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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

Antalet asylsökande barn utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare s.k. 

ensamkommande barn har succesivt ökat i Sverige under de senaste åren.1 År 2012 sökte 

3 578 ensamkommande barn asyl i Sverige, jämfört med året innan då 2 657 

asylansökningar från denna grupp togs emot av Migrationsverket.2 Till och med den 19 

december 2013 har 3 729 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, och antalet 

asylsökande ensamkommande barn beräknas öka.3 Det är främst situationen i omvärlden 

som styr hur många som kommer till Sverige och söker asyl. Med tanke på de aktuella 

konflikter som pågår i dagsläget är ökningen av antalet asylsökande ensamkommande 

barn ingen överraskning. Mot denna bakgrund är det av största vikt att asylprocessen för 

ensamkommande barn genomsyras av effektivitet och rättssäkerhet. Det finns inga 

officiella siffror på hur många ensamkommande barn som passerar eller uppehåller sig i 

Sverige utan att söka asyl, s.k. gömda flyktingbarn. De presenterade siffrorna är 

ensamkommande barn som har gett sig tillkänna för de svenska myndigheterna och sökt 

om fristad, asyl,4 i Sverige.  

Det faktum att antalet asylsökande ensamkommande barn i dagsläget ökar innebär 

dock inte att barn som söker asyl är ett nytt fenomen. I alla tider har människor varit på 

flykt, inklusive barn. I modern historia kan bland annat de spanska barn som sändes från 

Spanien och spanska inbördeskriget uppmärksammas som en stor flyktingström. Under 

andra världskriget evakuerades även ca 70 000 barn från Finland till Sverige, vilket är en 

milstolpe i svenskt immigrationshistoria.5 Idag kommer de flesta ensamkommande barn 

som söker asyl i Sverige från Afghanistan, Syrien och Somalia.6  

Majoriteten av de i Sverige asylsökande ensamkommande barnen är pojkar i övre 

tonåren.7 Barn tillerkänns ett större skydd enligt utlänningslagstiftningen varför denna 

                                                           
1 Se bl.a. Brunnberg m.fl. s. 18 f., Fälldin och Strand s. 9, von Schéele och Strandberg s. 10 f.  
2 Migrationsverkets officiella hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/2693.html,  

senast uppdaterad 2013-03-18. 
3 Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar, Migrationsverkets nyhetsbrev december 2013. 
4 Begreppet ”asyl” definieras i 1 kap. 3 § UtlL och avser ett uppehållstillstånd som beviljas en 

utlänning därför han eller hon är flykting eller annan skyddsbehövande.  
5 Se bl.a. Brunnberg m.fl. s. 41 ff., von Schéele och Strandberg s. 9, Elmeroth och Häge s. 50.  
6 Migrationsverkets officiella hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/2717.html, senast 

uppdaterad 2013-03-18.  
7 Migrationsverkets officiella hemsida,  

http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312abd/1386052828535/Inkom 

http://www.migrationsverket.se/info/2693.html
http://www.migrationsverket.se/info/2717.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312abd/1386052828535/Inkoma+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2013+-+Applications+for+asylum+received+2013.pdf
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statistik ökar incitamenten för att säkerställa en rättssäker åldersbedömning i samband 

med asylprocessen. I skrivande stund finns det ingen medicinsk eller psykosocial metod 

som med säkerhet gör det möjligt att fastställa en människas verkliga kronologiska ålder.8 

De metoder för medicinsk åldersbedömning som ligger till hands, och som 

rekommenderas av Socialstyrelsen, är bland annat skelett- och tandröntgen, metoder som 

ger ett resultat med en differens på +/- 2-4 år.9 De uppenbara problem som detta medför 

ligger till grund för en stor del av de konsekvens- och ändamålsanalyser som kommer att 

föras i denna uppsats. Åldersbedömning är dessutom en mycket aktuell fråga med tanke 

på det flertalet barnläkare som under hösten 2013 gått ut med att de inte vill genomföra 

dessa undersökningar med argumentet att det är oetiskt.10  

En eventuell överföring enligt Dublinförordningen11 påverkas även av den 

asylsökandes ålder, vilket åskådliggörs i EU-domstolens dom den 6 juni 2013 i mål C-

648/11.12 Domen behandlar tre asylsökande ensamkommande barn som har sökt asyl i 

fler än ett EU-land varför frågan om överföring enligt Dublinförordningen aktualiseras. 

Domen leder bland annat till att frågan om åldersbedömning ställs på sin spets och för att 

belysa vikten av en rättssäker åldersbedömning kommer domen att användas som 

referenspunkt i analysen.  

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) fastslog år 1997 att definitionen av 

ensamkommande barn är ”en person under 18 år, såvida inte den lag som är tillämplig på 

barnet stadgar en tidigare myndighetsålder, som är åtskild från båda sina föräldrar och 

som inte tas om hand om av någon annan vuxen person som enligt lag eller sedvana har 

sådant ansvar”.13 Denna definition har dock kommit att utvecklats i en rapport från 2001 

                                                           
a+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2013+-+Applications+for+asylum+received+2013.pdf , senast 

körd 2013-12-01.  
8 Migrationsöverdomstolens dom den 13 oktober 2011 i mål nr UM 6147-11, Socialstyrelsens 

ställningstagande den 26 juni 2012, Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren  

(Dnr 31156/2011). 
9 Socialstyrelsens ställningstagande den 26 juni 2012, Medicinsk åldersbedömning för barn i övre 

tonåren (Dnr 31156/2011).  
10 Se bl.a. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5652714, 

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1978949/Barnlakare-vagrar-

aldersbestamma.html,  

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/barnlakare-sager-nej-till-aldersbedomning/ 
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och  

mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om 

internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon 

medlemsstat (omarbetning). 
12 Mål C-648/11, MA m.fl. mot Secretary of State for the home department, dom meddelad den 6 juni 

2013. 
13 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, 

UNHCR, 1997.  

http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312abd/1386052828535/Inkoma+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2013+-+Applications+for+asylum+received+2013.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5652714
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1978949/Barnlakare-vagrar-aldersbestamma.html
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1978949/Barnlakare-vagrar-aldersbestamma.html
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/barnlakare-sager-nej-till-aldersbedomning/
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av FN:s generalsekreterare till generalförsamlingen, med anledning av att definitionen 

från 1997 inte var tillfredsställande då många barn som flyr med avlägsna släktingar är 

lika utsatta som ensamkommande barn. Den nya definitionen av ensamkommande barn, 

som även idag används av UNHCR, är ”en person under 18 år som är åtskild från båda 

sina föräldrar eller från en person som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret 

för barnet”.14 Denna definition begränsar antalet möjliga vuxna ansvariga och skyddar 

därmed barnet i större utsträckning än den tidigare definitionen. Dessutom innebär 

definitionen ett mer omfattande skydd i och med att alla människor under 18 år utan 

undantag omfattas.  

Även Europeiska rådet har gett ut en definition av begreppet ensamkommande barn 

i sin resolution från 199715, som överensstämmer med FN:s definition. Enligt rådets 

definition omfattas dessutom barn som efter ankomsten till det nya landet lämnas 

ensamma av någon anledning. Samma definition återfinns även i artikel 2 j) 

Dublinförordningen.  

I svensk rätt tillerkänns begreppet ensamkommande barn en motsvarande betydelse 

där det i 2 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn stadgas att ett barn 

som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan 

vuxen person som får ha anses trätt i föräldrarnas ställe ska förordnas en god man. Med 

uttrycket ”ha trätt i förälders ställe” avses en person som kan företräda barnet som barnets 

föräldrar skulle kunna ha gjort, enligt tillämplig utländsk lag eller sedvänja.16 Ett barn ska 

inte ses som ensamkommande om det åtföljs av en förälder som av någon anledning inte 

har ställning som vårdnadshavare.17 En sådan situation motsvaras inte av syftet med 

skyddet för ett ensamkommande barn. Ensamkommande barn definieras även på samma 

sätt i 1 § sista stycket lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  

Gemensamt för samtliga definitioner av begreppet ensamkommande barn, både 

internationella, regionala och nationella, är att ensamkommande barn är människor under 

18 år som utan sällskap och stöd av någon ansvarig vuxen ankommer till ett land för att 

söka asyl, söka fristad. I denna uppsats kommer därför begreppet ensamkommande barn 

genomgående att användas när asylsökande barn utan ansvarig vuxen åsyftas.  

                                                           
14 Report of the Secretary-General to the United Nations General Assembly on Protection and  

Assistance to unaccompanied and separated refugee children, 2001, (A/56/333).  
15 Artikel 1 Rådets resolution av den 26 juni 1007 om underåriga medborgare i tredje land utan 

medföljande vuxen (97/C 221/03).  
16 Ds 2004:54 s. 24, prop. 2005/06:46 s. 38.  
17 Prop. 2004/05:136 s. 26, prop. 2005/06:46 s. 37.  
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I alla beslut som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Eftersom denna 

uppsats är avgränsad till att gälla just barn kommer många diskussioner i det fortsatta att 

ta utgångspunkt i, och hänvisa till, denna vedertagna princip. Portalstadgandet om barnets 

bästa framgår av bland annat artikel 3 FN:s konvention om barnets rättigheter18 

(barnkonventionen) och 1 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) (UtlL).   

 

1.2 Syfte och avgränsningar  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda det nuvarande rättsläget i 

situationer då ett ensamkommande barn lämnar in en asylansökan i Sverige och tidigare 

har sökt asyl i ett annat land som omfattas av den europarättsliga Dublinförordningen. 

Denna situation ligger till grund för EU-domstolens dom i mål C-648/11 varför en analys 

av denna dom kommer att föras dels i syfte att utröna rättsläget, och dels i syfte att påvisa 

vilka konsekvenser denna dom får för åldersbedömningen av ensamkommande barn. 

Följaktligen kommer en kritisk analys med inslag av tankar de lege-ferenda av 

åldersbedömningen av ensamkommande barn i Sverige att föras.  

Som titeln avslöjar avgränsas uppsatsen till att gälla ensamkommande asylsökande 

barn, barn som söker asyl tillsammans med sin familj kommer därmed inte att behandlas. 

Uppsatsen är skriven ur ett svenskt perspektiv, men med tanke på att asylrätt till sin natur 

är internationellt gränsöverskridande kommer internationella och europeiska rättsliga 

instrument att aktualiseras. Dublinförordningen är endast tillämplig gentemot 

tredjelandsmedborgare varför endast ensamkommande asylsökande barn från länder 

utanför Europa samt statslösa barn avses att behandlas.19 Vad det gäller utredningen kring 

åldersbedömningen kommer denna att fokusera på barn i övre tonåren då detta gränsland 

mellan barn och vuxen är av störst juridiskt intresse. Uppsatsen är avgränsad till att gälla 

den medicinska åldersutredningen, som är en del av åldersbedömningen av 

ensamkommande barn. Andra delar i åldersbedömningen, som exempelvis intervjuer med 

barnet och inhämtande av uppgifter från andra aktörer omfattas därmed inte. När det i det 

följande talas om åldersbedömning åsyftas således den medicinska åldersutredningen.  

