 

enligt A:s egna uppgifter i målet…”. Pojken A är 17 år när han kommer till Sverige och 

därmed bör hans egna berättelser och åsikter väga tungt på grund av hans ålder, då han kan 

anses vara mogen, i enlighet med utlänningslagen 1:11. Ovanstående fall, MIG 2008:3 berör 

en familj och det aktuella fallet avser en ensamkommande pojke och det är uppenbart att det 

blir stora skillnader i de olika utredningarna. Det är en självklarhet att den ensamkommande 

pojkens historia väger tyngre då det inte finns några andra att inhämta information ifrån. Dock 

uttalas i MIG 2008:3 att barnen är äldre och därmed bör deras erfarenheter också redovisas 

för att de inte enbart ska ses som ett bihang till föräldrarna. Istället är det fadern som för deras 

talan vilket inte ger en fullständig bild av familjens situation. 

 

Barnperspektivet genomsyrar de ovanstående fallen, men det går att se en tydlig skillnad i hur 

de olika instanserna tar hänsyn till barnets bästa och hur barnen utreds. Syftet med lagen är att 

lämna stort utrymme för tolkning. Det framkommer tydligt i de studerade fallen att olika 

tolkningar av begreppet sker i handläggningen av ärenden. Alla människor är olika, har olika 

värderingar och erfarenheter vilket kommer till uttryck i deras bedömningar. I dessa fall kan 

man tydligt se att bedömarens personliga värderingar har haft en avgörande roll, eftersom en 

stor variation av utredning och tolkning av barnets bästa förekommer i domsluten. 
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Barnperspektivet tas olika mycket hänsyn till - i vissa fall kan man urskilja barnperspektivet 

genom hela utredningen, medan i andra fall behandlas barnperspektivet först i slutet av 

utredningen. Slutsatsen är att bakom varje taget beslut står en människa. Det ska likväl inte 

ses som en ursäkt för hur man handlar utan istället ses som en betraktelse. Medvetenhet om 

den mänskliga faktorn i beslutsfattandet bör leda till mer kritiskt tänkande. Det är av 

betydelse för att utveckling av rättsprövningen ska kunna ske.  

 

I de ovanstående fallen har vi sett att Migrationsverket tillsammans med 

Migrationsdomstolarna ansett att det bästa för barnet är att vara kvar i sin invanda miljö, det 

vill säga hemlandet, i enlighet med propositionen. Här kan dock göras en avvägning mellan 

formellt uppsatta krav och materiella krav. Det formella innebär att det bästa för ett barn kan 

vara att växa upp i sitt hemland. Det materiella är en värdering av vad som verkligen är det 

bästa för barnet där det kan göras en tolkning och moralisk avvägning. 

 

Beslut som grundar sig på det formella kan vara en lättare väg att gå än att väga in det 

materiella eftersom det då krävs vidare utredning och tolkning av barnets bästa. På grund av 

det är det lättare att fatta beslut på formella grunder. Samtidigt kan det bli ett dilemma för den 

enskilda beslutsfattaren, då det formella kan gå emot de personliga värderingarna.   

 

5. Diskussion 
Syftet med föreliggande uppsats var att utreda begreppet barnets bästa och hur det kommer till 

uttryck i den rättsliga prövningen av asylärenden med barn.  

 

Barnperspektivet innefattar respekt för barnets människovärde och integritet. Barn är egna 

individer med egna behov. Därför krävs det att man lyssnar till barnet för att kunna utreda och 

ta hänsyn till barnperspektivet och för att kunna bemöta barnets behov. I utlänningslagen 

(1:11) samt i Utlänningshandboken fastslås att barnet skall höras. Trots att detta är ett 

skallkrav i både lagen och i Utlänningshandboken framkommer det inte alla gånger att barnen 

har hörts. Det kan mycket väl vara så att barnen hörts men att Migrationsverket och 

domstolarna valt att väva in det i sin bedömning. Då Sverige kritiserats på just denna punkt 

skulle det vara till Sveriges fördel med tydligare redovisning.  

 

Som nämnts tidigare ändrades begreppet ”klarläggas” till ”höras” i den nya lagstiftningen 

vilket är ett förtydligande och konkretiserande av lagen. Även portalparagrafen om barnets 
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bästa och barnets rätt att höras har lyfts fram i lagtexten. Det är de centrala förändringarna 

Sverige genomfört för att stärka barnets ställning i asylprocessen. Lagen är relativt ny och 

effekterna av dessa förändringar har inte haft full genomslagskraft än, men kommer att leda 

till att barnperspektivet genomsyrar asylprocessen alltmer.  

 

Portalparagrafen barnets bästa förs fram gång på gång i fallen och går inte att missa. Dock 

kan man inte utläsa att barnet hörts i varje fall vilket är bekymmersamt då Sverige har fått 

kritik för att barnets bästa inte utreds tillräckligt och inte tydligt kan följas i utredningar.  

 

Att höra ett barn som varit med om traumatiska upplevelser är inte helt oproblematiskt och 

därför behövs det resurser för att på ett rättvist sätt bemöta de behov som finns. Ett kort 

samtal med en handläggare på Migrationsverket kanske inte alltid ger så mycket nyttig 

information till utredningen. Flera möten kan behövas för att förtroende ska växa fram, vilket 

kan vara av betydelse för en rättsäker process. Det kostar dock tid och pengar som inte alltid 

finns. Även om resurserna inte alltid finns där så är det handläggarens uppgift att ta del av 

barnets egna upplevelser och asylskäl för att kunna redovisa en fulltständig och komplett 

bedömning utifrån ett barnperspektiv.  

 

Det bör även påtalas att FN har tolkat att Sveriges utredning av barnets bästa inte är 

tillräcklig. 

  

6. Slutsats 
Vi gör bedömningen att barnets bästa beaktas och utreds av varierande grad. Det finns stora 

skillnader mellan hur Migrationsverket och domstolarna tolkar barnets bästa, vilket kan 

förklaras i hur lagen är utformad. I lagen lämnas stort utrymme för tolkning. Det är av stor 

vikt att Sverige förbättrar utredningen och redovisningen av barnet, det vill säga 

barnperspektivet som innefattar bland annat barnets bästa och barnets rätt att komma till tals . 

I fall som rör familjer är det av stor vikt att barnet får komma till tals och att de egna 

asylskälen utreds så att barnet inte ses som ett bihang till sina föräldrar utan som en enskild 

individ. Asylprocessen måste ge utrymme för en tolkning både av det formella samt det 

materiella för att skapa en fullständig bild av det aktuella läget och göra en rättvis bedömning 

av det.  
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I de studerande rättsfallen kan det konstateras att det inte går att urskilja ett mönster i hur 

mycket hänsyn barnperspektivet får i den enskilda utredningen. Även detta beror på det stora 

tolkningsutrymme som ges och därmed finns det inga särskilda orsaker som avgör att barnets 

bästa tas mer hänsyn till i ett fall jämfört med ett annat.  

 

Sverige arbetar ständigt med att den svenska lagstiftningen är i överensstämmelse med 

barnkonventionen. Syftet är att stärka barnets rättigheter i alla situationer som berör dem. 

Regeringsformen 1:2, 1 stycket säger att ” den offentliga makten skall utövas med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”. Vår 

förhoppning är att barns position stärks alltmer och ses som jämlik med en vuxen människa, 

eftersom barn också innefattas av regeringsformen 1:2, att alla människor är lika mycket 

värda.
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