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Abstract 

Recent changes and amendments have been made in the Swedish Aliens Act (2005:716), 

regarding the possibility of a permanent residence permit. These rules are regulated in Ch. 5 

sec. 7 para. 1 and in Ch. 5 sec. 8 para. 2 in the Swedish Aliens Act. These amendments were 

made in the light of the modern society, dealing with the problem of migrant offenders in 

Sweden, only a couple of years after the Convention on the Rights of the Child was incorporated 

into Swedish law. Nonetheless, these rules have been criticized by various legislative bodies 

and human rights organizations. Hence, the special requirements that apply according to these 

conducted provisions in the Aliens Act raise questions about the child perspective in these rules. 

The purpose of this thesis is to identify the premises on which these rules rest, and the 

consideration taken of the child being a child, the child perspective, in these rules and how they 

relate to Sweden’s international commitments, mainly the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. The purpose includes identifying and highlighting problems with the 

legislation and the need for changes in the Swedish law. 

The conclusion drawn is that the studied provisions are not compatible with the statements 

made by the Committee on the Rights of the Child regarding the interpretation of the 

Convention, and that the legislation needs to be changed for Sweden to live up to the 

international obligations in the Convention on the Rights of the Child, so that these rules are 

reasonably legally secure and non-discriminatory. Furthermore, the conclusion is that the child 

in the studied provisions is not constructed as a child in need of protection, but rather as an 

adult being punished – as “a person”– an unwanted one – a ‘persona non grata’.  

Keywords: children’s rights, child perspective, the legal construction of the child, migrating 

children, migrant offenders, family separation, residence permits 
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1 Inledning  

1.1 Ämne och problemformulering 
Ämnet för denna uppsats är de ändringar som nyligen gjorts i utlänningslagen (2005:716), UtlL, 

när det gäller möjligheten till permanent uppehållstillstånd i 5 kap. 7 § första punkten UtlL för 

asylsökande, de särskilda krav som gäller enligt den så kallade vandelsbestämmelsen, sökande 

som ofta refereras till som ‘persona non grata’, och om hänsyn till barn i detta sammanhang, 

något som regleras i en undantagsbestämmelse i 5 kap. 8 § andra stycket UtlL. 

 

När det gäller barn som begått brott i Sverige har det under en lång tid funnits tendenser till ett 

mer straffrättsligt synsätt. Den 22 januari 2022 trädde också lagändringar i kraft som medfört 

att den så kallade straffrabatten för unga lagöverträdare slopades, med det angivna syftet att 

medverka till ett tryggare Sverige. Bakgrunden till denna lagändring är att behandlingen och 

bestraffningen av unga lagöverträdare har vuxit till att bli en både stor och viktig samhällsfråga 

under senare år, efter den stora migrationsströmmen hösten 2015 och problem med integration 

och gängkriminalitet i så kallade utanförskapsområden, där polis, åklagare, domstolar, 

socialtjänsten m.fl. har stått handfallna. Svårigheterna att komma till rätta med problemen har 

i sin tur lett till en debatt om för många asylsökande och att det i dag finns en stor politisk 

enighet om problemformuleringen rörande dessa barn, något som alltså bland annat medfört att 

den så kallade straffrabatten för unga lagöverträdare slopats, trots att detta föranlett allvarlig 

kritik av tunga remissinstanser, exempelvis Advokatsamfundet, Brottsförebyggande rådet, 

Domstolsverket, Svea hovrätt och Justitieombudsmannen. Kritiken har bland annat handlat om 

att detta strider mot barnets rättigheter och att det inte är effektivt, utan innebär en risk för ”race 

to the bottom” och att ännu yngre kan komma att användas i samband med brott m.m.1 

 

Ändringar har nyligen också införts i utlänningslagen mot bakgrund av dessa 

samhällsströmningar, lagändringar som även dessa har kritiserats av olika remissinstanser och 

människorättsorganisationer, UNICEF, Migrationsverket, FARR, Civil Rights Defenders och 

Svenska Röda Korset m.fl. Kritiken gäller bland annat ovan nämnda vandelsbestämmelse och 

undantaget från denna, och har inneburit att barn genom utformningen av dessa bestämmelser 

kan komma att utsättas för diskriminering och att bestämmelserna även kan resultera i 

 
1 Prop. 2020/21:191, s. 25–26. 
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familjesplittringar, vilket väcker fråga om barnperspektiv vid denna prövning och om hänsyn 

till barns särskilda behov och utsatthet som asylsökande i samband med dessa bestämmelser.2 

 

1.2 Tidigare forskning  
Ändringarna i utlänningslagens vandelsbestämmelse och undantaget från denna har som 

beskrivits ovan nyligen trätt i kraft, den 20 juli 2021. Detta innebär att det ännu inte existerar 

någon tidigare forskning kring mitt specifikt valda ämne. Nedan beskrivs forskning som 

tangerar mitt eget ämne. Det handlar dels om migrationsrättslig forskning om barn, dels om 

allmän barnrättslig forskning som varit central för min egen uppsats. 

 

Louise Dane har i sin avhandling ”Den reglerade invandringen och barnets bästa – Barns rätt 

till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och 

svensk utlänningslagstiftning” analyserat principen om barnets bästa och barnets rätt till respekt 

för sitt privat- och familjeliv och hur dessa rättigheter förhåller sig till samhällets intresse av 

reglerad invandring. Dane undersöker vad som behövs för att ett migrationsrättsligt beslut ska 

kunna fattas på bästa sätt i förhållande till att principerna barnets bästa respektive barnets rätt 

till respekt för privat- och familjeliv aktualiseras. Dane kartlägger även migrationsrättens 

utveckling och grunder, där hon fokuserar specifikt på de krav som uppstår genom Sveriges 

folkrättsliga och EU-rättsliga åtaganden. Vidare lägger Dane fokus på de intresseavvägningar 

som görs mellan barnets rättigheter och den reglerade invandringen. Dane kommer fram till att 

det krävs åtgärder för att barnets rättigheter ska stärkas i förhållande till 

migrationslagstiftningen, för att öka efterlevnaden av barnets bästa och barnets rätt till respekt 

för privat- och familjeliv.3 

 

Anna Lundberg har tillsammans med Jacob Lind skrivit en forskningsstudie, ”Technologies of 

Displacement and Children’s Right to Asylum in Sweden”, där de analyserat barnets rättigheter 

i asylprocessen. Lundberg och Lind belyser i sin studie att det inte är vad som är barnets bästa 

som betraktas när ett beslut ska fattas i asylärenden, utan att det är den rådande situation i 

hemlandet som blir utgångspunkten för beslutet. Lundberg och Lind menar i sin studie att det 

bland annat inte finns tillräckligt med kunskap om barnets rättigheter, liksom begränsad 

 
2 Prop. 2020/21:191, s. 69–71, för ytterligare kritik utöver nämnda sidor se även s. 76 i prop. 
3 Dane, Louise, Den reglerade invandringen och barnets bästa – Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, 

Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning, Stockholm University, Stockholm (2019). 
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kunskap och information om barnets hemland, vilket skapar ett resultat av felaktiga beslut 

gällande barn i asylprocessen.4 

 

Rebecca Stern har i en artikel, ”Responses to the ”refugee crisis”: What is the role of self-

image among EU countries?”, refererat till flyktingkrisen i Europa 2015 respektive 2016 och 

belyser där det faktum att det väckts många frågor om staternas ansvar vid denna kris och hur 

de valt att agera i relation till efterlevnaden av asyl, flyktingar samt huruvida staternas 

migrationslagstiftning varit rättvis och humanitär. Stern redogör bland annat för att det är 

varierande faktorer så som lagstiftning, politik, ekonomi samt public opinion som påverkar 

flyktingpolitiken.5 

 

Eva Fromholz f.d. Nilsson avhandling om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, 

”Barn i rättens gränsland – Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd” behandlar 

barns rättsliga ställning vid prövningen om uppehållstillstånd.6 Johanna Schiratzki har också i 

sin bok ”Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige – En rättsvetenskaplig undersökning” 

behandlat frågor som rör barn i migrationsprocessen.7 

 

Slutligen, utöver ovan nämnda forskning, finns sedan några år tillbaka även en lagkommentar 

som författats av Håkan Sandesjö som särskilt behandlar barn i asylprocessen.8 Håkan Sandesjö 

har tillsammans med Gerhard Wikrén även skrivit en lagkommentaren till utlänningslagen, 

”Utlänningslagen: med kommentarer”, som är central vid tolkningen av den svenska 

utlänningslagen och som därför också varit viktig vid uppsatsarbetet.9 

 

Vidare finns här, utöver ovan nämnd migrationsrättslig forskning om barn, även anledning att 

särskilt nämna en artikel av Pernilla Leviner, där hon bland annat kritiserar barnkonventionen 

 
4 Lundberg, Anna, Lind, Jacob, Technologies of Displacement and Children’s Right to Asylum in Sweden, Malmö University, 

Malmö, Sweden (2017). 
5 Stern, Rebecca, Responses to the ”refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?, Swedish Institute for 

European Policy Studies, Stockholm, Sweden (2016). 
6 Nilsson, Eva, Barn i rättens gränsland, Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, Iustus förlag, Uppsala (2007). 
7 Schiratzki, Johanna, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige – En rättsvetenskaplig undersökning, Iustus Förlag, Uppsala 

(2005). 
8 Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, Norstedts Juridik, Stockholm (2013). 
9 Wikrén, Gerhard, Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen: med kommentarer, Norstedts Juridik, Stockholm (2020). 
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i sin artikel ”Barnkonventionen som svensk lag – en diskussion om utmaningar och möjligheter 

för att förverkliga barns rättigheter”.10 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att identifiera de premisser som lagstiftningen vilar på när det gäller 

utlänningslagens vandelsbestämmelse och undantaget från denna samt den hänsyn som tagits 

till att barnet är barn, barnperspektivet, vid ändringen av dessa bestämmelser och hur detta 

barnperspektiv förhåller sig till Sveriges internationella åtaganden, främst Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter, FN:s barnkonvention, som är det centrala instrumentet när 

det gäller barnets rättigheter och Europakonventionen. I syftet ingår att identifiera och belysa 

problem med lagstiftningen och behov av lagändringar.  

 

För att uppfylla syftet ställs följande frågor:  

- Vilka premisser vilar utlänningslagens vandelsbestämmelse och undantaget från denna 

på och vilka hänsyn ska tas till att sökanden är barn vid bedömningen av vandel? 

- Hur förhåller sig den svenska lagstiftningen till Sveriges internationella åtaganden inom 

det studerade området, främst barnkonventionen? 

- Finns det behov av lagändringar för att svensk lagstiftning bättre ska överensstämma 

med Sveriges internationella åtaganden och för att skapa ett så bra liv och 

förutsättningar för barn som möjligt? 

 

1.4 Avgränsningar  
Som tidigare beskrivits är ämnet för denna studie barn som ‘persona non grata’ med fokus på 

barnperspektiv i utlänningslagens vandelsbestämmelse och undantag från denna. Detta medför 

vissa avgränsningar vad gäller den svenska utlänningslagstiftningen. I 5 kap. 8 § UtlL kommer 

jag endast att beröra första punkten som handlar om barn då andra och tredje punkten i 

bestämmelsen handlar om äldre respektive särskilda skäl inte kopplat till just barn. Vidare 

kommer jag också att endast beröra paragrafens hänsyn till barn i detta sammanhang som 

regleras i 5 kap. 8 § andra stycket UtlL. Utöver vandelsbestämmelsen och undantaget från 

denna kommer jag även att behöva beskriva 5 kap. 6 § UtlL om synnerligen ömmande 

 
10 Leviner, Pernilla, Barnkonventionen som svensk lag – en diskussion om utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns 

rättigheter, Förvaltningsrättslig Tidskrift (2018). 
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omständigheter, med avgränsning här på endast den delen av bestämmelsen som rör barn, 

särskilt ömmande omständigheter. Bestämmelsen om ömmande omständigheter behandlas för 

att sätta in vandelsbestämmelsen och undantaget från denna i kontext, för att skapa ett 

sammanhang gällande uppehållstillstånd beträffande barn, då denna bestämmelse tillsammans 

med de inledande portalbestämmelserna i lagen, om barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL och rätt att 

komma till tals i 1 kap. 11 § UtlL, är centrala vid prövningen av barnärenden. Denna 

bestämmelse om ömmande omständigheter kommer alltså endast att presenteras, inte att 

beskrivas närmare. Om vandelsbestämmelsen är tillämplig och inte undantagsbestämmelsen är 

det nämligen huvudsakligen bestämmelsen om ömmande omständigheter som kan bli aktuellt 

för barnet.  