 

 

 

                                                           
18 United Nations Convention of the Rights of the Child of November 20, 1989.  
19 Detta framgår av såväl Dublinförordningens titel som av artikel 1 i förordningen.  
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1.3 Metod och material 

Uppsatsen är skriven med utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden, vilket innebär att 

de rättskällor som erkänns inom juridiken och som syftar till att utröna vad som är 

gällande rätt har undersökts och analyserats.20 

Det material som utgör den uteslutande största grunden för detta arbete är svensk 

lagtext, Dublinförordningen samt EU-domstolens dom i mål C-648/11. Som gäller för 

samtliga EU-förordningar är Dublinförordningen till alla delar bindande och direkt 

tillämplig i alla medlemsstater, inklusive Sverige.21 Med beaktande av detta måste den 

svenska nationella regleringen anpassas efter Dublinförordningen för att inte stå i strid 

med denna.22 EU-domstolen ger genom sin praxis vägledning och säkerställer en enhetlig 

tolkning av EU-rätten, vilken Sverige är bunden av.  

 Svenska förarbeten, praxis och doktrin utgör även en del av det material som har 

använts. I utredningen kring åldersbedömningen av ensamkommande barn har 

vägledning främst hämtats i Socialstyrelsens rekommendationer angående medicinsk 

åldersbedömning av barn i övre tonåren23 samt Migrationsverkets rättsliga 

ställningstagande angående åldersbedömning.24  

 

1.4 Disposition  

I nästkommande kapitel redogörs det för ensamkommande barns rätt till asyl på en 

internationell, europarättslig och nationell nivå. Skillnader mellan barn och vuxna i den 

svenska asylprocessen kommer att beskrivas i syfte att konkretisera vilken rättslig 

betydelse åldersbedömningen kan ha. Med tanke på Dublinförordningens centrala 

betydelse för denna uppsats behandlas denna förordning separat i kapitel 3. Syften med 

Dublinförordningen samt vilken stat som ska avgöra ett ensamkommande barns 

asylansökan kommer att behandlas. I kapitel 4 analyseras EU-domstolens dom i mål C-

648/11. Hur Dublinförordningens regler gällande överföring av ensamkommande barn 

ska tolkas samt vilka konsekvenser detta får för ensamkommande barn kommer att 

diskuteras. Gemensamt för både Dublinförordningen och EU-domstolens dom är att de 

                                                           
20 Se vidare Kleineman, Rättsdogmatisk metod.  
21 Artikel 288 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EU:s officiella tidning C 115/47). 
22 I 5 kap. 1c § UtlL hänvisas det till Dublinförordningens bestämmelser om överföring av 

asylsökande.  
23 Socialstyrelsens ställningstagande den 26 juni 2012, Medicinsk åldersbedömning för barn i 

övre tonåren (Dnr 31156/2011). 
24 Rättsligt ställningstagande angående åldersbedömning (RCI 19/2012).  
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syftar till att avgöra vilken stat som materiellt ska pröva en inlämnad asylansökan. 

Åldersbedömning som behandlas i kapitel 5 kan som en konsekvens av tolkningen av 

Dublinförordningen i EU-domstolens dom vara avgöra för om den asylsökande ska 

överföras till ett annat medlemsland eller ej. Migrationsverkets och 

migrationsdomstolarnas utredningsskyldighet aktualiseras i samband med 

åldersbedömningen och därför kommer en utredning kring detta att göras i kapitel 6. 

Slutligen i kapitel 7 redovisas en avslutande diskussion kring problem med 

åldersbedömningen i dagsläget och förslag på hur dessa, i alla fall i viss mån, kan 

åtgärdas.   
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2 Ensamkommande barns rätt till asyl  

 

2.1 Internationell rätt  

2.1.1 Allmänt  

En stat har enligt den allmänna folkrätten ingen skyldighet att ta emot utlänningar inom 

sitt territorium. Motsatsvis har varje stat rätt att avvisa utlänningar som vill komma in i 

landet.25 Det är en del av staters suveränitet att endast medborgare har en absolut rätt att 

resa in och vistas i staten.26 Ett land som väljer att ta emot utlänningar är dock ålagt att 

trots statens suveränitet garantera att den asylsökande erhåller vissa minirättigheter. Detta 

krav innebär dock inte att värdlandet måste behandla utlänningar som sina egna 

medborgare.27 I den svenska grundlagen har man exempelvis godkänt att utlänningar 

undantas vissa rättigheter om det stadgas i lag.28 

Det finns med anledning av ovanstående ingen mänsklig rättighet att resa in i andra 

länder och beviljas asyl. Däremot är det en mänsklig rättighet att lämna ett land, även sitt 

medborgarland, i enlighet med artikel 12 i den Internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter.29  

I artikel 14 FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna30 stadgas en 

rätt att söka asyl, därmed inte sagt en rätt att beviljas asyl. Vid den allmänna förklaringens 

uppkomst föreslogs en rätt till beviljad asyl, men staterna motsatte sig en sådan reglering 

då det ansågs strida mot staternas suveränitet.31 Den allmänna deklarationen är dock ingen 

konvention utan en resolution, varför den inte är bindande i sig – inte ens för de stater 

som röstade ja till resolutionen.32 Resolutioner är snarare att betrakta som 

rekommendationer till medlemsstaterna.33 Trots att den allmänna förklaringen inte är 

bindande i sig kan enligt min mening bestämmelsens blotta existens tänkas leda till att 

                                                           
25 Strömberg och Melander, s. 130.  
26 Sevastik m.fl., s. 221. Suveränitetsprincipen fastslås i artikel 2 Charter of the United Nations of June 

26, 1945 (FN-stadgan). 
27 Strömberg och Melander, s. 130.  
28 2 kap. 25 § RF stadgar att särskilda begränsningar för andra än svenska medborgare får göras 

genom lag i fråga om däri särskilt stadgade rättigheter.  
29 International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the General Assembly of the 

United Nations on 19 December 1966. 
30 Universal Declaration of Human Rights, Paris of 10 December, 1948. 
31 Greenhill och Ulfsparre, s. 132, Söderbergh, International Law and Children as Asylum seekers,  

s. 11.  
32 Fisher s. 17.  
33 A.a. 
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stater respekterar rätten att söka asyl i större utsträckning. Det har även uttryckts i doktrin 

att det får anses utgöra internationell sedvanerätt för stater att efter egen förmåga i alla 

fall ge tillfälligt skydd åt flyktingar.34 Avsaknaden av en reglering av rätten att söka asyl 

i internationella konventioner är dock odisputabel. 1951 års konvention om flyktingars 

rättsliga ställning35 (flyktingkonventionen) fastslår flyktingars rättsliga ställning och 

deras grundläggande rättigheter, men inte ens denna internationella konvention stadgar 

en absolut rätt för flyktingar att varken resa in i ett land eller söka asyl.  

 

2.1.2 Barnkonventionen   

FN:s konvention om barnets rättigheter36 (barnkonventionen) antogs av FN:s 

generalförsamling år 1989 och ratificerades av Sverige år 1990.37 Ingen annan konvention 

har fått lika stor uppslutning som barnkonventionen då alla världens länder förutom två 

har ratificerat den.38 Barnkonventionen är juridiskt bindande för Sverige,39 men gäller 

däremot inte som svensk lag då Sverige inte har inkorporerat den. Istället för att 

inkorporera konventionen i svensk lag har Sverige transformerat övriga lagar med avsikt 

att de ska överensstämma med konventionens innehåll och syfte. Att barnkonventionen 

inte är inkorporerad i svensk lag innebär att myndigheter och domstolar visserligen kan 

åberopa och hänvisa till konventionen men däremot inte bygga en dom eller ett beslut 

direkt på konventionen då den inte är svensk lag. Barnkonventionen spelar trots detta en 

betydande roll som tolkningsdata som i sin tur påverkar praxis på migrationsområdet.40  

Enligt artikel 1 barnkonventionen är ett barn varje människa under 18 år, om inte 

barnet blir myndigt tidigare enligt den lag barnet lyder under. Enligt svensk rätt är barn 

alla människor under 18 år, utan undantag.41  Det finns ingenting som hindrar att Sverige 

medger ett mer långtgående skydd än vad konventionen kräver.42  

Barnkonventionen innehåller universella rättigheter som ska gälla för enskilda barn 

över hela världen. Konventionen är hel och odelbar, vilket innebär att dess artiklar ska 

läsas som en helhet, de går inte att ta ur sin kontext och läsa ensamt. Artikel 2, 3, 6 och 

12 brukar kallas för konventionen huvudprinciper, vilka är vägledande för hur helheten 

                                                           
34 Greenhill och Ulfsparre, s. 131.  
35 Geneva Convention relating to the Status of Refugees of July 28, 1951 (1954).  
36 United Nations Convention on the Rights of the Child of November 20, 1989. 
37 Prop. 1989/90:107. 
38 Greenhill och Ulfsparre, s. 120. Somalia och USA har inte har ratificerat barnkonventionen.   
39 Artikel 46-54 barnkonventionen.  
40 Rimsten s. 27.  
41 1 kap. 2 § utlänningslagen. Se även 9 kap. 1 § föräldrabalken.  
42 Artikel 41 barnkonventionen.  
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av konventionen ska tolkas.43 Dessa artiklar stadgar alla barns lika värde, barnets bästa, 

barns rätt att överleva, leva och utvecklas samt barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få 

dem beaktade i alla frågor som rör barnet, med hänsyn till ålder och mognad.   

Ett barn på flykt har enligt artikel 22 barnkonventionen rätt till skydd och hjälp, 

oberoende av om barnet är ensamkommande eller tillsammans med ansvarig vuxen. 

Vikten av familjeåterförening poängteras i samma artikel och i fall där familjen inte kan 

hittas ska barnet ges samma skydd som varje annat barn som varaktigt eller tillfälligt 

berövats sin familjemiljö av något skäl. Ett sådant barn har enligt artikel 20 rätt till särskilt 

skydd och bistånd från statens sida samt alternativ omvårdnad.  

 

2.1.3 Flyktingkonventionen  

1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning44 (flyktingkonventionen) är en 

internationell konvention som skapades för att ge skydd åt andra världskrigets flyktingar. 

Konventionen har utvecklats genom ett tilläggsprotokoll daterat 196745 och är därmed 

inte längre begränsad till att gälla för europeiska flyktingar innan 1951.46 Totalt har 147 

länder skrivit under flyktingkonventionen, inklusive Sverige. Flyktingkonventionen är av 

juridisk vikt för världens flyktingar med tanke på att den slår fast flyktingars 

grundläggande rättigheter och deras rättsliga status.47  

Enligt artikel 1 A flyktingkonventionen är en flykting en person ”som flytt sitt land i 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och befinner sig utanför det land, vari han är 

medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till 

det landet”.  