 

Slutligen kommer jag även att behöva beskriva de tidigare nämnda inledande 

portalbestämmelserna i lagen, då dessa som nämnts också är centrala för prövningen i 

barnärenden. När det gäller de inledande portalbestämmelserna har jag valt att avgränsa studien 

till enbart bestämmelsen i 1 kap. 10 § UtlL om barnets bästa, medan 1 kap. 11 § UtlL om barnets 

rätt att komma till tals ligger utanför studiens område och därför inte kommer att redogöras för. 

När det gäller lagens inledande bestämmelser kommer därutöver även att behandlas den i lagen 

inledande definitionen av vem som är barn enligt lagen i 1 kap. 2 § UtlL. Utredningsreglerna 

för migrationsärenden kommer även att beröras i korthet för en förståelse för 

förvaltningsprocessen i dessa ärenden, men jag kommer inte att gå in mera på djupet när det 

gäller dessa bestämmelser då denna studie inte behandlar utredningen i utvisningsmål på grund 

av vandel etc. 

 

När det gäller Sveriges internationella åtaganden kommer studien endast att beröra vissa 

relevanta artiklar i barnkonventionen respektive Europakonventionen, EKMR. När det gäller 

barnkonventionen kommer fokus att vara på artikel 3 om barnets bästa, artikel 9 om familjens 

enhet och familjesplittring samt artikel 37 om förbud mot tortyr och omänsklig eller 

förnedrande behandling och bestraffning. Artikel 10 i barnkonventionen behandlar också 

familjens enhet men reglerar frågan om familjeåterförening, därav faller denna bort. Det är 

enbart Europakonventionens artikel 8 som kommer att beröras då den reglerar rätten till privat- 

och familjeliv inom Europarätten och är något som också aktualiseras i samband med frågor 

som rör familjens enhet och familjesplittring. 

Slutligen är det viktigt att nämna att barn självfallet omfattas av de generella rättigheter som 

gäller för alla grupper av individer och som Sverige förbundit sig vid, FN:s allmänna förklaring 
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om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om de medborgerliga och politiska 

rättigheterna, FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna samt 

Europakonventionen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. När 

det gäller barnets rättigheter är dock som framgått barnkonventionen den centrala 

konventionen, men det finns även andra rättigheter som tar särskilt sikte på barn inom såväl 

FN-systemet, Europarådet och EU. 

 

1.5 Disposition 
Studien består, inklusive detta inledande kapitel, av sex kapitel. I det andra kapitlet kommer 

min metod, mitt material och det valda teoretiska ramverket att presenteras. Därefter följer 

kapitel tre som är tänkt att ge en bakgrund, en relief, till studien. I detta kapitel kommer 

barnkonventionen beskrivas kort, följt av mer djupgående beskrivningar av de relevanta 

artiklarna för denna studie. Europakonventionen kommer därefter att beskrivas kort, följt av en 

mer djupgående redogörelse för konventionens artikel 8. Kapitel fyra omfattar det svenska 

rättsliga ramverket där jag först kommer att redogöra för de tillämpliga myndigheterna och 

sedan den tillämpliga lagstiftningen. Relevanta bestämmelser i regeringsformen (1974:152), 

RF, kommer att beskrivas följt av Europakonventionen, hur denna implementerats i svensk rätt. 

Därefter kommer den svenska barnkonventionslagen att beskrivas, hur denna implementerats i 

svensk rätt, liksom tolkning och tillämpning av denna i svensk rätt. Vidare kommer kapitel fyra 

att avslutas med utlänningslagen där en beskrivning av relevanta inledande målbestämmelser 

först kommer att ges, följt av en beskrivning av vandelsbestämmelsen och undantaget från 

denna. Som beskrivits kommer även bestämmelsen om ömmande omständigheter att redogöras 

för kort, detta med anledning av att denna bestämmelse kan komma att vara relevant om 

permanent uppehållstillstånd inte kan beviljas på grund av vandel. I kapitel fem följer min 

analys. Slutligen, i kapitel sex, följer en avslutande diskussion med mina slutsatser. 
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2 Metod, material och det teoretiska ramverket 

2.1 Metod och material 
Det tillvägagångssätt som använts vid genomförandet av denna studie är rättsdogmatisk metod. 

Det är vid beskrivningen av gällande rätt som rättsdogmatisk metod används, för att kunna tolka 

och systematisera de lege lata, vad rätten är.11 Med denna bakgrund kommer rättsdogmatisk 

metod att användas för att beskriva det rättsliga ramverket, som min analys utgår från.  

 

Som beskrivits ingår det i mitt syfte att identifiera och belysa problem med lagstiftningen och 

behov av lagändringar. Det innebär att jag i min analys kommer att föra en argumentation de 

lege ferenda, om hur rätten bör vara. Vid problematiseringen av rätten och min argumentation 

om rätten som bör göras begränsas dock inte analysen till inomrättsliga argument, dvs. 

argumentation som är vanlig i rättsvetenskapliga studier, exempelvis argument med hänsyn till 

lagvalsregler, proportionalitet och koherens etc., utan argumentationen görs även med 

utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden och min teoretiska ram (se nedan avsnitt 

2.2).12 

 

Beskrivningen av svensk rätt görs med utgångspunkt i lagstiftning och förarbeten men även 

med användning av doktrin, lagkommentarer m.m. Jag har också använt mig av 

Domstolsverkets hemsida för att försöka hitta vägledande avgöranden beträffande 

vandelsbestämmelsen och undantaget från denna, kopplat till barn, men eftersom detta är en ny 

bestämmelse sedan 20 juli 2021 har jag inte kunnat hitta någon rättspraxis beträffande dessa 

ändringar. 

 

Vid beskrivningen av internationell rätt har jag bland annat använt mig av konventionstexterna 

och relevanta rättsdatabaser för vägledande avgöranden från barnrättskommittén samt 

rättspraxis från Europadomstolen. Barnrättskommitténs generella kommentarer har också varit 

 
11 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, Norstedts juridik, 

Stockholm (2018), s. 49.  
12 Leviner, Barnkonventionen som svensk lag – en diskussion om utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns 

rättigheter (2018), s. 290–291. Noll, Gregor, Negotiating Asylum – The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the 

Common Market of Deflection, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London (2000), s. 24 ff. Gregor Noll utgår i 

sin avhandling från tre nivåer. Noll menar att konflikter på den första nivån, de enkla fallen, kan lösas med hjälp av lagvalsregler 

m.m. och konflikter på den andra nivån med hjälp av proportionalitets- eller koherensresonemang. Konflikter på den tredje 

nivån, den metarättsliga nivån, handlar om rättighetskonflikter vilka inte kan lösas med juridisk metod. 
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till stor hjälp som vägledning beträffande barnkonventionens artiklar, hur dessa ska tolkas samt 

tillämpas. Källsökning av internationell rätt har även gjorts via myndigheters hemsidor och 

rättsdatabaser. Exempel på dessa är UNICEF:s hemsidor, FN:s barnfond, OHCHR samt 

Council of Europe. 

 

2.2 Det teoretiska ramverket  
Som tidigare beskrivits ingår det i syftet med denna studie att identifiera och belysa problem 

med utlänningslagens vandelsbestämmelse och undantaget från denna, liksom huruvida svensk 

rätt lever upp till Sveriges internationella åtaganden. Den internationella rätten har således 

utgjort en viktig referensram, eller relief, vid analysen av svensk rätt. Analysen tar emellertid 

även utgångspunkt i den rättsvetenskapliga och barnrättsfilosofiska teoribildningen Critical 

Children’s Rights Studies, CCRS.13 Teoribildningen har beskrivits på följande sätt av 

företrädarna för denna rörelse: 

 
”This is where ‘critique’ comes in, which should be understood as an on-going exercise of questioning 

assumptions, knowledge and acts as well as the associated norms and values that shape the social, 

educational or legal practices that rely on the children’s rights framework. These assumptions mostly 

remain implicit within these practices. Critical reflection (critique) renders these implicit assumptions 

explicit.”14 

 

CCRS är således en kritisk rörelse inom rättsligt tänkande som gör det möjligt att ifrågasätta 

antaganden, kunskap och handlingar och även de normer och värderingar som formar eller 

konstruerar bland annat rätten, dvs. det som är studieobjektet i denna uppsats. Teoribildningen 

innebär enligt Pernilla Leviner att den rättsvetenskapliga analysen är kritisk på så sätt att 

granskningen, utöver att belysa rättsliga osäkerheter och motsägelser vilket är vanligt i 

rättsvetenskapliga arbeten, även innefattar ett sökande efter och analys av underliggande 

normer, värderingar och logiker. Leviner har själv, i en artikel om inkorporeringen av 

barnkonventionen, utgått från denna teori för en analys av hur barnets rättigheter lämpligast bör 

konkretiseras och stärkas rättsligt för att på så sätt skapa ett så bra liv och förutsättningar för 

 
13 Se Reynaert, Didier, Bouverne-De Bie, Maria, Vandevelde, Stijn, Between ‘believers’ and ‘opponents’ – Critical discussions 

on children’s rights, International Journal of Children’s Rights, Vol. 20, Nr. 1 (2012), s. 155–168 och Vandenhole, Wouter, 

Desmet, Ellen, Reynaert, Didier, Lembrechts, Sara, (Red.) Handbook of Children’s Rights Studies, Routledge International 

(2015), s. 1-23 och s. 412-429. 
14 Vandenhole, Desmet, Reynaert, Lembrechts, (Red.) Handbook of Children’s Rights Studies (2015), s. 10. 
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barn som möjligt.15 Enligt CCRS är det också ett syfte med kritiken att ge utrymme för 

förändring och emancipation.16 

 

CCRS har, som jag uppfattar det, liknande kritiska utgångspunkter som Critical Legal Studies, 

CLS, rörelsen i USA, och som även Feminist Legal Studies, FLS, rörelsen har sina rötter i, dvs. 

det kritiska stråk inom rättsligt tänkande som ifrågasätter rättssystemets abstrakta rationalism 

och dess separation från politisk, ekonomisk, historisk och kulturell kontext.17 CCRS gör det 

således möjligt att ha ett externt kritiskt perspektiv på rätten, dvs. att kunna stå utanför rätten 

och kritisera denna i den rättsvetenskapliga analysen. Det externa perspektivet i denna uppsats 

innebär ett kritiskt perspektiv på barnrättslig reglering. Detta innebär att argumentationen i 

analysen inte begränsas av en inomrättslig argumentation (se beskrivning av metod i avsnitt 

2.1) och inte heller till argument som rör Sveriges internationella åtaganden, dvs. i vad mån 

svensk rätt lever upp internationell rätt, i denna uppsats främst barnkonventionen. 

 

Som beskrivits har det i denna uppsats varit ett syfte att identifiera och belysa problem med 

lagstiftningen när det gäller de hänsyn som har tagits till att barnet är barn, barnperspektivet, 

vid ändringen av dessa bestämmelser. För att kunna förklara mina resultat när det gäller den 

hänsyn som tagits till att barnet är barn, dvs. de normer och värden som format lagstiftningen 

– hur barnet konstruerats i tid och rum i svensk migrationsrätt i dag – har jag även utgått från 

socialkonstruktionistisk teori. 