Flyktingkonventionen förutsätter enligt den s.k. non-refoulement-principen att stater 

inte får skicka tillbaka flyktingar till ett land där han eller hon känner välgrundad fruktan 

för förföljelse. Om en stat ska avvisa en flykting måste det ske till ett land som i sin tur 

inte skickar flyktingen till det land vederbörande ursprungligen flydde ifrån.48 När 

Sverige beslutar om överföring enligt Dublinförordningen ska reglerna enligt 1 kap. 9 § 

                                                           
43 Se bl.a. Brunnberg m.fl. s. 11 f., Greenhill och Ulfsparre, s. 121 f., Rimsten s. 24 ff.  
44 Geneva Convention relating to the Status of Refugees of July 28, 1951 (1954).  
45 Protocol relating to the Status of Refugees of January 31 (1967). 
46 Handboken s. 11 ff. Migrationsöverdomstolen har i MIG 2006:1 fastslagit att den av UNHCR 

utgivna handboken är en viktig rättskälla när det gäller förfarandet att fastställa skyddsbehov.   
47 Greenhill och Ulfsparre, s. 133.  
48 A.a. s. 132 och s. 152. Non refoulement-principen gäller även som en europarättslig princip där den 

stadgas bland annat i artikel 5 återföreningsdirektivet och artikel 21 skyddsgrundsdirektivet.  
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UtlL om avvisning och utvisning tillämpas, varför principen om non-refoulement ska 

beaktas även i dessa fall. Enligt 5 kap. 1c § UtlL ska en asylansökan avvisas om ett beslut 

om överföring till annan medlemsstat enligt Dublinförordningen meddelas.49  

 

 

2.2 Europeisk rätt 

2.2.1 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (EKMR)  

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna50 (EKMR) är en konvention av Europarådet och bygger på FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Till skillnad från den senare är EKMR 

rättsligt bindande för konventionsstaterna.51 Sedan 1 januari 1995 är konventionen svensk 

lag52 och i 2 kap. 19 § regeringsformen (1974:152) (RF) fastslås att lag eller annan 

föreskrift inte får meddelas i strid mot EKMR. Står en lag eller förordning i strid med 

EKMR får svenska myndigheter och domstolar undgå att tillämpa denna.53 Innebär 

EKMR ett större skydd för den enskilde kan den enskilde följaktligen åberopa EKMR 

och Europadomstolens tolkning av denna genom praxis.  

Enligt artikel 1 EKMR omfattar konventionen var och en som befinner sig i något av 

konventionsländerna. Detta innebär att en asylsökande som befinner sig i ett 

konventionsland alltid kan hävda sin rätt enligt EKMR under förutsättning att den 

asylsökande befinner sig i något av dem. Eftersom EKMR kan åberopas direkt spelar den 

en avgörande roll för domstolar och myndigheter.  

De mest relevanta artiklarna för denna uppsats är artikel 3 om förbud mot tortyr samt 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt artikel 8 som skyddar 

rätten till privat- och familjeliv. Tortyrförbudet i artikel 3 har allmänt tolkats så att ingen 

får avvisas eller utvisas till ett land där han eller hon riskerar att utsättas för behandling i 

strid mot artikel 3 EKMR, vilket överensstämmer med principen om non-refoulement.54  

                                                           
49 MIG 2006:4.  
50 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 November 

1950.  
51 Alla Europarådets 47 medlemsstater är parter till EKMR.  
52 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna.   
53 Sandesjö s. 52.  
54 A.a. s. 53.  
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En medicinsk åldersutredning får inte genomföras utan den asylsökandes samtycke, 

se vidare kapitel 5.3.3. Om en medicinsk åldersutredning trots detta krav genomförs kan 

det diskuteras om detta inskränker artikel 3 och/eller rätten till privat- och familjeliv så 

som den stadgas i artikel 8 EKMR. I tortyrförbudet i artikel 7 i den Internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter stadgas det uttryckligen att 

ingen får utsättas för medicinska experiment utan sitt samtycke. En analog tolkning av 

denna artikel innebär att det även enligt tortyrförbudet artikel 3 EKMR får anses utgöra 

ett hinder att utan samtycke genomföra en medicinsk åldersutredning på någon.  

 

2.2.2 Skyddsgrundsdirektivet   

Skyddsgrundsdirektivet55 är ett EU-direktiv som reglerar vilka tredjelandsmedborgare 

som ska definieras som flyktingar eller subsidiärt skyddsbehövande. Direktivet behandlar 

även vilka rättigheter en skyddsbehövande ska ha när han eller hon har erbjudits skydd 

av en stat, vilket i största grad motsvaras av de rättigheter som flyktingar ges i 

flyktingkonventionen. Syftet med skyddsgrundsdirektivet är att säkerställa full respekt 

för den mänskliga värdigheten och rätten till asyl för asylsökande och medföljande 

familjemedlemmar.56  

I prövningen av ett barns skyddsbehov ska barnets bästa komma i första hand genom 

att principen om familjesammanhållning, barnets välfärd, sociala utveckling, trygghet och 

säkerhet samt barnets synpunkter med hänsyn till ålder och mognad särskilt beaktas.57 

Principen om barnets bästa stadgas uttryckligen i artikel 20.6 skyddsgrundsdirektivet. 

Principen om familjens enhet fastslås i artikel 23, där det anges att familjemedlemmar till 

personer som har erhållit flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt får 

ansöka om uppehållstillstånd i det land där den skyddsbehövande lagligen befinner sig.  

 

 

                                                           
55 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare 

eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver 

internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade 

skyddet.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en 

enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt 

skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning) har trätt ikraft och ska 

enligt artikel 39 införlivas av medlemsstaterna senast den 21 december 2013. För Sveriges 

genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet se Ds 2013:72.  
56 Skyddsgrundsdirektivets inledning p. 16.  
57 A.a. p. 18.  
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2.2.3 Asylprocedurdirektivet  

Asylprocedurdirektivet58 är ett EU-direktiv och reglerar främst fundamentala principer 

för hantering av asylansökningar i EU:s medlemsstater. Vikten av att beslut i asylärenden 

fattas på grundval av fakta och på ett individuellt, opartiskt och objektivt sätt samt att 

beslutsfattarna har lämpliga kunskaper och har fått den utbildning som behövs betonas 

särskilt i artikel 10 där garantier för asylsökanden uppställs.  

En underårig ska enligt artikel 6 asylprocedurdirektivet ha rätt att lämna in en 

asylansökan för egen räkning genom en företrädare. I Sverige motsvaras denna 

företrädare av en god man eller ett offentligt biträde, se avsnitt 2.3.2.1.  

Särskilda rättssäkerhetsgarantier för ensamkommande barn finns stadgade i artikel 

17 där det sägs att ensamkommande barn har rätt till en företrädare vilken ska informera 

barnet om den personliga intervju som kommer att ske samt vilka konsekvenser denna 

kan få. Företrädaren ska även få tillfälle att närvara vid denna intervju. Ett krav på att 

företrädare, handläggare och beslutsfattare har nödvändiga kunskaper om barns särskilda 

behov uppställs i samma artikel.  

Utöver detta föreskrivs det i artikel 17.5 att barnet ska informeras om möjligheten till 

åldersbedömning genom läkarundersökning, samt vad denna innebär. Vikten av att 

samtycke krävs från barnet poängteras, såväl som att barnets bästa ska komma i första 

rummet när staterna tillämpar artikel 17. En vägran att genomgå en läkarundersökning 

för ändamålet att göra en åldersbedömning av ett ensamkommande barn får aldrig enligt 

artikel 17.5 b) ensamt ligga till grund för ett avslagsbeslut. Det är med hänsyn till barnets 

rätt till sin kropp och sitt privatliv enligt min mening av största vikt att denna bestämmelse 

efterlevs. Vid ett avslagsbeslut ska de faktiska och rättsliga skälen som ligger till grund 

för beslutet anges i skälen. De svenska reglerna om möjligheten till en medicinsk 

undersökning vid åldersbedömning har anpassats efter asylprocedurdirektivet, se vidare 

kapitel 5.  

 

 

 

 

 

                                                           
58 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas  

förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus.  
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2.3 Svensk rätt 

2.3.1 Utlänningslagen   

Utlänningslagen reglerar frågor om asyl och uppehållstillstånd i svensk rätt och utgör 

grunden för den svenska flyktingpolitiken.59 Fram till tiden för första världskriget var det 

i Sverige fritt att resa in i landet och uppehålla sig här utan uppehållstillstånd i enlighet 

med principen om fritt folkutbyte mellan länderna. Syftet med den första 

utlänningslagstiftningen, som kom i början av 1900-talet, var ursprungligen främst att 

hindra kriminella och asociala utlänningar att vistas i landet.60 Det var genom 1927-års 

utlänningslag som utlänningskontrollen lagreglerades med syfte att skydda den svenska 

arbetsmarknaden, en reglering som levde kvar under många årtionden.61 Enligt dagens 

utlänningslagstiftning ska en utlänning som reser in eller befinner sig i Sverige enligt 2 

kap. 3 § UtlL ha visering, uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt bosatt. 

År 2006 trädde den nya utlänningslagen (2005:716) (UtlL) i kraft innehållande en ny 

instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsfrågor. Syftet med att 

införa en ny instans- och processordning var främst att öka öppenheten i asylprocessen 

och att uppfylla krav på en skyndsam handläggning.62  

Utlänningslagen är tillämplig på envar som inte är svensk medborgare. Detta innebär 

att alla utlänningar, barn som vuxna, och även statslösa omfattas av lagen. Utlänningsrätt 

är till sin natur internationellt gränsöverskridande och svensk rätt har i många fall 

anpassats efter både internationella konventioner och europeiska rättsakter.63 Som det har 

påpekats flertalet gånger tidigare i detta kapitel innebär svensk rätt i många fall ett mer 

långtgående skydd än de minimirättigheter som uppställs i internationell och europeisk 

rätt. Detta gör givetvis Sverige till ett attraktivt land att söka skydd i, vilket är ännu en 

anledning till att fastställa en rättssäker hantering av åldersbedömningen av 

ensamkommande barn för att i sin tur säkerställa att alla minderåriga asylsökanden 

tillskrivs det skydd som de är berättigade.64  

 

 

                                                           
59 Greenhill och Ulfsparre, s. 135.  
60 SOU 2004:74 s. 49, lagen (1914:196) angående förbud för utlänningar att här i riket vistas.  
61 SOU 2004:74 s. 50.  
62 Prop. 2004/05:170 s. 105.  
63 Se t.ex. prop. 2009/10:31 om genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet.  
64 Under åren 2012-2013 var Sverige det land i Europa som tog emot flest ensamkommande barn. 

Aktuellt om ensamkommande barn, Migrationsverkets nyhetsbrev december 2013.  
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2.3.1.1 Skyddsgrunder  

När en skyddsbehövande kommer till Sverige och söker asyl innebär detta att han eller 

hon ansöker om uppehållstillstånd för att få stanna i landet med hänvisning till att han 

eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande, 1 kap. 3 § UtlL. Även en ansökan 

om uppehållstillstånd som grundar sig på omständigheter för övrigt skyddsbehövande ska 

handläggas som en ansökan om asyl enligt 1 kap. 12 § UtlL. Flyktingar, alternativt 

skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som befinner sig i Sverige har enligt 5 

kap. 1 § första stycket UtlL rätt till uppehållstillstånd med anledning av att de är 

skyddsbehövande.  

Med flykting avses enligt 4 kap. 1 § UtlL en utlänning som befinner sig utanför det 

land där utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan 

för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på 

grund av kön, sexuell läggning, eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp och inte 

kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Detta gäller 

enligt andra stycket nämnda lagrum oberoende av om det är landets myndigheter som är 

ansvariga för att utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda 

trygghet mot förföljelse för enskilda. Flyktingdefinitionen omfattar även statslösa som 

befinner sig utanför det land där de tidigare har haft sin vistelseort.  

Med alternativt skyddsbehövande avses enligt 4 kap. 2 § UtlL en utlänning som 

befinner sig utanför sitt medborgarland därför att det finns grundad anledning att anta att 

utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden 

eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att 

skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad 

konflikt, och utlänningen inte kan, eller på sådan risk inte vill begagna sig av hemlandets 

skydd. Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

utlänningen löper en sådan risk eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda 

utlänningen trygghet mot att han eller hon utsätts för sådan risk genom handlingar från 

enskilda. Även statslösa personer omfattas av denna skyddsgrund.  

Med övrig skyddsbehövande avses enligt 4 kap. 2a § UtlL en utlänning som varken 

uppfyller kraven för att vara flykting eller alternativt skyddsbehövande och som befinner 

sig utanför sitt medborgarland därför att han eller hon behöver skydd på grund av en yttre 

eller inre väpnad konflikt, eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner 

välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till sitt 
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hemland på grund av en miljökatastrof. Skyddsgrunden övrigt skyddsbehövande är en 

svensk skyddsgrund som innebär ett mer långtgående skydd för asylsökande än vad 

internationell och europeisk rätt tillerkänner.  

För att ett ensamkommande barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av 

asylskäl i Sverige krävs alltså att barnet omfattas av någon av dessa tre skyddsgrunder. 

Hur prövningen av ett ensamkommande barns skyddsskäl går till i Sverige faller dock 

utanför syftet med denna uppsats. En presentation av skyddsgrunderna är trots detta av 

betydelse för förståelsen av under vilka förhållanden en asylsökande lever. 

 

2.3.2 Barnrättsperspektiv i asylprocessen   

Det finns ingen åldersgräns för att söka asyl i och med att det i svensk rätt inte finns någon 

lagstadgad rätt att söka asyl.  

Den materiella prövningen av barns och vuxnas asylansökan ska behandlas likvärdigt 

och enligt samma regelverk.65 Det faktum att den asylsökande är ett barn ska med andra 

ord inte per automatik leda till ett beviljande av uppehållstillstånd.66 Anledningen till 

detta är främst att motverka vad man tidigare kallade ankarbarn, dvs. barn som skickas 

till ett land och tillerkänns uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl för att sedan låta sin 

familj invandra på grund av anknytning till barnet, se 5 kap. 3 § 4 p. UtlL.67 Eftersom ett 

barn med skyddsbehov med beaktande av principen om non-refoulement inte kan 

återvända till hemlandet får återföreningen ske i Sverige, och inte i hemlandet vilket 

annars är huvudregeln.68 Rätten till familjeåterförening får anses vara mycket stark och 

svensk lagstiftning har anpassats efter familjeåterföreningsdirektivet69 i denna del.70  

Barnets bästa ska alltid beaktas i asylprocessen i enlighet med portalstadgandet i 1 

kap. 10 § UtlL. I förarbetena skrivs det att detta lagrum, som infördes som ett resultat av 

barnkonventionen, ska få en stark, meningsfull och reell innebörd.71 Begreppet barnets 

bästa är inte helt lätt att definiera, principen är till sin natur öppen och obestämbar. Om 

                                                           
65 Lundberg s. 44. Det finns två specialbestämmelser för ensamkommande barn i UtlL – 18 kap. 3 § 

och 18 kap. 4 § UtlL vilka behandlas i kapitel 2.3.2.1 om god man och offentligt biträde.  
66 Prop. 2004/05:170 s. 76. 
67 A.a. s. 193 f. 
68 Se Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen, dom den 15 mars 2013 i mål nr UM 7150-

12 där migrationsdomstolen ansåg att föräldrars beslut att skicka iväg ett barn för att söka skydd i 

Sverige p.g.a. barnets situation i hemlandet innebar att det särskilda beroendeförhållandet mellan 

familjemedlemmarna hade brutits. Målet har meddelats prövningstillstånd i MIÖD, mål nr UM 

2504-13. 
69 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening. 
70 Prop. 2005/06:72 s. 44. 
71 Prop. 1996/97:25 s. 250f., prop. 2004/05:170 s. 193 ff.  
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man ska försöka utröna vad barns bästa innebär kan man titta på barns behov, mänskliga 

rättigheter och deras vilja.72 Man kan säga att barnkonventionen i sin helhet är ett uttryck 

för barns bästa i och med att barns rättigheter stadgas däri.73 Trots detta kan det råda 

delade meningar om vad som är ett barns bästa, vilket är ett av problemen med 

tillämpningen av denna vedertagna princip. Olika människor har olika referensramar och 

uppfattningar om vad som är det bästa för ett barn. Olika barndomar ser olika ut och 

därmed är barnets bästa inte detsamma för alla barn.74 Bedömningen ska därför alltid ske 

utifrån det enskilda barnet och barnets egna behov.75 Detta kan till exempel innebära att 

det bästa för ett barn är att återförenas med sina föräldrar medan det bästa för ett annat 

barn kan vara att leva frånskilt sin familj.76 En utgångspunkt att barns bästa alltid är att 

leva i Sverige, oavsett språklig, kulturell och nationell bakgrund och tillhörighet, strider 

mot det synsätt som barnkonventionen ger uttryck för.77 

Barnet ska även, om det inte är olämpligt, höras i frågor om uppehållstillstånd som 

rör barnet, 1 kap. 11 § UtlL. Olämpligt att höra ett barn kan det vara om barnet är väldigt 

ung eller på grund av sin psykiska ohälsa inte bör höras.78 Hänsyn ska tas till vad barnet 

sagt i proportion till barnets ålder och mognad, vilket motsvaras av artikel 12 

barnkonventionen. Genom att höra barnet underlättar förhoppningsvis utredningen om 

vad som är det enskilda barnets bästa.  

Regeringen poängterar i förarbetena till den nya instans-och processordningen att 

barn kan ha egna skyddsbehov, vilka alltid ska beaktas individuellt.79 Det ligger i sakens 

natur att chanserna får anses vara större för ensamkommande barn att få sina egna asylskäl 

prövade än vad de är för barn som söker asyl tillsammans med sin familj.  

Asylsökande barn är skyddsvärda ur två aspekter. De är dels barn och dels 

skyddsbehövande. Denna dubbla skyddsaspekt har diskuterats i doktrin och frågan är vad 

som ska väga tyngst. McAdam argumenterar för att principen om barnets bästa är den 

högst relevanta när man ska bestämma om ett barn ska berättigas internationellt skydd.80  

McAdam menar att ett barn i första hand är ett barn och i andra hand skyddsbehövande, 

                                                           
72 Lundberg s. 34 ff.  
73 A.a. s. 36.  
74 A.a. s. 32.  
75 Fälldin och Strand s. 66.  
76 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, p.81. 
77 Prop. 1996/97:25 s. 247 ff.  
78 Wikrén och Sandesjö, s. 85. 
79 Prop. 2004/05:170 s. 76. Se Lundberg, Risk att barns asylskäl glöms bort.  
80 McAdam, Virtue breach Seeking Asylum under the Convention of the Rights of the Child: A case 

for Complementary Protection.  
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varför barnkonventionen måste beaktas i större grad i förhållande till 

flyktingkonventionen. Detta synsätt har enligt min mening vunnit genomslagskraft i EU-

domstolens dom i mål C-648/11 där ensamkommande barn tillerkänns ett extra skydd 

med hänvisning till att de är just barn, se vidare kapitel 4.  

Nilsson ifrågasätter i sin doktorsavhandling om barn överhuvudtaget var tänkta att 

ingå i den rättsliga reglering som utlänningslagen står för. Utlänningslagstiftningen har 

till yttersta syfte att reglera invandringen och inte att se till barnets bästa. De materiella 

reglerna är enligt Nilsson inte utpräglade med barn i fokus.81 Som ovan nämnts leder det 

dock till orimliga konsekvenser om prövningen av barnets bästa ges en så långtgående 

innebörd i förhållande till utlänningslagstiftningen att det blir ett eget kriterium för 

uppehållstillstånd att vara barn. Sverige kanske har något att lära av Danmark där man 

har en reglering som innebär att alla barn som lämnar in en asylansökan som 

ensamkommande beviljas uppehållstillstånd, utan vidare formell utredning. Det 

underliggande argumentet är att barn inte anses vara tillräckligt mogna för att genomgå 

den utredning som krävs för att avgöra om någon av skyddsgrunderna uppfylls. Baksidan 

av en sådan reglering är att barnen erhåller status som immigrant, vilket innebär att 

rättigheter som de är berättigade om de erhölls status som flyktingar kan gå förlorade.82 

En fördel är å andra sidan att åldersbedömningen inte har lika avgörande betydelse, vilket 

det finns en poäng med så länge det inte kan garanteras att en sådan sker på ett rättssäkert 

sätt.  

 

2.3.2.1 God man och offentligt biträde  

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn trädde ikraft år 2005 och syftar 

till att stärka skyddet för ensamkommande barn.83 Ensamkommande barn har enligt 2 § 

rätt att tillförordnas en god man som hjälper barnet bland annat i asylprocessen. Detta 

förordnande ska enligt 3 § ske så snart som möjligt efter det att barnet har gjort sig 

tillkänna.84  

Enligt 18 kap. 4 § UtlL är den gode mannen skyldig att ansöka om uppehållstillstånd 

för barnet, om det inte är uppenbart obehövligt och om det offentliga biträdet inte redan 

hunnit ansöka om uppehållstillstånd innan en god man förordnats.85 Det kan till exempel 

                                                           
81 Nilsson s. 244.  
82 Brunnberg m.fl. s. 77 f.  
83 Prop. 2004/05:136 s. 28 ff.  
84 Denna reglering återspeglas i artikel 17.1 a asylprocedurdirektivet.  
85 Fälldin och Strand s. 66. Enligt 18 kap. 3 § UtlL är den som är förordnad som offentligt biträde för 
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vara uppenbart obehövligt att söka uppehållstillstånd för ett barn om barnet inom en 

mycket snar framtid fyller 18 år, då anses det räcka med ett offentligt biträde. Om det är 

uppenbart att barnet snart kommer att resa från landet får det även i denna situation anses 

vara uppenbart obehövligt att söka uppehållstillstånd.86 Utöver de undantag som precis 

nämndes är ensamkommande barn som anländer till Sverige i princip alltid i behov av 

uppehållstillstånd.87 Ett underlåtande att ansöka om uppehållstillstånd riskerar leda till att 

barnet fråntas sin rätt att få sin asylansökan prövad såsom stadgas i artikel 22 

barnkonventionen.  