 

Socialkonstruktionism är en gemensam beteckning för en rad nya teorier om samhälle och 

kultur och innebär att människor konstruerar sin verklighet.18 Denna teoribildning innebär, 

enligt Vivien Burr, att det sätt som vi gemensamt förstår verkligheten på är historiskt och 

kulturellt specifikt och att kunskap och sanning om världen skapas av människan genom sociala 

konstruktioner i dagliga interaktioner.19 Enligt Burr är alla sociala interaktioner av betydelse 

 
15 Leviner, Barnkonventionen som svensk lag – en diskussion om utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns 

rättigheter (2018), s. 290–291.  
16 Vandenhole, Desmet, Reynaert, Lembrechts (Red.) Handbook of Children’s Rights Studies (2015), s. 424. 
17 För en beskrivning av dessa utgångspunkter, se Nilsson, Barn i rättens gränsland, Om barnperspektiv vid prövning om 

uppehållstillstånd (2007), s. 21 f. 
18 Jørgensen Winther, Marianne, Phillips, Louise, Torhell, Sven-Erik, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

Lund (2000), s. 11. 
19 Burr, Vivien, Social Constructionism, Routledge, London (2015), s. 4. 
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enligt socialkonstruktionismen och dess perspektiv, särskilt språket. Burr menar att språket är 

mer än bara ett sätt att uttrycka sig, utan världen konstrueras genom att människor 

kommunicerar med varandra. Teoribildningen insisterar på att människan ska ställa sig kritisk 

till förståelsen av både själva människan och världen. Detta, menar Burr, gör det möjligt för 

människan att ställa sig kritisk till idén om att de observationer av världen som skapas är 

oproblematiska och naturliga eftersom denna kunskap baseras på subjektivitet.20  

 

Socialkonstruktionismen utmanar således människan till att vara misstänksam till antagandena 

om hur världen ska vara. Enligt Burr innebär socialkonstruktionismen även ett ifrågasättande 

av människans indelning av världen i kategorier då dessa inte är av naturen givna, utan 

konstruerade människor emellan i daglig interaktion. Världen och verkligheten som människan 

konstruerar uppfattas på olika sätt beroende på vem det är som observerar denna värld och 

verklighet. Enligt socialkonstruktionismen är det sätt vi gemensamt förstår världen, de 

kategorier och begrepp som vi använder, historiskt och kulturellt specifika. Ett exempel som 

lyfts fram av Burr är hur vi förstår barn och att föreställningen om barndom har genomgått stora 

förändringar genom åren. Enligt Burr är det bara relativt nyligen som barn har upphört att 

betraktas som enbart små vuxna i allt utom beträffande deras legala rättigheter.21  

 

Enligt Jo Bridgeman och Daniel Monk, barnrättsliga forskare som också utgår från 

socialkonstruktionismen, är attityder mot barn, förväntningar på dem och uppfattningar om 

deras förmågor inte universella och statiska. De menar i stället att dessa inte är givna, utan 

förhandlingsbara och möjliga att ifrågasätta och att de betydelser som tillskrivs barndom är 

kulturellt och historiskt specifika, dvs. socialt konstruerade. De menar också att rätten i hög 

utsträckning är en bidragande faktor till denna konstruktion.22 De ger åldersgräns som ett 

exempel, att rätten anger gränser för barndomen, när denna upphör, genom reglering av detta i 

lagar. Detta menar Bridgeman och Monk är något som varierar beroende på tid och rum samt 

kulturell bakgrund. De belyser också att den vanligaste åldersgränsen runt om i världen är att 

barnet upphör att vara ett barn vid 18 år. Däremot förekommer det skillnader i denna 

åldersgräns, när barnet ses som ett barn eller som vuxen, när det handlar om bland annat 

 
20 Burr, Social Constructionism (2015), s. 2 och s. 10–11. 
21 Burr, Social Constructionism (2015), s. 4. 
22 Bridgeman, Jo, Monk, Daniel, Feminist Perspectives on Child Law, Cavendish Publishing Ltd, London (2000), s. 3. 
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förtäring av alkohol, rökning, körkort och bestraffning vid brott.23 Bridgeman och Monk menar 

här att: 

 
” To this extent, law admits to and enables a degree of fluidity in the construction of childhood.”24 

 

Inom den svenska barnrätten har det av Anna Singer också uppmärksammats att det inom rätten 

finns olika synsätt på barn, ett behovsorienterat synsätt, som handlar om att barn har behov som 

måste skyddas av vuxna, och ett kompetensorienterat synsätt, som tillskrivs autonomi på 

samma sätt som vuxna.25  

 

 

  

 
23 Bridgeman, Monk, Feminist Perspectives on Child Law (2000), s. 4-5. 
24 Vandenhole, Desmet, Reynaert, Lembrechts, (Red.) Handbook of Children’s Rights Studies (2015), s. 10. 
25 Singer, Anna, Barns rätt, Iustus Förlag, Uppsala (2019), s. 26. 
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3 Det internationella rättsliga ramverket 
I detta kapitel ges en beskrivning av det internationella rättsliga ramverket, med fokus på 

Sveriges internationella åtaganden inom det studerade området. Som tidigare beskrivits, är det 

vissa artiklar i barnkonventionen och Europakonventionen som är särskilt centrala för denna 

uppsats. Det är artiklarna 3, 9 och 37 i barnkonventionen respektive artikel 8 i 

Europakonventionen som kommer att beskrivas mer djupgående. Kapitlet är tänkt som en 

bakgrund och en rättslig ram, eller relief, för analysen av om svensk rätt lever upp till den 

internationella rätten och Sveriges internationella åtaganden, främst barnkonventionen som är 

den centrala konventionen när det gäller barnets rättigheter. 

 

3.1 Barnkonventionen 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och belyser att barn inte enbart är objekt tillhörande 

deras föräldrar eller vårdnadshavare, liksom inte unga vuxna i förberedelse inför vuxenlivet. 

Barn är egna individer med egna rättigheter. Barnkonventionen separerar barn från vuxna och 

uttrycker att den tiden som barn har, när de är och ska vara barn, är till för att barnet ska skyddas 

och ha möjligheter att växa, lära, leka, utvecklas samt blomstra med värdighet.26 Konventionens 

artikel 1 anger att med barn avses i konventionen varje människa upp till 18 år, om barnet inte 

blivit myndig tidigare enligt den lag som gäller för barnet.27 

 

Alla 54 artiklarna i barnkonventionen har ett lika värde och är lika mycket betydelsefulla samt 

utgör en helhet i konventionen. Däremot finns det fyra grundläggande principer som alltid 

måste beaktas och som ska vara vägledande när det handlar om tolkningen och tillämpningen 

av frågor beträffande barn: artikel 2 om att alla barn har samma rättigheter och lika värde, artikel 

3 om barnets bästa, artikel 6 om att alla barn har rätt till liv och utveckling samt artikel 12 om 

barnets rätt att komma till tals.28 

 

Barnkonventionen är bindande internationell rätt vilket innebär att en stat blir folkrättsligt 

bunden till konventionen vid ratificering och att staten därmed har en skyldighet att genomföra 

 
26 https://www.unicef.org/child-rights-convention#learn, hämtad: 25 april 2022. 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, hämtad: 25 april 2022. 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten, hämtad: 25 april 2022. 
27 Artikel 1 barnkonventionen. 
28 Artikel 2, 3, 6 och 12 barnkonventionen. https://unicef.se/barnkonventionen, hämtad: 25 april 2022. 
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sina statliga förpliktelser i enlighet med konventionen och dess bestämmelser. Detta är något 

som regleras i barnkonventionens artikel 4.29 Det är FN:s Barnrättskommitté, CRC, som är 

barnkonventionens övervakningskommitté, dvs. den kontrollmekanism för efterlevnaden av 

barnkonventionen som är knuten till konventionen. Kommittén verkar således för att 

kontrollera staterna och deras efterlevnad av konventionen, genom granskning av de stater som 

bundit sig till konventionen, för att säkerställa att staternas skyldigheter enligt konventionen 

fullföljs.30 Vidare har kommittén även utfärdat vissa allmänna rekommendationer, general 

comments, om hur artiklarna i barnkonventionen ska tolkas. Det är de artiklar som kommittén 

anser att staterna ska ägna extra uppmärksamhet åt och sedan september 2021 finns det 25 

allmänna rekommendationer.31 Vid ratificeringen av konventionen ska staten, inom de två 

första åren, lämna in en landrapport där de redogör för de åtgärder som vidtagits för att efterleva 

konventionen, vilka framsteg som gjorts samt även meddela om svårigheter som uppstått eller 

uppstår. Landrapporterna ska sedan lämnas in vart femte år och ska vara en del av staternas 

rättstillgänglighet, dvs. hela allmänheten ska ha tillgång till dessa rapporter och kunna läsa 

dem.32 

 

Barnkonventionens artikel 3 uttrycker principen om barnets bästa. I första punkten står det att 

vid alla åtgärder som rör barn i den offentliga såväl som privata sfären, exempelvis domstolar, 

myndigheter och lagstiftande organ m.fl., ska barnets bästa beaktas i första hand. I andra 

punkten framgår det att konventionsstaterna är förpliktigade att tillförsäkra barnet det skydd 

och omvårdnad som krävs för barnets välfärd med hänsyn till de rättigheter och skyldigheter 

som tillkommer barnets föräldrar, vårdnadshavare eller annan juridiskt ansvarig över barnet och 

för att uppnå detta ändamål ska alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder vidtas. 

Slutligen i tredje punkten står det att konventionsstaterna måste säkerställa att institutioner, 

tjänster och inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller, av behöriga 

myndigheter, allt som är nödvändigt för att uppnå ändamålet.33 

 
29 Artikel 4 barnkonventionen. Staternas bundenhet när det gäller folkrättsliga överenskommelser regleras i Wienkonventionens 

art. 27. Art. 27 Wienkonventionen uttrycker att ”en stat kan inte åsidosätta konventionsförpliktelser till förmån för reglering i 

den interna rättsordningen”, dvs. ska den internationella rätten företräda den nationella rätten. 
30 Artikel 43 barnkonventionen.  
31 https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc/general-comments, hämtad: 25 april 2022. 
32 Artikel 44 barnkonventionen.  
33 Artikel 3 barnkonventionen. 
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Barnrättskommitténs allmänna kommentarer gällande principen om barnets bästa, artikel 3 i 

barnkonventionen, belyser att barnets bästa ska appliceras på alla områden och i alla 

sammanhang. Barnrättskommittén menar att begreppet barnets bästa ska säkerställa ett fullt och 

faktiskt åtnjutande av alla rättigheter i den nationella rätten som erkänner barnkonventionen.34 

 

Barnkonventionens artikel 9 uttrycker principen om familjens enhet och familjesplittring. I 

artikelns första punkt står det att barn inte ska skiljas från sina föräldrar om det inte är 

nödvändigt för barnet. Detta får alltså endast ske av behörig myndighet, underställd rättslig 

prövning och enligt tillämplig lag och om det i förfarandet bedöms att ett åtskiljande resulterar 

i barnets bästa. Exempel på detta är övergrepp, vanvård av barnet från föräldrarnas sida och om 

föräldrarna lever isär. Vidare belyser andra punkten i artikel 9 vikten av att alla parter, dvs. 

barnet respektive föräldrarna, ska ha möjlighet att framföra sina synpunkter. Tredje punkten 

innefattar den respekt som staterna ska ha gentemot barnet som åtskiljs från en eller båda 

föräldrar, så att barnet kan hålla fortsatt kontakt med föräldrarna om det anses vara för barnets 

bästa. Slutligen står det i fjärde punkten till artikel 9 att om staten har beslutat att skilja barnet 

från sina föräldrar på grund av bland annat utvisning som rör antingen barnet eller föräldrarna 

så ska staten, på begäran, meddela barnet, föräldrarna eller annan familjemedlem vart den 

åtskilda familjemedlemmen vistas. Däremot får detta endast ske om det inte medför någon 

skada för barnet eller några negativa påföljder för alla inblandade parter.35 

 

Barnrättskommittén har inte utfärdat några särskilda allmänna kommentarer beträffande artikel 

9. Kommittén har emellertid utöver de allmänna kommentarerna beträffande specifika artiklar 

gjort uttalanden av tematisk karaktär, dvs. uttalanden rörande en viss fråga, joint general 

comments. När det gäller barn i migrationssammanhang finns två allmänna kommentarer, 

kommentar nummer 2236 och 2337, med uttalanden om barn i migrationssituationer. Bland annat 

har Barnrättskommittén i kommentar nummer 22 uttalat att konventionsstaterna måste 

säkerställa att barn i en migrationskontext måste behandlas ”first and foremost as children”, 

dvs. att barn först och främst ska behandlas som barn och inte som vuxna. Här menar kommittén 

att staterna har en skyldighet enligt barnkonventionen och de förpliktelser som de åtagit sig att 

 
34 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 14, para. 4 (2013). 
35 Artikel 9 barnkonventionen. 
36 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 22 (2017). 
37 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 23 (2017). 
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säkerställa att barnets rättigheter respekteras, skyddas och efterlevs i en migrationskontext, 

oberoende av den status som deras föräldrar eller annan vårdnadshavare har i denna kontext.38 

 

Vidare har kommittén i kommentar nummer 23 uttalat att om en familjesplittring skulle ske 

genom utvisning av en eller båda föräldrarna, på grund av att ett brott skett som strider mot 

migrationslagstiftningen i samband med inresa eller vistelse, anses detta vara oproportionerligt. 