Den gode mannen ska ge en fullmakt till det offentliga biträdet att agera för barnet. 

Det är det offentliga biträdet och inte den gode mannen som företräder barnet i 

asylärendet. Förordnande av offentligt biträde när det gäller ensamkommande barn ska i 

princip alltid ske.88 Om ett barn ska överföras till ett annat land enligt Dublinförordningen 

ska dock enligt praxis inte ett offentligt biträde utses.89 Denna situation får dock framöver 

antas vara mycket ovanlig med hänsyn till EU-domstolens dom i mål C-648/11 som 

kortfattat innebär att ensamkommande barn som huvudregel inte längre ska överföras 

enligt Dublinförordningen, se vidare kapitel 4.  

 

2.3.2.2 Synnerligen ömmande omständigheter 

Om en asylsökande inte får uppehållstillstånd på grund av asylskäl, och inte heller har 

någon anhörig i Sverige som han eller hon kan invandra på, finns det en sista möjlighet 

att få stanna i Sverige. Om det i enlighet med 5 kap. 6 § UtlL föreligger synnerligen 

ömmande omständigheter kan den asylsökande på denna grund beviljas uppehållstillstånd 

i Sverige. Det ska poängteras att paragrafen ger uttryck för en undantagsbestämmelse som 

ska användas mycket restriktivt och som en sista utväg, även i mål gällande 

ensamkommande barn utan anhöriga i Sverige.90  

Vid bedömningen av om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter ska 

särskilt beaktas den sökandes hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation till 

hemlandet. För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas vuxna personer på enbart 

                                                           
ett ensamkommande barn utan särskilt förordnande barnets ställföreträdare i det mål eller ärende som 

förordnandet avser. Detta gäller dock inte om en god man är utsedd åt barnet.   
86 Fälldin och Strand s. 66.  
87 Prop. 2004/05:136 s. 58.  
88 Prop. 1988/89:86 s. 135.  
89 MIG 2008:7.  
90 MIG 2009:8. Prop. 2004/05:170 s. 185.  
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medicinska skäl krävs det att hälsotillståndet är synnerligen allvarligt.91 När det gäller 

barns vårdbehov krävs det inte att hälsotillståndet är lika allvarligt.92 Men endast det 

förhållandet att ett barn skulle tillerkännas bättre vård i Sverige än i hemlandet leder i sig 

inte till att det anses föreligga synnerligen ömmande omständigheter.93  

För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas på grund av utlänningens anpassning till 

Sverige är det fråga om en anpassning till svenska förhållanden under en avsevärd 

vistelsetid i Sverige.94 Det avgörande är vilken anknytning sökanden har fått till Sverige, 

vistelsetiden kan inte ensamt vara avgörande i denna fråga. Det får anses vara naturligt 

att ett barn i många avseenden snabbare anpassar sig till nya förhållanden, men ett barns 

anpassning till svenska förhållanden kan inte ensamt tillmätas avgörande betydelse.95 Vid 

bedömningen ska även hänsyn tas till utlänningens anknytning till hemlandet, t.ex. den 

tid den sökande har levt i hemlandet och vilka familjemedlemmar som finns kvar där.96 

Med utlänningens situation i hemlandet avses bl.a. den sökandes anknytning till 

hemlandet, men även förhållanden som, utan att vara skyddsgrundande, gör att en 

avvisning eller utvisning till hemlandet framstår som olämplig vid en samlad bedömning 

av den sökandes individuella situation.97  

Enligt 5 kap. 6 § andra stycket UtlL krävs det inte omständigheter av samma allvar 

och tyngd för ett barn som söker uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter. Bestämmelsen är ett förtydligande av portalparagrafen 1 kap. 10 § UtlL 

enligt vilken det särskilt ska beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt 

barnets bästa i övrigt kräver. Med anledning av att lagstiftningen i denna del är fördelaktig 

för minderåriga finns det tydliga incitament för ett ensamkommande barn att klarlägga 

sin identitet för att bevisa sin ålder och därmed ha större chanser att tillerkännas 

uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL. Åldersbedömningen av ett 

ensamkommande barn kan med andra ord vara avgörande för om barnet får stanna i 

Sverige eller inte.  

                                                           
91 MIG 2007:35.  
92 Prop. 2004/05:170 s. 281.  
93 MIG 2007:25. 
94 Se bl.a. MIG 2009:8 som statuerar att två år är relativt kort tid vid en bedömning av vilken betydelse 

vistelsetidens längd ska tillmätas i fråga om en persons anpassning till Sverige. Den tid en sökande 

kan ha vistats i Sverige i samband med en tidigare ansökan kan enligt MIG 2008:3 inte beaktas. Den 

vistelsen i Sverige som avses är endast den tid då utlänningen lagligen har befunnit sig i Sverige, prop. 

2004/05:170 s. 191 och s. 280 ff. och MIG 2007:15.  
95 Prop. 2004/05:170 s. 281.  
96 A.a. s. 280.   
97 Ex prostitution och social utstötning. Se prop. 2004/05:170 s. 192 f. och MIG 2009:31.  
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I ett avgörande från år 2009 har migrationsöverdomstolen beviljat ett 

ensamkommande barn uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter.98 Barnet i fallet hade flytt från Irak, förlorat båda sina föräldrar i kriget 

och kunde inte bo hos sina släktingar då han utgjorde en risk för brodern som utsatts för 

brott på grund av barnet. Pojken i fallet hade även varit utsatt för flera traumatiska 

händelser i hemlandet vilket resulterade i att barnets psykiska hälsa var mycket dålig. 

Pojkens framtida psykosociala utveckling och hälsa bedömdes på ett avgörande sätt 

äventyras om barnet tvingades återvända till sitt hemland, vilket enligt domstolen får 

anses vara det avgörande vid bedömningen om synnerligen ömmande omständigheter 

föreligger. Detta rättsfall understryker enligt min mening vikten av att 5 kap. 6 § UtlL ska 

användas mycket restriktivt, även i fall gällande ensamkommande barn.  

Synnerligen ömmande omständigheter blir aktuellt att utreda först när det är avgjort 

att Sverige är ansvarig för den materiella prövningen av ett barns asylansökan. 

Åldersbedömningen kan dock redan på ett tidigare stadium få rättslig betydelse i fall där 

det finns anledning att anta att överföring enligt Dublinförordningen eventuellt ska ske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 MIG 2009:9.  
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3 Dublinförordningen  

 

3.1 Inledning   

Dublinförordningen reglerar vilken medlemsstat som är materiellt ansvarig för 

prövningen av en tredjelandsmedborgares asylansökan som inlämnats i en medlemsstat. 

Utöver samtliga EU-medlemsstater gäller Dublinförordningen även i förhållande till 

Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein genom avtal mellan dessa länder och EU.99 

Dublinförordningen från 2003100 har upphävts och sedan den 26 juni 2013 gäller en ny, 

reviderad version av förordningen.101 I det följande refereras det till den senaste versionen 

av förordningen, om inget annat anges.  

Omarbetningen av Dublinförordningen innebar bland annat att principen om barnets 

bästa förtydligades genom en ny artikel som fastställer underårigas skydd. Bedömningen 

av vad som är barnets bästa ska enligt artikel 6 utgå från möjligheterna till 

familjeåterförening, barnets välbefinnande och sociala utveckling samt genom att beakta 

barnets synpunkter med utgångspunkt från barnets ålder och mognad. Enligt artikel 6. 2 

ska medlemsstaterna se till att ensamkommande barn har en företrädare till befogenhet i 

samband med alla förfaranden som föreskrivs i förordningen. 

Dublinförordningen är en av de mest kontroversiella och kritiserade förordningarna 

och behovet av en uppdatering var stort. Bland annat har UNHCR och Europarådet 

kritiserat överföringen av asylsökande till Grekland med tillämpning av 

Dublinförordningen, då mottagandet av asylsökande där ansågs vara mycket bristfälligt. 

Belgien och Grekland fälldes i Europadomstolen år 2011 på grund av att Belgien skickat 

tillbaka asylsökande till Grekland, där de asylsökandes rättigheter enligt EKMR inte 

uppfylldes.102 Grekland är ett av få länder som Sverige sedan tidigare har upphört att tills 

vidare överföra asylsökande till, på grund av samma anledning.103  

                                                           
99 Det framgår av 5 kap. 1c § första stycket UtlL att Dublinförordningen tillämpas gentemot EU-stater 

samt Island, Norge, Schweiz och Lichtenstein.   
100 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att 

avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje 

land har gett in i någon medlemsstat. 
101 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och  

mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om 

internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon 

medlemsstat (omarbetning). 
102 M.S.S. mot Belgien och Grekland, dom den 21 januari 2011, app.nr 30696/09.  
103 MIG 2008:42.   



27 
 

EU-domstolen har också uttalat sig i denna fråga i de förenade målen C-411/10 och 

C-493/10.104 I målen uttalade domstolen att när överföring inte kan ske på grund av att 

det kan antas att den asylsökande löper en verklig risk för att utsättas för mänsklig eller 

förnedrande behandling i den mening som avses i artikel 4 EU:s rättighetsstadga105, är det 

viktigt att medlemsstaten där sökande befinner sig inte förvärrar kränkningen av den 

asylsökandes grundläggande rättigheter genom att överföra den asylsökande till den 

”ansvariga staten”, utan själv prövar ansökan enligt de villkor som anges i artikel 3.2 

Dublinförordningen.106  

Dublinförordningen har även kritiserats för att vara ineffektiv då den inte har 

genererat i så många överföringar som man önskat.107 

 

 

3.2 Syften med Dublinförordningen   

Enligt artikel 1 Dublinförordningen är syftet med densamma att fastställa kriterier och 

mekanismer för att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en 

asylansökan som lämnats in av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person i en 

medlemsstat. Syftet med en sådan reglering är att på så kort tid som möjligt kunna 

försäkra den asylsökande om att hans eller hennes ansökan faktiskt blir rättsligt prövad i 

något land. En sådan reglering förhindrar även att ansökan blir prövad i flera länder 

samtidigt.108 Enligt artikel 3.1 ska varje asylansökan tas upp till prövning och endast 

prövas av en enda medlemsstat, vilken blir ansvarig medlemsstat för asylansökan enligt 

ansvarighetsreglerna i förordningens kapitel 3. Om en medlemsstat vid prövning enligt 

Dublinförordningen finner att en annan medlemsstat är ansvarig för ansökan, ska den 

asylsökande som huvudregel överföras till den medlemsstaten.  

Vid tillämpning av Dublinförordningen gäller första asyllandsprincipen som innebär 

att den som flyr från förföljelse ska söka asyl i det första land han eller hon kommer till 

som kan erbjuda skydd, förutsatt att landet är bunden av Dublinförordningen.109 Principen 

                                                           
104 Mål C-411/10 och C-493/10, N.S. m.fl. mot Secretary of state for the Home Departement, dom 

meddelad den 21 december 2011.  
105 Europeiska unionens stadga av den 7 december 2000 om de grundläggande rättigheterna (EU:s 

officiella tidning (EU:s officiella tidning 2007 C 303/1). 
106 Se Rättsligt ställningstagande angående den s.k. suveränitetsklausulen (art 3.2) i 

Dublinförordningen (RCI 07/2013).  
107 Raitio, A few remarks to Evaluate the Dublin System and the Asylum Acquis.  
108 Wikrén och Sandesjö, s. 38.  
109 Greenhill och Ulfsparre, s. 132. 
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om första-asylland syftar till att förhindra s.k. asylshopping, vilket innebär att en 

asylsökande försöker få ansökningen prövad i det för den asylsökande förmånligaste 

medlemslandet. Asylshopping är enligt min mening delvis svårt att motivera utifrån 

asylrättsliga grundtankar då att söka asyl, söka fristad, är ett sätt att söka skydda sitt liv, 

och inte ska förväxlas med frivillig invandring. Å andra sidan kan det diskuteras om 

Dublinförordningens syfte att förhindra asylshopping står i överensstämmelse med 

flyktingkonventionens grundläggande syfte som bygger på utgångspunkten att 

tillförsäkra alla flyktingar en rätt att söka asyl. Flyktingkonventionen innehåller 

visserligen inte en uttalad sådan rätt, men det kan ändå med fog ifrågasättas om 

Dublinförordningen inte motarbetar konventionens syfte.110 I artikel 14 FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna finns, som diskuterats i kapitel 2.1.1, däremot 

en uttrycklig rätt för var och en att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse – 

ett resolutionsstadgande som enligt min mening kan användas som ändamålsargument i 

diskussionen. Syftet att motverka asylshopping har dessutom kritiserats då det försvårar 

asylprocessen för de asylsökande när de inte kan välja att söka asyl i ett land där de har 

släktingar eller kan språket.111 Det saknas utöver detta uttryckliga hinder i den 

internationella rätten att söka asyl i fler än ett land, varför Dublinförordningens strävan 

efter att förhindra detta enligt min åsikt kan ifrågasättas.  

Övriga syften med Dublinförordningen är att fördela ansvaret för prövningen av 

asylansökningar över medlemsstaterna, för att förhindra att endast ett fåtal länder tvingas 

ta detta ansvar.  

 

 

3.3 Ansvarig medlemsstat för prövning av ensamkommande barns 

asylansökan 

Ansvarighetsreglerna i Dublinförordningen, artikel 8-16, avgör vilken stat som materiellt 

ska pröva en asylansökan som en sökande lämnar in i någon medlemsstat. De ska enligt 

artikel 7 tillämpas i den kronologiska ordning som de följer.  

På grund av ensamkommande barns särskilda sårbarhet ska Dublinförordningen 

innehålla specialregleringar för denna målgrupp.112 I artikel 8 föreskrivs med anledning 

av detta att prövningen av en asylansökan från ett ensamkommande barn ska ske i det 

                                                           
110 Raitio, A few remarks to Evaluate the Dublin System and the Asylum Acquis.  
111 Häge och Elmeroth s. 43.  
112 Dublinförordningens inledning p. 13.  
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medlemsland där en familjemedlem, eller annan släkting som kan ta hand om barnet, 

lagligen befinner sig, förutsatt att det motsvaras av barnets bästa. Har barnet flera 

familjemedlemmar som vistas lagligt i olika medlemsstater ska barnets bästa vara 

avgörande för vilket land som ska ta emot barnets asylansökan. Detta stadgande 

överensstämmer med principen om barnets bästa som stadgas i artikel 6. Enligt 

Dublinförordningen antas det alltså som huvudregel vara barnets bästa att återförenas 

med sin familj, så länge inte motsatsen är bevisad. Så fort ansökan från ett 

ensamkommande barn har tagits emot ska sökandet efter barnets föräldrar påbörjas, 

artikel 6.4 Dublinförordningen.  

Om barnet inte har någon familjemedlem som lagligen vistas i ett annat medlemsland 

är det enligt artikel 8.4 den medlemsstat där det ensamkommande barnet har gett in sin 

asylansökan som är ansvarig för prövningen, förutsatt att det är barnets bästa. Denna 

reglering är av stort intresse utifrån syftet med denna uppsats. EU-domstolen har i mål C-

648/11 anfört att artikel 6 andra stycket Dublinförordningen från 2003 (nuvarande artikel 

8.4) ska tolkas så att när ett ensamkommande barn har gett in sin asylansökan i flertalet 

medlemsstater, utan familjemedlem eller motsvarande person som lagligen befinner sig i 

ett medlemsland, så är det den medlemsstat där den underårige befinner sig efter att där 

ha lämnat in en asylansökan som är ansvarig för den materiella prövningen av barnets 

asylansökan. Motiveringen till denna argumentation tog sin utgångspunkt i barnets bästa. 

I målet var det fråga om tre ensamkommande barn som lämnat in asylansökningar i flera 

olika medlemsländer. En med djupgående analys av domen förs nedan i kapitel 4.   

Det finns omständigheter när en överföring enligt Dublinförordningen inte får ske, 

varken av barn eller vuxna. En överföring enligt Dublinförordningen får aldrig till 

exempel komma i konflikt med artikel 3 tortyrkonventionen113. De stater som har 

undertecknat tortyrkonventionen kan inte undgå sitt åtagande att skydda en individ mot 

sådan kränkning som avses i konventionen genom att ingå internationella eller regionala 

överenskommelser om särskilt samarbete, vilket Dublinförordningen är ett exempel på.114 

Det står även, oavsett av ansvarighetskriterierna, enligt artikel 17.1 

Dublinförordningen varje medlemsstat fritt att pröva en asylansökan. Detta är ingen 

specialreglering för barn, men den kan givetvis tillämpas i fall gällande barn. Det krävs 

dock starka humanitära skäl för att underlåta att tillämpa ansvarighetskriterierna i 

                                                           
113 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of  

10 December, 1984.  
114 T.I. mot Förenade Konungariket (Storbritannien), dom den 7 mars 2000, app.nr. 42884/98.  
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Dublinförordningen. Det ska även framstå som stötande ur ett humanitärt perspektiv att 

fullfölja en överföring enligt förordningen.115  

Även artikel 3 EKMR kan utgöra ett hinder mot verkställighet av beslut om 

överföring enligt Dublinförordningen om utlänningen i mottagarlandet riskerar att 

utsättas för behandling i strid mot denna artikel eller 12 kap. 1 eller 2 § UtlL.116 

Migrationsöverdomstolen har belyst det faktum att EKMR kan komma i konflikt med 

Dublinförordningen genom att besluta att prövning av en asylansökan skulle ske i Sverige 

i enlighet med artikel 3.2 trots att en annan medlemsstat enligt Dublinförordningen 

egentligen var skyldig att pröva ansökan.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 MIG 2007:32.  
116 MIG 2008:42 och MIG 2010:21.  
117 MIG 2010:18.  
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4 Analys av mål C-648/11  

 

4.1 Inledning 

En begäran om förhandsavgörande framställdes av Court of Appeal (England & Wales) 

(Civil Division) den 19 december 2011. Parter i målet vid den nationella domstolen var 

MA, BT och DA, alla ensamkommande barn utan familjemedlem i annan medlemsstat, 

mot Secretary of State for the Home Department.  

Den tolkningsfråga staten ställde var vilken medlemsstat som enligt 

Dublinförordningens artikel 6 andra stycke är ansvarig för prövningen av asylansökan när 

en asylsökande underårig utan medföljande vuxen och utan familjemedlemmar som 

lagligen befinner sig i en annan medlemsstat har ingett asylansökningar i flera 

medlemsstater. Generaladvokat Villalón uttalade i sitt förhandsavgörande den 21 februari 

2013 att det är den stat som det ensamkommande barnet befinner sig i som ska pröva 

asylansökan.118 I väntan på EU-domstolens dom stoppade därför Migrationsverket alla 

överföringar av ensamkommande barn enligt Dublinförordningen.119 

 

 

4.2 Omständigheterna i målet  

De faktiska omständigheterna i målet omfattade tre underåriga tredjelandsmedborgare 

som saknade medföljande vuxna som lagligen befann sig inom EU.  

MA är eritreansk medborgare, född 1993. Hon sökte asyl i Förenade kungariket vid 

sin ankomst till landet år 2008, vars myndigheter konstaterade att MA redan hade gett in 

en asylansökan i Italien.  Med hänvisning till första asyllandsprincipen i 

Dublinförordningen anmodade Förenade kungariket de italienska myndigheterna att 

överta den asylsökande, vilket de italienska myndigheterna godkände. Överföringen till 

Italien kunde dock inte verkställas och MA överklagade beslutet till High Court of Justice 

och gjorde gällande att överföringsbeslutet var olagligt. Secretary of State beslutade att 

pröva MA:s asylansökan med tillämpning av suveränitetsklausulen i artikel 3.2 

Dublinförordningen, varpå hon beviljades flyktingstatus. 

                                                           
118 Förslag till avgörande av Generaladvokat Pedro Cruz Villalón, föredragen den 21 februari 2013 

(1), Mål C-648/11. 
119 Migrationsverkets officiella hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/7455.html,  

senast uppdaterad 2013-06-04, Rättschefens kommentar angående stop av överföringar av barn 

utan vårdnadshavare i avvaktan på dom i mål C-648/11, den 3 juni 2013.  

http://www.migrationsverket.se/info/7455.html
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Liksom MA är BT eritreansk medborgare född 1993. Hon kom till Förenade 

kungariket 2009 och sökte asyl dagen efter hon anlände. Även BT hade tidigare lämnat 

in en asylansökan i Italien och överföringsbeslut till Italien fattades och verkställdes i 

december 2009. Hon överklagade beslutet till High Court of Justice och gjorde gällande 

att överföringsbeslutet var olagligt. BT kunde återvända till Förenade kungariket i 

februari 2010 till följd av ett avgörande som meddelades av High Court of Justice. 

Secretary of State beslutade att pröva BT:s asylansökan med tillämpning av artikel 3.2 

Dublinförordningen, varpå hon beviljades flyktingstatus. Varken BT eller MA har dock 

gått med på att återkalla sina överklaganden.  

DA är irakisk medborgare och kom till Förenade kungariket 2009 där han sökte asyl. 

DA erkände att han tidigare hade sökt asyl i Nederländerna och ett överföringsbeslut till 

Nederländerna fattades. DA överklagade beslutet vid High Court of Justice som beslutade 

att beslutet inte skulle verkställas.  