Här menar kommittén att staten genom att göra detta föranleder en uppoffring för barnet som 

även innebär en begränsning i familjelivet vilket medför en inverkan på barnets liv och 

utveckling. Detta är något som i sådana fall inte vägs upp i relation till krav på utvisning av 

föräldern i samband med migrationsrelaterade brott. Vidare menar kommittén att barn och deras 

familjer som migrerat till ett land också ska skyddas i fall som utgör godtyckliga ingrepp mot 

rätten till privat- och familjeliv. Kommittén rekommenderar staterna att tillhandahålla andra 

lösningar för regleringen av migranters status när det kommer till regelstridiga situationer, 

särskilt för dem som bor med sina barn, när barnet fötts eller bott i destinationslandet under en 

lång period, liksom om det skulle strida mot barnets bästa att återvända till föräldrarnas 

ursprungsland. Slutligen betonar kommittén att om grunden för utvisning är brottslighet måste 

barnets rättigheter och rätten till barnets bästa ligga till grund för beslutet och beaktas i första 

hand, liksom deras rätt till att bli hörda och att deras åsikter tas på allvar samt säkerställs. Detta 

är i enlighet med principen om proportionalitet och även andra principer som ligger till grund 

för mänskliga rättigheter.39 

 

Ett exempel på vägledande avgöranden där Barnrättskommittén kommit fram till att 

barnkonventionens artikel 9 inskränkts är kommunikationsförfarande nummer 30/2017. C.R. 

vände sig i detta fall till kommittén med ett kommunikationsförfarande, då han ansåg att hans 

dotters rättigheter enligt bland annat artikel 9 barnkonventionen hade inskränkts av staten 

Paraguay. Detta med anledning till att dotterns moder, L.R.R., valt att flytta tillbaka till sin egen 

hemstad med dottern, elva dagar efter födseln, och därefter försvårat alla former av kontakt 

mellan C.R. och sin dotter, utan någon grund till detta. C.R. hävdade att Paraguay bland annat 

misslyckats med efterlevnaden av artikel 9, genom att staten inte respekterat och säkerställt 

rätten till att barnet som skiljts åt från sin förälder ska kunna ha fortsatt kontinuerlig kontakt 

med båda föräldrarna. Här hänvisade även C.R. till ett fall i Argentina som belyste att stater 

 
38 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 22, para. 11 (2017). 
39 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 23, para. 29 (2017). 
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som separerat barn från föräldrarna måste säkerställa att barnen kan ha fortsatt kontinuerlig 

kontakt, i alla former, med föräldern som de är separerade från. Kommittén ansåg att Paraguay 

gjort en inskränkning av bland annat artikel 9, eftersom barnets rätt till bland annat utveckling 

påverkas av att inte kunna träffa sin far respektive faderns familj och att staten måste undersöka 

huruvida de vidtagit effektiva åtgärder för att efterleva bestämmelserna i denna artikel.40 

 

Barnrättskommittén har även i kommunikationsförfarande nummer 90/2019 kommit fram till 

att utvisningen av en förälder gjordes i strid med konventionens artikel 9. Detta fall handlade 

om att Argentina ville utvisa en Peruansk kvinna för att hon begått brott i samband med inresa 

till Argentina, något som skulle medföra en splittring med hennes tre barn i landet. Däremot 

togs detta fall inte vidare då kommittén bad Argentina att avbryta verkställigheten och landet 

meddelade att de gjort det definitivt.41 

 

Artikel 37 i barnkonventionen uttrycker att barn inte ska utsättas för tortyr, annan grym 

behandling, bestraffning eller dödsstraff. Barn får endast frihetsberövas om det är i enlighet 

med lag, men även då endast som sista utväg och för kortast lämplig tid. I Barnrättskommitténs 

allmänna kommentarer gällande artikel 37 barnkonventionen finns bland annat ett uttalande 

kopplat till artikel 9 barnkonventionen. Kommittén lägger betoning på artikel 9 och uttrycker 

att för att en separation av barnet från en eller båda föräldrar ska anses vara nödvändigt måste 

beslutet vara förenligt med barnets bästa och det måste även vara föremål för domstolsprövning, 

i enlighet med tillämplig lag och förfarande, där alla berörda parter blir företrädda.42 Detta är 

även något som betonas i Unicef:s implementeringshandbok.43 

 

De tankegångar som återspeglas i Barnrättskommitténs allmänna rekommendation nummer 24 

om juvenile justice är också viktiga att uppmärksamma och beakta i sammanhanget. Dessa 

allmänna rekommendationer betonar om att det i stället för bestraffning av brott ska ersättas 

med vård, rehabilitering och återförening.44 

 
40 För mer djupgående läsning, se: CRC/C/83/D/30/2017. 
41 För mer djupgående läsning, se: CRC/C/85/D/90/2019. 
42 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 8, para. 42 (2006). 
43 Artikel 37 barnkonventionen. UNICEF Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child (2007), s. 

547-548.  
44 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 24, para. 12, 13, 15, 111 och 112 (201x), ersätter Barnrättskommitténs 

allmänna kommentar nr. 10 (2007). 
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3.2 Europakonventionen  
Europakonventionen är Europarådets45 konvention om skydd för mänskliga rättigheter. 

Tillsammans med dess tillhörande protokoll verkar Europakonventionen som ett 

övervakningssystem för att säkerställa och effektivisera skyddet för mänskliga rättigheter för 

människor tillhörande Europarådets medlemsstater. Konventionsstaterna är därför skyldiga att 

leva upp till sina åtaganden vad gäller Europakonventionen, konventionsartiklarna och de 

tillhörande protokollen.46 Konventionsstaterna får själva besluta huruvida de vill binda sig till 

tilläggsprotokollen, dessa är betraktade som separata traktater och är till för att kunna ge ett 

starkare skydd åt mänskliga rättigheter än vad som redan existerar i de huvudsakliga 

konventionsartiklarna. I dag finns det 16 tilläggsprotokoll.47 

 

Europadomstolen är ett av de organ som existerar för att kunna kontrollera så att de mänskliga 

rättigheterna i Europakonventionen upprätthålls av konventionsstaterna, dvs. en 

kontrollmekanism för efterlevnaden av Europakonventionen. För att kunna vända sig till 

Europadomstolen måste den klagande först ha uttömt alla nationella rättsmedel. 

Europadomstolens domar är bindande för den berörda staten men det är viktigt att vara 

medveten om att domstolen inte verkar som en överinstans till de nationella domstolarna, vilket 

innebär att domstolen enbart kan fastställa huruvida en stat brutit mot sina förpliktelser 

gentemot konventionen eller inte och om så är fallet utdöma skadestånd till klagande.48 

 

Europakonventionens artikel 1 uttrycker vilka som åtnjuter konventionens skydd och att den 

nationella rätten ska tillämpas i förenlighet med konventionsbestämmelserna. Artiklarna 2–18 

uttrycker vilka rättigheter som omfattas av konventionen, dvs. dessa artiklar innefattar en 

 
45 Europarådet är en samarbetsorganisation som arbetar med att stärka demokrati och skyddet för mänskliga rättigheter i Europa, 

bland sina 46 medlemsstater. Artikel 59 EKMR. Fisher, David, Mänskliga rättigheter: En introduktion, Norstedts Juridik, 

Stockholm (2017), s. 42.  
46 https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c, hämtad: 25 april 2022. Fisher, Mänskliga rättigheter: En 

introduktion (2017), s. 42–43. Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, Norstedts Juridik, Stockholm (2015), s. 17–18.  
47 Fisher, Mänskliga rättigheter: En introduktion (2017), s. 43. För att se och läsa mer om tilläggsprotokollen: 

https://www.coe.int/en/web/portal/home?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_15_groupId

=99928066&_15_struts_action=/journal/preview_article_content&_15_articleId=99928550&_15_version=1.6, hämtad: 25 

april 2022.  
48 https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention, hämtad: 25 april 2022. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk 

praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (2015), s. 19–20. 
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rättighetskatalog. Vidare regleras de regler som gäller inför Europadomstolen i artiklarna 

19–51 och slutligen är det artiklarna 52–59 som reglerar frågor rörande traktaträttslig karaktär, 

exv. ratifikation, reservation och uppsägning.  

 

Europakonventionens artikel 8 reglerar rätten till skydd för privat- och familjeliv. I artikelns 

första punkt uttrycks det att var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem 

och sin korrespondens. I artikelns andra punkt uttrycks det att offentliga myndigheter inte får 

ingripa i denna rättighet, om inte det finns stöd i lag för detta eller om det i ett demokratiskt 

samhälle inte är nödvändigt att göra så med hänsyn till den nationella säkerheten, dess rykte 

eller rättigheter, för att förhindra att konfidentiella underrättelser sprids, liksom för att 

upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.49 

 

Artikel 8 i Europakonventionen kan vara svårdefinierad, eftersom det är en rättighet med flera 

aspekter och det finns olika omständigheter som går att förknippa med denna rättighet. Detta 

med anledning av att rättigheten omfattas av rätten till privatlivet, familjelivet samt hemmet 

och korrespondensen. Rätten till familjelivet samt hemmet och korrespondensen är nära 

förbundna med rätten till privatlivet och dessa går således oftast inte att särskilja från varandra. 

Exempelvis om en familjesplittring skulle ske eller om kontakterna mellan 

familjemedlemmarna skulle försvåras omfattas inte detta enbart av att rätten till familjelivet 

drabbas utan även de enskilda familjemedlemmarnas rätt till privatliv.50 

 

Rätten till privat- och familjeliv är inte absolut enligt artikel 8 i Europakonventionen, utan 

denna rättighet kan vara föremål för vissa inskränkningar. Exempel på sådana inskränkningar 

är den nationella eller allmänna säkerheten, landets ekonomiska välfärd, förebyggandet av 

brott, för att skydda hälsa eller moral samt skyddet av andra rättigheter och friheter. Barnets 

rätt att kunna ha kontinuerlig kontakt med en eller båda föräldrarna omfattas också av artikel 8 

i konventionen.51 Däremot varierar denna rättighet beroende på vad för kontext den sätts in i. 

Om det exempelvis handlar om att föräldrarna separerar så medför detta ett bredare spektrum 

av innebörden av denna rättighet samt begränsas till vad som anses vara för barnets bästa. När 

det kommer till att staten valt att utvisa en eller båda föräldrarna är detta något som gjorts för 

 
49 Artikel 8 Europakonventionen. 
50 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 

(2015), s. 364–365. 
51 FRA EC THR, kap. 5, s. 73–75. 
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att skydda staten, vilket innebär att resultatet för barnet i detta fall formar en balans mellan vad 

som är bäst för alla parter inblandade, dvs. staten, föräldrarna och barnet, respektive vad som 

anses vara enbart för barnets bästa.52 

 

Europadomstolens praxis beträffande familjelivet erkänner rätten till privat- och familjeliv 

respektive rätten för barnets bästa att vara beroende av varandra, vilket är det som domstolen 

primärt tar hänsyn till. Europadomstolen är medvetna om att barnets rättigheter kan komma i 

konflikt med rätten till privat- och familjeliv, då denna rättighet ofta kan komma att inskränka 

barnets rättigheter.53 

 

  

 
52 FRA EC THR, kap. 5, s. 78–82. 
53 FRA EC THR, kap. 5, s. 74. 
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4 Det svenska rättsliga ramverket  
I detta kapitel ges en beskrivning av det svenska rättsliga ramverket. Jag börjar med en 

beskrivning av de beslutande myndigheterna. Därefter följer ett avsnitt om tillämplig 

lagstiftning, följt av Europakonventionens respektive barnkonventionens ställning i svenskt rätt 

och slutligen utlänningslagen. 

 

4.1 Allmänt om ärendehandläggningen  

4.1.1 Beslutande myndigheter 
Utlänningslagen reglerar den instans- och processordning som gäller i utlännings- och 

medborgarskapsärenden. Enligt 5 kap. 20 § UtlL är det, som första instans, Migrationsverket 

som utreder och meddelar beslut om bland annat uppehållstillstånd och återvändande, vilket 

innebär att Migrationsverket också omfattas av att ansvara för verkställigheten av avvisnings- 

och utvisningsbeslut.54 

 

Överklagande av Migrationsverkets beslut ska enligt 14 kap. 3 § UtlL ske i 

Migrationsdomstolen som andra instans och enligt 16 kap. 9 § UtlL i Migrationsöverdomstolen 

som högsta instans. Det är vissa av Länsrätterna som utgör migrationsdomstolara och 

Kammarrätten i Stockholm är Migrationsöverdomstol.55 

 

4.2 Tillämplig lagstiftning  
Den tillämpliga lagstiftningen inom området är primärt utlänningslagen. Utlänningslagen är en 

förvaltningsrättslig speciallag. Utöver bestämmelserna i utlänningslagen finns det även 

allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser om utredning och beslut i förvaltningsärenden. 

Dessa bestämmelser finns i regeringsformen och de regler som gäller för förvaltningsdomstolar 

finns i 11 kap. RF, medan de regler som gäller för förvaltningsmyndigheter finns i 12 kap. RF. 

Bestämmelser för förvaltningsdomstolarna finns även i förvaltningsprocesslagen (1971:291), 

FPL, och för förvaltningsmyndigheterna primärt i förvaltningslagen (2017:900), FL. 

 

Regeringsformen är svensk grundlag vilket innebär att ingen annan lag eller förordning får 

strida mot regeringsformen. Det finns ingen specifik bestämmelse i regeringsformen vad gäller 

 
54 Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen (2013), s. 192.  
55 16 kap. 1 § UtlL. 
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barn som flykting eller asylsökande, däremot gjordes det en ändring i 1 kap. 2 § femte stycket 

RF den 1 januari 2011 om att barns rätt tas till vara. 1 kap. 2 § femte stycket RF omfattar en 

reglering av de allmännas motverkande av diskriminering av människor, där ett tillägg med en 

bestämmelse om skydd för barn i Sverige lades till som uttrycker att de allmänna ska verka för 

att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt 

tas till vara. Regeringen gav som skäl till detta tillägg att de ansåg att ett förtydligande behövdes 

för det allmännas ansvar i förhållande till barn, att genom en ändring i denna bestämmelse 

skulle det också medföra en viktig markering vad gäller det allmännas ansvar gentemot barn i 

samhället. Något som även politiskt ger betydelse för samhällsutvecklingen.56 

 

Sverige har en skyldighet att säkerställa så att de rättigheter som kommer till uttryck i 

barnkonventionen tillgodoses, liksom Fördraget om Europeiska unionen och EU:s 

rättighetsstadga (där regeringen, i propositionen57, hänvisade till artikel 3 respektive artikel 24 

i stadgan). Regeringen menar att denna ändring innebär en markering när det kommer till de 

allmännas skyldighet att verka för att barnets rätt tas till vara, vilket blir i enlighet med Sveriges 

förpliktelser gentemot dess internationella åtaganden.58 

 

4.2.1 Europakonventionen 

4.2.1.1 Implementeringen av konventionen i svensk rätt 

Europakonventionen har beskrivits i kapitel tre. Sverige signerade Europakonventionen den 28 

november 1950 och ratificerade konventionen den 4 februari 1952.59 Europakonventionen 

inkorporerades som svensk lag den 1 januari 1995, Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.60 Efter att Sverige ratificerat Europakonventionen år 1952 infördes det därefter en 

bestämmelse i 2 kap. RF, så att ingen annan lag eller speciallag ska kunna stå över 

Europakonventionen och strida mot konventionens bestämmelser. Konventionen har en 

särställning som lag i Sverige. 2 kap. 19 § RF uttrycker således att lag eller annan föreskrift får 

inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Emellertid 

 
56 Prop. 2009/10:80, s. 187 f. Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen (2013), s. 70. 
57 Prop. 2009/10:80.  
58 Prop. 2009/10:80, s. 187 f. Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen (2013), s. 70. 
59 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=005, hämtad: 25 april 2022. 
60 Prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24, rskr. 1993/94:246.  



 
 

25 

anser regeringen att de bestämmelser som finns i 2 kap. RF är tillräckliga för att barnets 

individuella rättigheter skyddas på samma sätt som vuxnas.61 

 

4.2.2 Barnkonventionen 

4.2.2.1 Implementeringen av konventionen i svensk rätt 

Barnkonventionen har beskrivits i kapitel tre. Sverige signerade barnkonventionen den 26 

januari 1990, utan några reservationer, och var en av de första länderna att ratificera 

konventionen den 29 juni 1990.62 Barnkonventionen inkorporerades som svensk lag den 1 

januari 2020, Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.63 

 

Som tidigare beskrivits är barnkonventionen bindande internationell rätt vilket innebär en 

skyldighet för Sverige att fullgöra sina förpliktelser så att svensk rätt inte strider mot 

konventionen. Sverige kan alltså inte hänvisa till bestämmelser i sin interna rättsordning som 

skäl för att inte uppfylla konventionens förpliktelser utan måste genom lagstiftning, 

administrativa åtgärder och andra åtgärder förverkliga barnets rättigheter i enlighet med 

konventionen. Detta är något som uttrycks i barnkonventionens artikel 4, liksom 

Wienkonventionen om traktaträtten, Wienkonventionen, artikel 27 där det framgår att en stat 

inte kan åsidosätta konventionsförpliktelser till förmån för regleringar i den interna 

rättsordningen.64 

 

Sverige är en s.k. dualistisk stat,65 vilket innebär att konventionen måste införlivas, genom 

inkorporering eller transformering, i svensk rätt.66 Detta eftersom folkrätten och den 

inomstatliga rätten anses vara två skilda rättssystem i ett dualistiskt synsätt vilket innebär att 

dessa två rättssystem existerar parallellt och separerade från varandra i Sverige, liksom andra 

dualistiska stater som exv. Norge och Danmark.67 

 

 
61 Prop. 2009/10:80, s. 187 f. Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen (2013), s. 70. 
62 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en, hämtad: 25 april 

2022.  
63 Prop. 2017/18:186, bet. 2017/18:SoU25, rskr. 2017/18:389.  
64 Prop. 2017/18:186, s. 59–60.  
65 Till skillnad från monistiska stater, exv. Frankrike och Spanien, där konventioner blir direkt tillämpliga vid ratifikation för 

domstolar och andra myndigheter. Prop. 2017/18:186, s. 60.  
66 Prop. 2017/18:186, s. 60. 
67 Prop. 2017/18:186, s. 60.  
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Det är såväl inkorporering och transformering som använts för att implementera, dvs. införliva, 

konventionsåtagandena i barnkonventionen i svensk rätt. Transformering innebär att, i den 

utsträckning det anses behövligt, införa eller ändra svenska bestämmelser så att de 

överensstämmer med konventionens bestämmelser. Inkorporering av en konvention innebär att 

en lag stiftas som föreskriver att den aktuella konventionen, eller vissa delar av konventionen, 

ska gälla som lag i Sverige.68 Vidare för att undvika konflikter mellan de olika regelsystemen, 

dvs. konventionsbestämmelserna och svensk rätt, har fördragskonform tolkning använts. Detta 

har antingen gjorts genom att riksdagen, i samband med regeringens propositioner om nya 

traktatsförpliktelser, utgått från normharmoni med existerande lagstiftning eller genom att 

domstolarna vid sin tillämpning av nationella regler presumerat att dessa står i harmoni med de 

relevanta traktaterna och tolkat de nationella reglerna utifrån denna förutsedda normharmoni. I 

enlighet med principen om fördragskonform tolkning gäller nämligen att svensk lagstiftning 

ska presumeras vara förenlig med Sveriges internationella åtaganden och så långt möjligt tolkas 

i överensstämmelse med dessa. Vid en eventuell konflikt mellan en bestämmelse i en 

konvention och en uttrycklig lagbestämmelse har det emellertid ansetts att lagstiftningen ska 

ges företräde.69 

 

Som tidigare beskrivits har det tillkommit tre fakultativa protokoll till barnkonventionen efter 

konventionens tillkomst. Sverige har signerat och ratificerat två av dessa, det fakultativa 

protokollet om barns indragning i väpnade konflikter70 respektive det fakultativa protokollet 

om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi71. Det tredje fakultativa protokollet 

 
68 Prop. 2017/18:186, s. 60. 
69 Se Nilsson, Barn i rättens gränsland, Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, (2007), s. 70 f. med hänvisning 

till Strömberg och Melander (2003), s. 23 ff. Se även Bring, Ove, Klamberg, Mark, Mahmoudi, Said, Wrange, Pål, Sverige och 

folkrätten, Norstedts Juridik, Stockholm (2020), s. 63 ff. Prop. 2017/18:186, s. 60–61.  
70 Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter (Optional Protocol 

to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts), New York, 25 May 2000, UN 

Doc. A/Res/54/263. Tilläggsprotokollet signerades av Sverige den 8 juni 2000 och ratificerades den 20 februari 2003, SÖ 

2003:13, prop. 2001/02:178, i kraft i Sverige den 20 mars 2003. 
71 Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi 

(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child 

pornography), New York, 25 May 2000, UN Doc. A/Res/54/263. Tilläggsprotokollet signerades av Sverige den 8 september 

2000 och ratificerades den 19 januari 2007, SÖ 2007:7, prop. 2005/06:68, i kraft i Sverige den 19 februari 2007. 
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om ett individuellt klagomålsförfarande för barn, dvs. en möjlighet för enskilda barn att vända 

sig till kommittén med klagomål72 har Sverige varken signerat eller ratificerat ännu. 

 

4.2.2.2 Tolkningen och tillämpningen av barnkonventionen 

Enligt regeringen ska sedvanliga principer användas vid tolkningen och tillämpningen av 

barnkonventionen. Konventionen har som beskrivits inkorporerats som lag i Sverige, vilket 

innebär att myndigheter och domstolar har som skyldighet att lägga konventionens 

originaltext73 till grund för sin rättstillämpning, där denna tillämpning ska genomföras genom 

användning av sedvanliga tolkningsregler. De rättskällor och tolkningsregler som används vid 

tolkningen av den internationella rätten skiljer sig från tolkningen av den nationella rätten.74 

Wienkonventionen är det naturliga folkrättsliga tolkningsmedel som används för tolkningen av 

en konvention och denna skiljer mellan grundläggande tolkningsmedel, artikel 31, och 

supplementära tolkningsmedel, artikel 32.75 

 

Enligt Wienkonventionens artikel 31 punkt 1 ska en konvention tolkas ärligt, in good faith, i 

enlighet med den gängse meningen av konventionens ändamål och syfte. Vidare framgår det 

av konventionens artikel 31 punkt 2 att sammanhanget inte bara omfattas av konventionens 

text, preambel och bilagor, utan också av de överenskommelser rörande traktaten som träffats 

mellan alla parter i samband med traktatens ingående, dokument avseende konventionen, som 

upprättats och godtagits av en eller flera parter. Detta innebär att de hänvisningar som finns i 

inledningen till barnkonventionen utgör en del av sammanhanget när det gäller tolkningen av 

den. Ytterligare ska det, enligt konventionens artikel 31 punkt 3, tas hänsyn till senare 

överenskommelser mellan parterna vad gäller konventionens tolkning och tillämpning, liksom 

praxis vid tillämpningen som visar de olika parternas enighet om tolkningen samt tillämpliga 

och relevanta regler i den internationella rätten. Exempelvis, som redan beskrivits, är Sverige 

avtalsslutande part till två av barnkonventionens fakultativa protokoll vilket innebär att det kan 

 
72 Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om ett kommunikationsförfarade (Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of the Child on a communications procedure), New York, 27 January 2012, UN Doc. A/Res/66/138. 
73 Arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska språkversionerna gäller som svensk lag. Barnkonventionens 

engelska och franska originaltexter finns intagna som en bilaga till lagen och den svenska översättningen ska ses som ett 

hjälpmedel vid tolkningen av originaltexterna. Prop. 2017/18:186, s. 80–82 och 115.  
74 Prop. 2017/18:186, s. 82.  
75 Prop. 2017/18:186, s. 82–83. Sverige ratificerade Wienkonventionen 1974, konventionen trädde i kraft 1980, detta innebär 

att Sverige är folkrättsligt bunden till konventionen och har som skyldighet att följa dess bestämmelser. 
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finnas anledning till att även beakta dessa protokolls innehåll för svensk del avseende 

tolkningen och tillämpningen av barnkonventionen.76 

 

När tolkningen och tillämpningen enligt Wienkonventionens artikel 31 leder till ett oklart 

resultat eller inte undanröjer oklarheter uttrycker Wienkonventionens artikel 32 att det går att 

använda förarbeten till konventionen som ett supplementärt tolkningsmedel. Utöver dessa får 

även andra konventioner om mänskliga rättigheter som omfattas av samma rättsområde 

användas som supplementära tolknings- och tillämpningsmedel, liksom konventioner som 

antagits efter barnkonventionens antagande.77 

 

Artikel 38 i Stadgan för den Internationella domstolen, ICJ, anger vilka rättskällor som kan 

beaktas vid tolkningen och tillämpningen av konventionsbestämmelserna. Det är både primära 

och sekundära rättskällor som tas upp i artikel 38 i stadgan för den Internationella domstolen, 

vilket innebär att även rättsliga avgöranden samt doktrin går att använda som hjälpmedel vid 

tolkningen och tillämpningen av barnkonventionen.78 

 

Rekommendationer och allmänna kommentarer m.m. från FN:s konventionskommittéer, i detta 

fall Barnrättskommittén, omnämns inte i Wienkonventionen eller artikel 38 i Internationella 

domstolens stadga. Rekommendationer och allmänna kommentarer från kommittén anses inte 

ha folkrättslig status, vilket innebär att de inte heller blir juridiskt bindande för 

konventionsstaterna. Enligt folkrättslig doktrin kan det dock möjligen anses vara sedvanerätt 

att följa de olika övervakningskommittéernas avgöranden.79 Det kan därmed vara ett 

folkrättsbrott att inte följa dessa avgöranden. Hänvisningar har också gjorts till 

barnrättskommitténs riktlinjer m.m. av såväl Europadomstolen som EU-domstolen.80 

Övervakningskommittéernas uttalanden har också kommit att få en stark ställning som 

tolkningsmedel för bland annat internationella, liksom nationella domstolar. 