Målen MA, BT och DA har handlagts gemensamt mot Secretary of State for the 

Home Department eftersom alla tre sökte om asyl i Förenade kungariket såsom underårig 

utan medföljande vuxen, dvs. som ensamkommande barn.  

 

 

4.3 Tolkning av artikel 6 andra stycket (nuvarande artikel 8.4) 

Dublinförordningen  

Frågan i målet är huruvida artikel 6 andra stycket i Dublinförordningen (2003) – när en 

underårig utan medföljande vuxen och utan familjemedlemmar som lagligen befinner sig 

i en medlemsstat har ingett asylansökningar i fler än en medlemsstat – ska tolkas så att 

det är den medlemsstat där den underårige först lämnade in en ansökan som ska anses 

vara ansvarig eller om det är den medlemsstat där den asylsökande befinner sig efter att 

där ha lämnat in en asylansökan som ska anses vara ansvarig för den materiella 

prövningen av asylansökan.120  

Artikel 6 andra stycket föreskriver att den medlemsstat ”där den underårige har gett 

in ansökan” ska vara ansvarig. EU-domstolen konstaterar i domen att det inte är möjligt 

att utifrån bestämmelsens lydelse i sig avgöra om det är det första asyllandet eller den stat 

där barnet befinner sig som avses.121  Domstolen jämför ordalydelsen med den i artikel 

                                                           
120 Mål C-648/11 (p. 42).  
121 Mål C-648/11 (p. 49).  
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5.2 och artikel 13 Dublinförordningen (2003) där ordet ”först” finns med och ses som en 

indikation på att det är det första asyllandet som avses. I artikel 6 andra stycket däremot 

saknas ordet ”först” och domstolen argumenterar för att om lagstiftaren hade för avsikt 

att det första asyllandet skulle avses, skulle detta ha angetts i samma exakta ordalag som 

i artikel 13.122 Denna argumentation i kombination med bakgrunden av målet som 

eftersträvas med bestämmelsen, att särskilt uppmärksamma underåriga utan medföljande 

vuxen, ledde till domstolens utfall att den stat där det asylsökande ensamkommande 

barnet befinner sig och har lämnat in en asylansökan är ansvarig för den materiella 

prövningen av det ensamkommande barnets asylansökan.  

Domen innebär inte att ett ensamkommande barn som i sakfrågan fått avslag på sin 

asylansökan genom ett slutligt avgörande i en första medlemsstat därefter kan kräva att 

få sin asylansökan prövad i en annan medlemsstat.123 En sådan tolkning skulle enligt min 

mening få orimliga konsekvenser och motverka strävan efter en enhetlig europeisk 

lagstiftning. Det kan inte anses vara avsikten med domen att ett ensamkommande barn 

ska kunna söka asyl i ett obegränsat antal medlemsländer till dess att barnet slutligen 

beviljas uppehållstillstånd i ett av dem. En sådan tolkning strider mot de övergripande 

syftena med förordningen. Enligt min uppfattning syftar domen snarare till att skona 

ensamkommande barn från att tvingas ryckas upp ur den miljö som de har anpassat sig 

till, än att tillförsäkra alla ensamkommande uppehållstillstånd i ett EU-land.  

Den tolkning som EU-domstolen har gjort av artikel 6 andra stycket 

Dublinförordningen (2003) är en mer generös tolkning i förhållande till ensamkommande 

barn än vad som tidigare gjorts i Sverige. Tolkningen grundas på ett barnrättsperspektiv 

och innebär att principen om barnets bästa stärks. Första asyllandsprincipen är, så som 

jag ser det, inte längre huvudregel när det gäller ensamkommande barn. Domens tolkning 

av regelverket utgör de facto ett undantag för ensamkommande barn från denna princip. 

I praktiken innebär EU-domstolens tolkning av Dublinförordningen att ett 

ensamkommande barn som exempelvis passerar Slovakien och där lämnar in en 

asylansökan, för att sedan fortsätta till Sverige och söka asyl här, ska få sin asylansökan 

prövad i Sverige. Detta kan endast ske under förutsättning att barnet inte har en 

familjemedlem som lagligen befinner sig i ett annat medlemsland och att barnet inte har 

                                                           
122 Mål C-648/11 (p. 52). 
123 Mål C-648/11 (p. 63), Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolen, dom den 11 juli 

2013 i mål nr UM 1575-13.  
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fått ett slutligt beslut gällande asylansökan i Slovakien. Sverige är i detta fall ansvarig för 

den materiella prövningen enligt Dublinförordningens ansvarighetsregler.  

Så fort ett barn har lämnat in en asylansökan i Sverige ska efterforskningen av barnets 

familj, som tidigare nämnts, påbörjas. Den främsta anledningen till detta är givetvis 

barnets bästa, men även för att regelverket inte ska kunna utnyttjas av asylsökande på så 

sätt att de får sin asylansökan prövad i ett specifikt land på grund av att deras anhöriga 

vuxna som lagligen befann sig i ett medlemsland inte kunde lokaliseras.  

 

 

4.4 Konsekvenser av domen  

Migrationsöverdomstolen har ännu inte uttalat sig om hur Sverige ska förhålla sig till den 

relativt nya domen från EU-domstolen. Med anledning av detta grundas nedanstående 

konsekvensanalys om inget annat uppges på mina egna tankar och funderingar.  

För att den nya tolkningen av Dublinförordningens artikel 6 andra stycket (nuvarande 

artikel 8.4) ska tjäna sitt syfte – att skydda barnen – är det av stor vikt att det går att 

fastställa vem som ska betraktas som barn i lagens mening. I och med detta ställs höga 

krav på genomförandet och bevisvärderingen av åldersbedömningen av ensamkommande 

barn. Följden av EU-domstolens dom blir att det är mer attraktivt att betraktas som ett 

barn än en vuxen i asylprocessen eftersom den nya tolkningen av Dublinförordningen 

innebär att ensamkommande barn undantas från första asyllands-principen. I denna 

situation blir det än viktigare att en åldersbedömning sker i samband med 

asylutredningen. Det ställer även större krav på att åldersbedömningen sker på ett 

rättssäkert sätt och ger så korrekt vägledning som möjligt. Hur åldersbedömningen ska gå 

till och vilka problem som i dagsläget är förknippat med denna bedömning kommer att 

diskuteras mer ingående i kapitel 5. Det är enligt min mening uppenbart att EU-

domstolens dom i mål C-648/11 påverkar kraven på åldersbedömningen och ställer dem 

på sin spets.  

För att syftet att skydda barnen ska uppfyllas är det en förutsättning att inga vuxna 

omfattas av skyddet. Om så sker finns det en risk att de ensamkommande barnens skydd 

tvingas återkallas då det finns ett så pass starkt intresse inom EU av att förhindra 

asylshopping. Om åldersbedömningarna inte regleras på ett rättssäkert sätt riskerar den 

teoretiska följden att bli att fler människor kan välja asylland genom att uppge sig vara 

minderåriga. I praktiken kan det självklart tänkas finnas begränsade möjligheter att välja 
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tillflyktsland efter egen önskan. Ett sätt att stävja en sådan negativ utveckling är att arbeta 

med rättssäkerheten gällande åldersbedömningarna.  

Ytterligare en följd av domen blir att frågan om familjeåterförening ställs på sin 

spets.124 Huvudregeln när det gäller familjeåterförening är att om Migrationsverket hittar 

barnets vårdnadshavare eller någon annan som kan ta emot barnet i hemlandet beviljas 

inte uppehållstillstånd utan barnet utvisas till hemlandet, förutsatt att barnet inte är 

skyddsbehövande och inte kan skickas tillbaka med hänsyn till principen om non-

refoulement.125 Liknande regler gäller i fråga om överföring enligt Dublinförordningen 

då om ett ensamkommande barn har en familjemedlem som lagligen vistas i en annan 

medlemsstat ska barnets asylansökan prövas i den staten. Detta innebär att staterna måste 

vara ännu bättre på att efterforska familjemedlemmar till den asylsökande för att undvika 

att reglerna missbrukas. Den generösa tolkningen av Dublinförordningen syftar till att 

skydda de ensamkommande barnen på grund av deras särskilt utsatta position, den gäller 

inte för de barn som har familj i en annan EU-medlemsstat eller i något annat land som 

omfattas av Dublinförordningen. Regeln är till för att de ensamkommande barnen ska 

slippa flytta till ett annat land som de har lämnat in en asylansökan i, det kan inte anses 

motsvaras av ett barns bästa att tvingas ryckas upp från de levnadsförhållanden han eller 

hon har skapat i det senaste landet som asylansökan lämnats in i. 

Det finns enligt min uppfattning en risk att reglerna även i denna avsikt kan komma 

att utnyttjas. Långa väntetider är ofta psykiskt påfrestande för den asylsökande.126 Den 

nya instans- och processordningen syftar bland annat därför till att upprätthålla kraven på 

en skyndsam handläggning.127 Mål som rör frågor om avvisning eller utvisning ska alltid 

handläggas med förtur.128 Detta innebär att Migrationsverket har en begränsad tidsperiod 

för att lyckas med efterforskningen av barnets familj. Myndigheten ska i en drömvärld 

både vidmakthålla korta handläggningstider och samtidigt ha framgång med 

efterforskningen av barnets familj. Jag är dock av uppfattningen att dessa två 

målsättningar motarbetar varandra och att det i praktiken är svårt att uppfylla dem båda.129 

Om handläggningstiden prioriteras är det inte svårt för familjemedlemmar att hålla sig 

gömda en kort period för att barnets asylansökan ska prövas i Sverige med anledning av 

                                                           
124 Under tiden som barnet är asylsökande är det Migrationsverket som ansvarar för efterforskningen 

av barnets familjemedlemmar, 2 d § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.  
125 Elmeroth och Häge, s. 84.  
126 Prop. 2009/10:31 s. 106. 
127 Prop. 2004/05:170 s. 105.  
128 A.a. s. 126.  
129 Se Öster m.fl. Flyktingströmmar en utmaning för rättssäkerheten.  
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att barnet inte har någon familjemedlem som lagligen befinner sig i en annan 

medlemsstat. Ytterligare ett argument för att handläggningstiderna ska hållas korta är 

även att ett asylsökande barn som under processens gång hinner fylla 18 år ska behandlas 

som en vuxen asylsökande.130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 MIG 2007:5.  
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5 Åldersbedömning av ensamkommande barn  

 