 
76 Prop. 2017/18:186, s. 83.  
77 Prop. 2017/18:186, s. 83.  
78 Prop. 2017/18:186, s. 83–84. 
79 Se Nilsson, Barn i rättens gränsland, Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, (2007), s.167, med hänvisning 

till Ehrenkrona (1999), s. 3 och 11. 
80 Exempelvis har Europadomstolen i ett fall hänvisat till barnrättskommitténs allmänna kommentar nummer 10 om barnets 

rättigheter inom rättskipning för unga lagöverträdare i fallet T. v. the United Kingdom samt V. v. the United Kingdom, Judgment 

of 16 December 1999. För fler exempel, se Handbook on European law relating to the rights of the child, European Union 

Agency for Fundamental Rights and Council of Europe (2015).  
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Barnrättskommittén har också fått erkänt mandat, genom staternas tillträdande till 

konventionen. Med denna bakgrund menar regeringen att barnrättskommitténs 

rekommendationer och allmänna kommentarer utgör ett viktigt stöd och ger en viss 

vägledningen vid tolkningen och tillämpningen av barnkonventionen i Sverige. Däremot 

framhåller regeringen att det är viktigt att i sådana fall ta hänsyn till vilket sammanhang dessa 

uttalande görs och huruvida dessa är tydliga, riktar sig mot Sverige eller annat land samt om de 

är generella till sin karaktär.81 Slutligen framhåller regeringen att det är lagstiftaren som har det 

huvudsakliga ansvaret för att se till så att den nationella rätten överensstämmer med 

konventionen och att de olika rättsreglerna inte hamnar i konflikt med den internationella rätten, 

dvs. barnkonventionens bestämmelser.82 

 

4.2.2.3 Barnombudsmannen – en kontrollmekanism i Sverige 

Barnombudsmannen är en statlig myndighet i Sverige och har en central roll när det gäller 

genomförandet av barnkonventionen, och till skillnad från ett flertal andra myndigheter i 

Sverige, har Barnombudsmannen en särskild ställning när det gäller tillvaratagandet av barnets 

rättigheter i Sverige.83 

 

Barnombudsmannen ska arbeta för att barn själva ska få komma till tals och att de ska ha 

möjlighet att framföra sina åsikter till beslutsfattare samt att barn ska få sina åsikter 

respekterade, framför allt i situationer där de är utsatta och lever en svår livssituation. Barnets 

rättigheter ska alltså företrädas av Barnombudsmannen i enlighet med barnkonventionen.84 

Barnombudsmannen ska också se till så att barnkonventionen efterlevs, driva på genomförandet 

av konventionsbestämmelserna och uppmärksamma att andra föreskrifter, liksom 

tillämpningen av dessa, inte strider mot konventionen. De brister som Barnombudsmannen 

upptäcker vad gäller överensstämmelser mellan svensk rätt och praxis respektive 

barnkonventionen ska uppmärksammas. Detta gör Barnombudsmannen genom att lämna in en 

årsrapport varje år till regeringen där det redogörs för barns levnadsvillkor, liksom förslag till 

förändringar i exempelvis lagstiftning och rättstillämpning, och hur Sverige bättre måste leva 

upp till barnkonventionen.85 

 
81 Prop. 2017/18:186, s. 84. 
82 Prop. 2017/18:186, s. 84. 
83 Prop. 2017/18:186, s. 62. 
84 Regleras i 1 § lagen om Barnombudsmannen. 
85 Regleras i 2 § lagen om Barnombudsmannen. Prop. 2017/18:186, s. 62–63. 
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4.2.3 Utlänningslagen  
Nationella bestämmelser som reglerar frågor om uppehållstillstånd, asyl samt visum för 

utländska medborgare och statslösa regleras som beskrivits i utlänningslagen. Lagen innehåller 

också regler om utvisning och avvisning samt redogör för under vilka förutsättningar detta kan 

ske.86 Sedan 1997 innehåller utlänningslagen två s.k. portalparagrafer om barn. Detta har sin 

bakgrund i Sveriges anslutning till barnkonventionen där dessa portalparagrafer handlar om 

implementeringen av barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa respektive artikel 12 om 

barnets rätt att komma till tals.87 Principen om barnets bästa regleras i 1 kap. 10 § UtlL och 

principen om barnets rätt att komma till tals regleras i 1 kap. 11 § UtlL. Som tidigare beskrivits 

kommer endast en av dessa två portalparagrafer att beröras i denna uppsats, portalbestämmelsen 

om barnets bästa. Vidare kommer även, som tidigare beskrivits, bestämmelsen om ömmande 

omständigheter att behandlas för att sätta in vandelsbestämmelsen och undantaget från denna i 

kontext. 

 

4.2.3.1 Inledande målbestämmelser 

En person som är under 18 år är ansedd att vara ett barn enligt 1 kap. 2 § UtlL. Detta innebär 

att om begreppet barn berörs i utlänningslagens bestämmelser behöver det inte definieras vem 

som anses vara ett barn, utan detta regleras för lagen som helhet i denna bestämmelse.88 

1 kap. 10 § UtlL uttrycker principen om barnets bästa. Här regleras att i de fall som rör barn 

ska det särskilt beaktas vad hänsyn till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt 

kräver. I samband med att 1 kap. 10 § UtlL infördes år 1997 underströk regeringen att även när 

det gällde barn så skulle utlänningslagen ge uttryck för en human inställning, vara tydlig och 

tillämpas konsekvent samt ge uttryck för en helhetssyn. Regeringen menade bland annat att 

principen om att det ska tas hänsyn till barnets bästa länge funnits i svensk rätt men att det också 

måste återspeglas inom utlänningsrätten.89 Vidare ansåg regeringen att principen om barnets 

bästa skulle komma till klart uttryck genom 1 kap. 10 § UtlL och på så vis omfatta alla typer av 

ärenden som regleras under utlänningslagen, inte enbart asylärenden. Regeringen belyste också 

det faktum att barnets intresse måste vägas mot andra samhällsintressen i 

utlänningslagstiftningen. Regeringen framhöll också vikten av att ta särskild hänsyn till barn i 

 
86 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentarer (2020), s. 68. 
87 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentarer (2020), s. 89 och 93. 
88 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentarer (2020), s. 73.  
89 Prop. 1996/97:25, s. 244–245. Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentarer (2020), s. 91.  
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asylprocessen, då barn inte själva väljer att lämna sina länder och därmed har en mindre 

överblick när det gäller de konsekvenser som detta kan medföra. Däremot konstaterade 

regeringen att prövningen av barnets bästa inte kunde, i förhållande till utlänningslagens övriga 

regleringar, ge en så långtgående innebörd att det nästan blir ett eget kriterium för 

uppehållstillstånd att vara barn.90 

 

4.2.3.2 Vandel och undantag 

Enligt 5 kap. 7 § UtlL får ett permanent uppehållstillstånd, PUT, beviljas om den utländska 

medborgaren kan försörja sig, 5 kap. 7 § första punkten, och om det med hänsyn till den 

utländska medborgarens förväntade levnadssätt inte råder tveksamheter om att ett permanent 

uppehållstillstånd bör beviljas, 5 kap. 7 § andra punkten (den så kallade vandelsbestämmelsen). 

5 kap. 7 § UtlL reglerar endast villkoren för permanent uppehållstillstånd men ligger inte till 

någon grund för uppehållstillstånd. Dessa krav är vad som enligt huvudregeln gäller vid 

ansökan om permanent uppehållstillstånd och gäller inte enbart för de utländska medborgare 

som söker uppehållstillstånd och är skyddsbehövande utan också för de som ansöker om 

uppehållstillstånd för exempelvis arbete, liksom de som efter en viss tid av tidsbegränsat 

uppehållstillstånd ska få beviljat permanent uppehållstillstånd.91 

 

Den nyligen reviderade bestämmelsen i 5 kap. 7 § UtlL har till viss del sin utgångpunkt i tidigare 

ordalydelse, ”Ett uppehållstillstånd skall tidsbegränsas om det med hänsyn till utlänningens 

förväntade levnadssätt råder tveksamhet om uppehållstillstånd bör beviljas” i samma 

bestämmelse, 5 kap. 7§ UtlL. Regeringen menar här att tidigare lydelse ska anses vara som en 

förebild för den ändrade bestämmelsen och att det innebär att viss vägledning gällande hur den 

ändrade bestämmelsen ska tolkas går att hämta från tidigare förarbetsuttalanden samt praxis 

från Migrationsöverdomstolen, något som regeringen menar underlättar för rättstillämparen. 

Vidare anger regeringen också att det är omständigheterna i det enskilda fallet som ska kunna 

forma en bedömning gällande denna rättighet, något som vägleds genom tidigare lydelses 

praxis i MIG 2010:19, där det även finns utrymme för att bedöma/beakta när ett brott skett 

utanför Sverige. Regeringen menar att mindre allvarlig brottslighet i kombination med allvarlig 

misskötsamhet kan leda till tveksamheter om beviljandet av permanent uppehållstillstånd. 

Däremot framför regeringen i samband med det att det inte bör vara tillräckligt med 

 
90 Prop. 1996/97:25, s. 246–247. Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentarer (2020), s. 91–92. 
91 Prop. 2020/21:191, s. 168. 
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bagatellartade förseelser, utan att detta kommenteras närmare, för att inte kunna bevilja 

permanent uppehållstillstånd på grund av vandelsbestämmelsen.92 

 

Enligt regeringen utgör en vandelsbestämmelse för permanent uppehållstillstånd en viktig del 

av Sveriges hållbara, långsiktiga migrationspolitik. Regeringen menar att ett permanent 

uppehållstillstånd omfattas av ett flertal fördelar i jämförelse med ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd och att det därför bara kan återkallas i vissa fall. Regeringen anser samtidigt 

att det inte finns någon rimlighet i att en person som vistats i Sverige med tidsbegränsat 

uppehållstillstånd och som gjort sig skyldig till brott eller brott i samband med misskötsamhet 

ska kunna få ett beviljat permanent uppehållstillstånd utan att lämpligheten av detta prövas. Här 

refererar regeringen till att de tidigare uttalat sig om att det kan komma att anses stötande att 

bevilja någon som begått ett relativt allvarligt brott tidigare ett permanent uppehållstillstånd. 

Vandelsbestämmelsen har som syfte att i sådana fall hindra att en person som kan antas komma 

att begå ett brott i landet får permanent uppehållstillstånd.93 

 

Vidare är det, enligt regeringen, inte lämpligt att genom lag eller förarbetsuttalanden reglera på 

ett mer detaljerat sätt vilka brottsrubriceringar, liksom strafftider som omfattar hinder för 

beviljandet av permanent uppehållstillstånd. Regeringen betonar att det även här innebär vilka 

överväganden som ska göras vid prövning enligt vandelsbestämmelsen. Regeringen menar att 

om detta skulle göras så skulle det motverka syftet med att åstadkomma en reglering som är 

flexibel och hållbar över tid, och där hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet samt 

där en rättsutveckling får ske genom rättspraxis. Vidare menar regeringen att permanent 

uppehållstillstånd på grund av vandel inte ska reserveras till enbart grövre brott. Om en ansökan 

om permanent uppehållstillstånd skulle avslås framhåller regeringen att den utländska 

medborgare då beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.94 

 

5 kap. 8 § UtlL reglerar vilka undantag som gäller i samband med kraven i 5 kap. 7 § UtlL. 

Enligt 5 kap. 8 § andra stycket UtlL gäller inte vandelsbestämmelsen som regleras i 5 kap. 7 § 

andra punkten UtlL om den utländska medborgaren är under 15 år. Detta innebär att om ett barn 

 
92 Prop. 2020/21:191, s. 69–71 och s. 168. 
93 Prop. 2020/21:191, s. 69–71. 
94 Prop. 2020/21:191, s. 69-71. 
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vid tidpunkten för prövningen av ansökan om permanent uppehållstillstånd fyllt 15 år omfattas 

barnet av den så kallade vandelsbestämmelsen.95 

 

Regeringen anser att det existerar goda skäl för att vandelsbestämmelsen ska omfatta personer 

som är 15 år och äldre. Regeringen menar att det skulle anses vara stötande om en 17-årig 

person som begått ett allvarligt brott skulle beviljas permanent uppehållstillstånd i jämförelse 

med en person som är några månader äldre, som begått samma brott, men inte får beviljat 

uppehållstillstånd. Vidare menar regeringen att båda personerna kan hållas ansvariga för de 

handlingar som skett och att det resulterar i ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, eftersom 

påföljden av ett avslag på ett permanent uppehållstillstånd blir att ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd i stället beviljas.96 

 

Regeringen redogör för att den bedömning som ska göras i det enskilda fallet ska omfattas av 

en framåtsyftande bedömning och att det inom ramen för denna bedömning ska finnas utrymme 

för beaktande av bland annat den sökandes ålder respektive allvarlighetsgraden när det gäller 

brottet. Vidare ska denna bedömning, betonar regeringen, göras i enlighet med 

portalbestämmelsen i utlänningslagen om barnets bästa, 1 kap. 10 § UtlL. Regeringen menar 

att detta måste ske med anledning av att det ska genomföras en helhetsbedömning i det enskilda 

fallet och att barnets rättigheter enligt barnkonventionen måste beaktas, vilket också är en 

anledning till att regeringen anser att vandelsbestämmelsen med det reglerade undantaget inte 

kommer att riskera till att leda till diskriminering mot barn.97 

 

Kritik har, som tidigare nämnts, riktat sig mot detta beslut.98 Denna kritik handlar bland annat 

om att det väckts frågor om huruvida vandelsbestämmelsen förhåller sig till barnets rätt till sina 

föräldrar i relation till risk för familjesplittring. Regeringen anser här att ett avslag på ett 

permanent uppehållstillstånd innebär att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas, och att 

även om utgångspunkten omfattas av att en familjesplittring inte bör ske och att familjen ska 

hållas samman så är det i sin tur inte nödvändigt att familjemedlemmarnas uppehållstillstånd 

omfattas av samma giltighetstid. Slutligen anser regeringen att med denna grund innebär det att 

 
95 Prop. 2020/21:191, s. 170. 
96 Prop. 2020/21:191, s. 76. 
97 Prop. 2020/21:191, s. 76. 
98 Prop. 2020/21:191, s. 69–71, för ytterligare kritik utöver nämnda sidor se även: s. 76 i prop. 
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vandelsbestämmelsen och dess undantag inte står i strid med barnkonventionen och att det 

enbart ska vara barn under 15 år som är undantaget för denna.99 

 

4.2.3.3 Synnerligen ömmande omständigheter  

Ömmande omständigheter regleras i 5 kap. 6 § UtlL. Bestämmelsen innebär, enligt 

5 kap. 6 § första stycket UtlL, att om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund så får ett 

uppehållstillstånd beviljas den utländska medborgaren, om det vid en bedömning av den 

utländska medborgarens situation finns synnerligen ömmande omständigheter för att hon eller 

han borde tillåtas att stanna kvar i Sverige. Det framgår även i första stycket att vid en sådan 

bedömning ska den utländska medborgarens anpassning till Sverige och situation i hemlandet 

särskilt beaktas, liksom personens hälsotillstånd. 

 

När det gäller barn framgår det av 5 kap. 6 § andra stycket UtlL att ett barn får ett beviljat 

tillfälligt uppehållstillstånd, TUT, i enlighet med första stycket om omständigheterna för barnet 

är särskilt ömmande. Det är också samma skäl som gäller för en vuxen person som vistats i 

Sverige med uppehållstillstånd och som under den tiden skapat särskild anknytning till Sverige, 

men här omfattas denna anknytning också av anknytning som uppstått under tiden av det att 

ansökan om asyl skickats in och uppehållstillståndet beviljats.  

 

Slutligen framgår det av 5 kap. 6 § tredje stycket UtlL att ett uppehållstillstånd som beviljats 

enligt första stycket är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och därmed ska detta gälla i 13 

månader. Efter detta ska de nya beviljade tidsbegränsade uppehållstillstånden gälla i två år. Om 

den utländska medborgaren haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i tre år och förutsättningarna 

för uppehållstillstånd enligt första stycket respektive de särskilda kraven i 7 § är uppfyllda, får 

en ansökan om permanent uppehållstillstånd beviljas.  

  

 
99 Prop. 2020/21:191, s. 76. 
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5 Analys 
Som framgått är det 5 kap. 7 § andra punkten UtlL som reglerar vandelsbestämmelsen. 

Bestämmelsen innebär att om det inte råder tveksamheter kring, i detta fall, barnets levnadssätt 

bör ett permanent uppehållstillstånd beviljas. Däremot så kan ett barn, om barnet vid tidpunkten 

för prövningen av uppehållstillstånd fyllt 15 år eller är äldre än 15 år, nekas ett permanent 

uppehållstillstånd på grund av vandel, 5 kap. 8 § andra stycket UtlL.  

 

Regeringen anger i sina överväganden beträffande de ändringar som gjordes i dessa 

bestämmelser att vandelsbestämmelsen ska vara en del av Sveriges migrationspolitik och 

hänvisar bland annat till att det är svårare att återkalla ett permanent uppehållstillstånd, vilket 

gör det rimligt att om ett brott begåtts så ska det ske en prövning om lämplighet innan ett sådant 

beviljas.100 Regeringen hänvisar också till att det kan anses vara stötande om ”en person” som 

är 17 år inte straffas medan ”en person” som endast är några månader äldre kan bli straffad. 

Regeringen menar här att de därför existerar goda skäl för att vandelsbestämmelsen och 

undantaget från denna ska omfattas av ”personer” som är av 15 år och äldre.101 Samtidigt 

uttrycker regeringen att varje fall ska bedömas enskilt och i sin egen kontext.102 

 

Regeringens resonemang är enligt min mening motsägelsefullt, med utgångspunkt i 

inomrättsliga argument. Genom att konstruera en 17-årig person på liknande sätt som en 18-

åring resulterar det i att barnet inte bedöms i ett enskilt fall och i egen kontext. 17-åringen kan 

ha fyllt 17 år i januari respektive 18-åringen som också fyller år samma månad – det innebär 

att det är ett helt år mellan dem och inte ”endast några månader”. Enligt min mening går det i 

stället att ifrågasätta om det inte är lika stötande att ett barn som är 14 år inte omfattas av 

bestämmelserna, medan ett barn som ”endast är några månader äldre” och 15 år, omfattas av 

bestämmelserna. Detta är ett dilemma som åldersgränser innebär och är i sig enligt min mening 

inte ett argument för att barnet inte ska behandlas som barn, utan som en vuxen och går att 

koppla till socialkonstruktionismens kritik om hur barn konstrueras i tid och rum, i detta fall i 

dag i den svenska migrationsrätten. Denna gränsdragning i lagstiftningen är inte given, utan går 

att ifrågasätta utifrån CCRS, om utgångspunkten är att skapa ett så bra liv och förutsättningar 

för barn som möjligt. 

 
100 Prop. 2020/21:191, s. 69–71. 
101 Prop. 2020/21:191, s. 76. 
102 Prop. 2020/21:191, s. 69–71 och 76. 
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Även om dessa bestämmelser är koherenta med vad som gäller inom straffrätten och med 

hänsyn till inomrättsliga argument, dvs. att barnet är straffmyndigt vid 15 års ålder, är 

bestämmelserna i utlänningslagen enligt min mening stötande, eftersom de är utformade så att 

ett utländskt barn riskerar familjesplittring om det inte beviljas permanent uppehållstillstånd på 

grund av vandel. Detta innebär också en särbehandling i förhållande till barn med svenskt 

medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd och är därmed även i strid med Sveriges 

internationella åtaganden, barnkonventionens diskrimineringsförbud i artikel 2, dvs. att 

konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 

dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller 

ställning i övrigt.103 

 

I barnkonventionens artikel 1 och 1 kap. 2 § UtlL anges ett barn vara ett barn mellan åldern 0 

och 18 år. Däremot gäller enligt undantagsregeln i 5 kap. 8 § andra stycket UtlL att ett barn 

mellan 15 år och 18 år kan nekas ett permanent uppehållstillstånd vilket kan, som tidigare 

nämnts, innebära utvisning för barnet. Det är intressant hur regeringen använt begreppet 

”person” i stället för ”barn” i vissa av sina resonemang vad gäller vandelsbestämmelsen och 

dess undantag.104 Detta går att koppla till socialkonstruktionismens utgångspunkter om att alla 

sociala interaktioner är av betydelse, särskilt språket, vid konstruktionen av vår verklighet i 

detta fall barnet. Som jag förstår det är detta ett sätt att ”avbarnifiera” barnet och något som gör 

så att lagstiftaren distanserar sig från att barnet är ett barn med syfte att göra lagstiftningen mer 

legitim. 

 

Regeringen har i förarbetena även betonat att om ett permanent uppehållstillstånd inte beviljas 

på grund av vandel så innebär detta att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska beviljas. 

Regeringen anser här att om utgångspunkten är att en familjesplittring inte ska ske och att 

familjen ska hållas samman så är det inte nödvändigt att familjemedlemmarnas 

uppehållstillstånd omfattas av samma tidsbegränsning.105 Ett uppehållstillstånd beviljas i dessa 

fall för barnet vanligen med stöd av bestämmelsen om ömmande omständigheter i 5 kap. 6 § 

 
103 Artikel 2 barnkonventionen. 
104 Prop. 2020/21:191, s. 76. 
105 Prop. 2020/21:191, s. 69–71 och 76. 
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andra stycket UtlL. Dock gäller även enligt denna bestämmelse att det, när giltighetstiden för 

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löpt ut, får beviljas ett permanent uppehållstillstånd om det 

bland annat finns förutsättningar för detta med stöd i 5 kap. 7 § UtlL. Alltså hänvisas det även 

i bestämmelsen om ömmande omständigheter till de krav som gäller enligt 

vandelsbestämmelsen och undantaget från denna. Som jag förstår bestämmelserna innebär detta 

att barn i åldern mellan 15 och 18 år som har begått ett vandelsbrott och därför har beviljats ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd i stället kan komma att utvisas på grund av vandel när detta 

uppehållstillstånd har upphört, till skillnad från resterande familjemedlemmar som har 

permanenta uppehållstillstånd. Även i de fall barnet i stället beviljas ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd och kraven i barnkonventionen tillfälligt uppfylls, kommer bestämmelserna 

att medföra en familjesplittring när barnet uppnått vuxen ålder och barnet ”straffas” således 

som vuxen för sådant barnet gjort som barn, dvs. det är ett kompetensorienterat synsätt på barnet 

som genomsyrar lagstiftningen som också går att koppla till socialkonstruktionistisk teori. Att 

det asylsökande barnet särbehandlas i relation till barn med svenskt medborgarskap och även i 

relation till barn som redan har beviljats ett permanent uppehållstillstånd är även något som är 

i strid med konventionens tidigare beskrivna diskrimineringsförbud i artikel 2. Enligt min 

mening innebär detta att barnet under tiden med det tidsbegränsade uppehållstillståndet även 

hamnar i ”ett limbo”, ett ingenmansland, något som inte är befrämjande för barnets liv och 

utveckling och således även är i strid med artikel 6 och Barnrättskommitténs uttalanden om 

rehabilitering, återintegration och reparativ rättvisa. 

 

Som beskrivits är ett barn enligt svensk rätt straffmyndigt vid 15 års ålder och kan därmed 

straffas för de brott som de begår från den åldern. Enligt min mening är det självklart att även 

ett asylsökande barn ska kunna dömas för de brott som begås om barnet är mellan 15 och 18 

år, om detta gäller för barn med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. 

Däremot går det utifrån Barnrättskommitténs uttalanden om tolkningen av barnkonventionen 

att argumentera för att barn inte ska straffas överhuvudtaget, utan att de ska vårdas, rehabiliteras 

och återintegreras. Vidare är det viktigt att betona här att ett svenskt barn inte riskerar utvisning 

– vilket kan leda till familjesplittring. Det innebär också att lagstiftningen, utifrån ett 

inomrättsligt argument, inte är koherent. Även om ett straff i Sverige också kan medföra en 

familjesplittring, finns det i dessa fall större möjligheter att behålla kontinuerlig kontakt med 

sin familj om både barn och familj befinner sig i samma land jämfört med om ett barn utvisas 

och familjen får stanna kvar i Sverige. Som beskrivits inledningsvis har det även riktats kritik 

mot vandelsbestämmelsen och dess undantag, för att barn genom utformningen av dessa 
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bestämmelser kan komma att utsättas för diskriminering och att bestämmelserna även kan 

resultera i familjesplittringar.106 

 

Regeringen ger heller inte någon vägledning beträffande hur frågan om vandel ska bedömas, i 

vilken grad och vad för sorts brott som ska utgöra grund för att ett permanent uppehållstillstånd 

inte ska beviljas på grund av vandel. Regeringen uttrycker att det inte bör vara tillräckligt med 

bagatellartade förseelser. Vidare menar regeringen att det inte skulle vara lämpligt att i lag eller 

genom förarbetsuttalanden reglera en mer detaljerad brottsrubricering, liksom de straff som 

utgör hinder för beviljandet av permanent uppehållstillstånd enligt bestämmelsen. Regeringen 

lämnar alltså över denna bedömning till rättstillämparen och hänvisar till att vägledning finns i 

tidigare rättspraxis till den tidigare bestämmelsen i 5 kap. 7 § UtlL.107 Enligt min mening är 

detta problematiskt, utifrån en inomrättslig argumentation, genom att det medför rättsosäkerhet 

eftersom tidigare praxis inte behandlat undantaget då detta är en helt ny bestämmelse sedan den 

20 juli 2021. 

 

Som framgått är barnkonventionen bindande internationell rätt för Sverige vilket innebär att 

Sverige måste leva upp till sina förpliktelser gentemot konventionen. Barnkonventionens 

artikel 9 om familjens enhet och familjesplittring innefattar att barn inte ska skiljas från sina 

föräldrar om det inte är nödvändigt för barnet.108 Barnrättskommittén har i sina allmänna 

kommentarer av tematisk karaktär uttalat sig om barn i en migrationskontext. Kommittén 

betonar i dessa uttalanden att dessa barn först och främst ska betraktas ”first and foremost as 

children”, dvs. som barn.109 Här går det att resonera kring huruvida ett barn som är 15 år och 

som utvisas eller inte beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av vandel inte ses som ett 

barn, i enlighet med Barnrättskommitténs uttalanden, utan som en vuxen som omfattas av 

samma vandelsbestämmelse och undantag som vuxna. Detta går att koppla till 

socialkonstruktionismens argument om hur kategorier skapas genom språket, i detta fall genom 

lagtexten. Barnet konstrueras i de studerade bestämmelserna om vandel i dag som en vuxen, 

dvs. det är ett kompetensorienterat synsätt på barn, där barnet ska ta ansvar på samma sätt som 

en vuxen, inte ett skyddsorienterat synsätt där hänsyn tas till barns särskilda behov och utsatthet 

som asylsökande. 

 
106 Prop. 2020/21:191, s. 69–71, för ytterligare kritik utöver nämnda sidor se även: s. 76 i prop. 
107 Prop. 2020/21:191, s. 69–71 och 76. 
108 Artikel 9 barnkonventionen. 
109 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 22, para. 11 (2017). 
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Att splittra ett barn från sin familj utan att det är nödvändigt för barnet bästa, något som regleras 

i artikel 9 barnkonventionen men enligt Barnrättskommittén även kan anses komma till uttryck 

i artikel 3 om barnets bästa, innebär enligt Barnrättskommittén en begränsning av barnets rätt 

till familjeliv och utveckling m.m. Kommittén menar att barn i en migrationskontext, 

tillsammans med sina familjer, ska skyddas så att staten inte agerar med godtyckliga ingrepp 

mot deras rätt till familjeliv. Kommittén anser att staterna i stället ska hitta andra lösningar på 

migrationsregleringen så att barnet inte påverkas negativt. Något som också blir förenligt med 

barnkonventionens artikel 3. Som framgått i beskrivningen av de kommunikationsförfaranden 

som lämnats till Barnrättskommittén och som berör familjesplittring betonas av kommittén i 

det ena fallet, nummer 30/2017, att dottern som åtskilts från sin far påverkats negativt av detta 

eftersom hon mist en del av sin familj vilket påverkar bland annat hennes rätt till utveckling 

vilket i sin tur inte innebär det som är bäst för henne. I det andra fallet, nummer 90/2019, skulle 

en moder som begått ett brott utvisas men på grund av att det inte ansågs vara för hennes barns 

bästa bad kommittén om att verkställigheten skulle avbrytas.110 Dessa två fall visar tydligt hur 

barnets rättigheter enligt Barnrättskommittén ska sättas i första hand och att det är vad som blir 

bäst för barnet som ska beaktas. 

 

Det går som framgått även att argumentera för att bestämmelserna även är i strid med 

barnkonventionens artikel 37 som uttrycker att barn inte ska utsättas för tortyr, annan grym 

behandling, bestraffning eller dödsstraff. Enligt Barnrättskommittén ska ett barn inte separeras 

från sin förälder eller sina föräldrar om det inte är nödvändigt för barnet. Av kommitténs 

allmänna kommentarer till denna artikel framgår också att en sådan familjesplittring kan 

innebära att barnet utsätts för tortyr enligt artikel 37 barnkonventionen. Detta är även något som 

kommer till uttryck i Unicef:s implementeringshandbok.111 

 

Även Europakonventionen innefattar ett skydd mot bland annat familjesplittring och som 

beskrivits regleras detta i artikel 8 i konventionen. Här är det däremot inte endast en 

familjesplittring som sker utan även en inskränkning på privatlivet, eftersom dessa två 

rättigheter går hand i hand. Alltså, om ett barn skulle nekas permanent uppehållstillstånd på 

grund av vandel kan detta innebära en inskränkning av barnets rättigheter vad gäller både rätten 

 
110 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 22, para. 11 (2017). Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 23, para. 

29 (2017). För mer djupgående läsning, se: CRC/C/83/D/30/2017. För mer djupgående läsning, se: CRC/C/85/D/90/2019. 
111 Artikel 37 barnkonventionen. UNICEF Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child (2007), s. 

547-548. 
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till privat- och familjeliv. Rätten till privat- och familjeliv i konventionens artikel 8 är dock inte 

absolut, vilket medför att det kan förekomma inskränkningar i barnets rättigheter, något som 

Europadomstolen mycket väl är medvetna om. Barnperspektiv finns visserligen i 

Europakonventionens artikel 8, men detta är inte lika starkt som i barnkonventionen. Om 

föräldrarna blir utvisade så beaktas inte barnets bästa lika mycket som om det vore en 

separation, eftersom föräldrarna begått ett brott och då skyddas även nationella intressen.112 

Övervägandena, som gäller när det är föräldrar som utvisas och splittras från barnet kan antas 

även gälla i det omvända fallet dvs. när det är barnet som har begått ett brott och att det är i 

stället barnet som ska utvisas och inte föräldrarna. Detta går att koppla till 

socialkonstruktionismens argumentation om hur verkligheten, i detta fall barnets rättigheter, 

barnperspektivet, konstrueras i tid och rum. Europakonventionen är från år 1950 och speglar 

den syn på barnet och vilka rättigheter som barnet då skulle ha, medan barnkonventionen som 

antogs 1989 speglar en annan syn på barnet och de rättigheter som barnet ska ha och det är i 

denna konvention som barnet står i centrum.  

 
112 FRA EC THR, kap. 5, s. 73–82. 
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6 Sammanfattande diskussion och slutsatser 
Av ovanstående analys framgår det att Sverige inte lever upp till sina internationella 

förpliktelser i enligt med de uttalanden som Barnrättskommittén gjort om tolkningen av 

konventionen, eftersom barnet inte betraktas som ett barn fullt ut i de studerade bestämmelserna 

och att dessa barn särbehandlas i relation till barn med svenskt medborgarskap eller permanent 

uppehållstillstånd, något som är i strid med diskrimineringsförbudet i konventionens artikel 2. 

Som framgått anser jag att det är självklart att ett barn som vistas i Sverige med tidsbegränsat 

uppehållstillstånd och begår ett brott och är straffmyndig ska straffas för detta brott på samma 

sätt som andra barn i Sverige. Av barnkonventionen följer att alla barn ska behandlas lika med 

lika värde. Dock går det även utifrån Barnrättskommitténs uttalanden om tolkningen av 

konventionen att argumentera för att barn inte ska straffas överhuvudtaget, utan att de ska 

vårdas, rehabiliteras och återintegreras.  

 

En familjesplittring som står i strid med barnkonventionens artikel 9 innebär också en 

inskränkning av konventionens artikel 3 om barnets bästa. Detta med anledning av att 

tolkningen och tillämpningen av artikel 9 innefattar överväganden om vad som kan anses vara 

det bästa möjliga livet för barnet. Om barnet utvisas i strid med artikel 9 har således inte heller 

artikel 3 tagits i beaktande. 

 

Som framgått av analysen anser regeringen att bestämmelserna inte är i strid med 

barnkonventionen, eftersom det inte kommer att innebära en familjesplittring om barnet i stället 

beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Enligt min mening innebär detta att barn som varit 

mellan åldern 15 och 18 år och valt, eller inte valt, ett levnadssätt (vandel) som de senare ångrat 

eller insett inte stämmer överens med det liv de senare som unga vuxna respektive vuxna vill 

leva, utvisas för något som de valt när de inte varit tillräckligt mogna och utvecklade. Genom 

att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till ett barn som är mellan 15 och 18 år så kommer 

detta att resultera i att barnet sedan vid 18 år blir utvisad, eftersom enligt 5 kap. 6 § tredje 

stycket UtlL måste kraven för 5 kap. 7 § UtlL levas upp till för att sedan få beviljat permanent 

uppehållstillstånd. Enligt min mening innebär detta att barnet under tiden med det 

tidsbegränsade uppehållstillståndet hamnar i ”ett limbo”, ett ingenmansland, något som inte är 

befrämjande för barnets liv och utveckling och således även är i strid med artikel 6 och 

Barnrättskommitténs uttalanden om rehabilitering, återintegration och reparativ rättvisa. 
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En familjesplittring skulle, enligt Barnrättskommitténs uttalanden, som beskrivits även kunna 

innebära en kränkning av barnkonventionens artikel 37. Ett barn som är under 18 år, och även 

en ung vuxen över 18 år, har inte samma mognadsgrad som exempelvis någon som är över 25 

år och som möjligen kan återvända och enklare än ett barn bygga upp sitt liv i ett annat land. 

För barnet som riskerar att utvisas kanske hemlandet inte är en trygghet eftersom barnet har 

anknytning till Sverige genom sin familj och möjligheten till rehabilitering och återintegration 

för barnet underlättas därmed även, som ju bör vara i fokus när det gäller behandlingen och 

bestraffningen av unga lagöverträdare enligt Barnrättskommitténs uttalanden. Kommitténs 

uttalande är som framgått inte bindande men utgör som beskrivits möjligen sedvanerätt. När 

det rör sig om kränkningar av artikel 37 skulle det i sådant fall även utgöra en kränkning av 

tvingande sedvanerätt, jus cogens. Det kan enligt min mening alltså utgöra ett brott mot 

folkrättens tvingande bestämmelser om non refoulement om Sverige väljer att åsidosätta 

Barnrättskommitténs allmänna rekommendationer beträffande denna artikel. 

 

Det är enligt min mening även problematiskt att lagstiftaren överlåtit åt rättstillämparen att göra 

de närmare avvägningarna när det gäller bedömningen av vad som ska omfattas av vandel. Som 

beskrivits är detta en relativt ny bestämmelse. Det behövs således forskning för att följa upp 

den rättsutveckling som sker genom rättstillämpningen beträffande det tolkningsutrymme som 

överlämnats till rättstillämparen i detta fall. 

 

Det kan således konstateras att de studerade bestämmelserna inte är förenliga med de uttalanden 

som gjorts av Barnrättskommittén när det gäller tolkningen och tillämpningen av konventionen 

och att lagstiftningen behöver ändras för att Sverige ska leva upp till de internationella 

åtagandena i barnkonventionen och för att bestämmelserna ska vara rimligt rättssäkra och inte 

diskriminerande. I stället för att straffa ett barn bör det få vård, rehabilitering samt hjälp med 

att återintegreras, så att dessa barn får en chans till förändring och kan bidra till den svenska 

välfärden. För ett misstag som begås i ung ålder måste kunna gottgöras i senare ålder.  

 

Avslutningsvis kan det utifrån socialkonstruktionistisk teori konstateras att barnet i 

Barnrättskommitténs uttalanden konstrueras som ett skyddsbehövande barn, medan barnet i den 

studerade bestämmelsen om vandel och undantaget från denna konstrueras som en vuxen, dvs. 

”en person” som ska ta ansvar och straffas och inte som ett barn som ska skyddas – ett 

kompetensorienterat synsätt på barnet. Barnet konstrueras som ”en person” – en icke önskad 

sådan – en ‘persona non grata’. 
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