5.1 Identitet 

När en person söker asyl i Sverige, oavsett ålder, ska det alltid först och främst bedömas 

om sökanden har gjort sin identitet och sin hemvist sannolik.131 Det är inom asylrätten en 

grundläggande princip att det är den asylsökande som ska göra sin identitet tillsammans 

med sitt behov av internationellt skydd sannolikt. Inom förvaltningsprocessrätten finns 

det dessutom en vedertagen bevisrättslig princip som innebär att den som ansöker om en 

förmån har bevisbördan för att bevisa att han eller hon uppfyller de krav som enligt lagen 

krävs för att förmånen ska beviljas.132 Migrationsöverdomstolen har fastslagit att denna 

bevisrättsliga princip även är applicerbar på situationen när en person söker 

uppehållstillstånd på grund av asylskäl.133 Uppehållstillstånd är med andra ord att se som 

en ansökningsbar förmån varför den asylsökande i första hand är ansvarig för att 

frambringa bevisning. I fall med ensamkommande barn som söker asyl är det viktigt att 

klarlägga identiteten dels för att sökandet efter barnets familj ska kunna påbörjas och dels 

för att kunna fastställa barnets ålder för att barnet ska tillerkännas det skydd som barn 

enligt internationell och nationell rätt är berättigade. Hemvisten måste fastställas för att 

Migrationsverket ska kunna veta mot vilket land asylskälen ska prövas.134  

Det finns ingen legaldefinition av begreppet identitet i svensk lagstiftning och det 

finns inte heller några vägledande förarbetsuttalanden vad det gäller innebörden av 

begreppet. Enligt tidigare praxis i ärenden om svenskt medborgarskap består identiteten 

av sökandens namn, ålder, och som huvudregel, medborgarskap.135 Denna definition av 

begreppet identitet får anses överensstämma med de föreställningar om vad en identitet 

omfattar i dagsläget.136 Att åldern är en del av identiteten innebär att den asylsökande 

måste göra sin ålder sannolik. Det är med andra ord barnet själv som har bevisbördan för 

att han eller hon är minderårig. 137 

                                                           
131 MIG 2007:12. 
132 MIG 2006:1.  
133 Förtydligades i MIG 2006:1.  
134 A.a.  
135 Prop. 1997/98:178 s. 15.  
136 MIG 2011:11.   
137 Se bl.a. artikel 4.3.a Rådets resolution av den 26 juni 1997 om underåriga medborgare i tredje land  

utan medföljande vuxen (97/C 221/03).   
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I många fall kan det vara en mycket svår uppgift för ett ensamkommande barn att 

bevisa sin exakta ålder, då det inte är ovanligt att barn på flykt saknar äkta och giltiga 

identitetshandlingar. Det kan inte heller förutsättas att alla barn har vetskap om sitt 

födelsedatum. Det ligger i sakens natur att många av de förhållanden som åberopas i 

samband med en asylutredning angående skyddsbehov inte kan göras sannolika med 

skriftlig eller annan bevisning. Med detta verklighetsförankrade problem i åtanke har 

migrationsöverdomstolen slagit fast att det är möjligt för människor att klargöra sin 

identitet på annat sätt än genom uppvisande av pass.138 Vad som ska anses vara tillräckliga 

bevis för att klarlägga sin identitet ska avgöras från varje enskilt fall enligt principen om 

fri bevisprövning.139  

Saknas skriftlig bevisning är det upp till barnet att genom en trovärdig berättelse göra 

sin ålder sannolik.140 Om sökanden inte lyckas göra sin ålder sannolik genom skriftlig 

bevisning, men den sökande bedöms vara trovärdig, ska den sökande tillskrivas förmånen 

om uppkommet tvivelsmål, s.k. benefit of the doubt.141 För att sökanden ska betraktas 

som trovärdig måste hans eller hennes uppgifter vara rimliga och sammanhängande och 

ej stå i strid med allmänt kända fakta.142 Benefit of the doubt bör endast tillämpas när all 

bevisning har lagts fram och den sökande har gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse 

och det inte heller finns skäl att betvivla den asylsökandes allmänna trovärdighet.143  

Om en asylsökande lämnar oriktiga uppgifter om sin identitet leder det ofta till att ett 

beslut om uppehållstillstånd påverkas. Ett medvetet lämnande av oriktiga uppgifter kan 

bland annat leda till återkallelse av uppehållstillståndet enligt 7 kap. 1 § UtlL. Denna 

paragraf kan givetvis aktualiseras i fråga om asylsökande som medvetet har uppgivit sig 

vara minderårig, även om det ur bevishänseende kan vara svårt att styrka.  

 

5.2 Tidpunkt för när en åldersbedömning ska inledas   

Åldersbedömningen ska som huvudregel ske i samband med asylutredningen och 

utgångspunkten är att fram till dess att ett slutligt beslut fattas i ärendet ska den ålder som 

                                                           
138 MIG 2011:11. Jfr Migrationsverkets föreskrifter om handlingar som godtas som pass, MIGRFS 

04/2013, beslutade den 11 juni 2013. 
139 MIG 2011:11. 
140 MIG 2007:12, prop. 1996/97:25 s. 98.  
141 RCI 19/2012 s. 6, artikel 203-204 handboken. Principen om benefit of the doubt framgår även av 

artikel 4.5 skyddsgrundsdirektivet.   
142 Artikel 203-204 och 205 a handboken.  
143 Artikel 203-204 handboken. 
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den sökande uppgett vid ansökningstillfället godtas.144 Vid ansökningstillfället registreras 

den ålder som den asylsökande uppger. Det är dock inte möjligt att göra någon djupare 

utredning kring åldern i detta skede då barnet ofta inte har hunnit få en god man och ett 

offentligt biträde utsett. Offentligt biträdes närvaro krävs vid asylutredningen, som en 

rättssäkerhetsaspekt.145   

Undantag från huvudregeln att åldersbedömningen ska ske i samband med 

asylansökan ska dock göras om det är alldeles uppenbart att uppgiften om åldern är 

felaktig.146 För att åldern ska bedömas som uppenbart oriktig ska det inte finnas något 

tvivel, dvs. inget behov av ytterligare utredning. Det ska framgå av sökandes beteende 

och utseende att den ålder som uppgivits inte kan vara korrekt.147 När det gäller barn i 

övre tonåren får det antas att sådana undantagsfall sällan uppdagas. Om den uppgivna 

åldern är felaktig gör handläggaren på Migrationsverket en uppskrivning av åldern. En 

åldersuppskrivning är inget förvaltningsrättsligt beslut och kan med anledning av detta 

inte överklagas.148 

Ytterligare ett undantagsfall från huvudregeln att den ålder som uppgetts ska godtas 

fram till beslut i uppehållstillståndsfrågan är om det finns indikationer på att överföring 

enligt Dublinförordningen kan bli aktuell. I sådana fall finns det ofta anledning att redan 

innan slutligt beslut ta ställning till om den asylsökande är att se som barn eller vuxen i 

lagens mening.149 Sådana indikationer uppkommer oftast efter att Migrationsverket har 

upptäckt att barnet förekommer i Eurodac, den europeiska databasen för lagring av 

fingeravtryck.150 Syftet med Eurodac-förordningen är enligt artikel 1 i förordningen att 

registrera en asylsökandes flyktväg för att i sin tur snabbt kunna avgöra vilken stat som 

är ansvarig för prövningen av asylansökan. Enligt 9 kap. 8 § UtlL får Migrationsverket 

och polismyndigheten ta en utlännings fingeravtryck om utlänningen inte kan styrka sin 

identitet eller om utlänningen söker asyl i landet. Denna reglering gäller inte på barn under 

14 år – ännu en situation då åldern är avgörande och behovet av en rättssäker 

åldersbedömning gör sig påmind.  

                                                           
144 JO 12 december 2012 (Dnr 4107-2011) s. 5. 
145 JO 12 december 2012 (Dnr 4107-2011), Rättschefens ställningstagande angående offentligt biträde 

(RCI 02/2010).  
146 RCI 19/2012 s. 2.  
147 A.a. 7.   
148 Fälldin s. 26.  
149 RCI 19/2012 s. 2.  
150 Se Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för 

jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen.  
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I mål som rör eventuell överföring enligt Dublinförordningen kan, som tydliggjorts i 

kapitel 4, den avgörande faktorn för om överföring ska ske eller inte vara den 

asylsökandes ålder, varför det alltså finns skäl för att utreda åldern innan slutligt beslut i 

uppehållstillståndsfrågan fattas. Om så inte sker finns en risk att lagstiftningen missbrukas 

av unga vuxna som uppger sig vara under 18 år. I ett nytt mål från 

migrationsöverdomstolen var det fråga om en man som enligt Migrationsverkets beslut 

skulle överföras till Italien med hänvisning till första asyllands-principen. Efter detta 

beslut beviljades mannen uppehållstillstånd i Sverige för fem månader på grund av 

anknytning. Migrationsdomstolen fastställde Migrationsverkets beslut om överföring till 

Italien men migrationsöverdomstolen kom fram till att i enlighet med artikel 16 

Dublinförordningen (2003) överfördes ansvaret för mannens asylansökan till Sverige då 

han beviljades uppehållstillstånd i landet.151 Detta innebär i ärenden angående överföring 

att om den asylsökande hinner få sin sak prövad i Sverige försummas möjligheten att 

besluta om överföring enligt Dublinförordningen. Av denna anledning är det avgörande 

att åldersbedömningen sker på ett tidigt stadium.  

 

5.3 Medicinsk åldersutredning 

5.3.1 Regelverk gällande medicinsk åldersutredning  

Migrationsverket ska enligt 8 kap. 10 g § utlänningsförordningen (UtlF) informera ett 

ensamkommande barn som ansöker om uppehållstillstånd på grund av asylskäl om 

möjligheten att genomgå en läkarundersökning för att fastställa barnets ålder. Denna 

paragraf härstammar från artikel 17.5 asylprocedurdirektivet där det framgår att 

medlemsstaterna får använda sig av läkarundersökningar för att fastställa åldern på 

ensamkommande barn i samband med prövningen av en asylansökan.152 Innan en 

medicinsk utredning påbörjas ska barnet informeras om förförandet på ett språk som 

barnet förstår. Information om undersökningsmetoden, eventuella konsekvenser av 

resultatet av undersökningen för prövningen av ansökan och konsekvenserna av en 

vägran att genomgå undersökningen ska enligt artikel 17.5 a) asylprocedurdirektivet ges 

till den asylsökande innan förfarandet inleds.  

Det saknas däremot både i svensk och europeisk rätt bestämmelser som reglerar hur 

en medicinsk åldersbedömning rent praktiskt ska gå till. Vägledning i denna fråga får 

                                                           
151 Migrationsöverdomstolens dom den 14 juni 2013 i mål nr UM 2306-13.  
152 Se även artikel 4.3 b Rådets resolution av den 26 juni 1997 om underåriga medborgare i tredje land 

utan medföljande vuxen (97/C 221/03).  
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istället hämtas i Socialstyrelsens ställningstagande om medicinsk åldersbedömning för 

barn i övre tonåren153 och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående 

åldersbedömning154. Socialstyrelsens ställningstagande ska ge Migrationsverket stöd i 

arbetet med åldersbedömningen av barn i övre tonåren och målet med 

rekommendationerna är att minska antalet barn som felaktigt bedöms vara över 18 år. 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående åldersbedömning ger vägledning 

och riktlinjer för hur Migrationsverket ska agera när en åldersbedömning blir aktuell. 

Ställningstagandet gäller för alla typer av ansökningar om uppehållstillstånd som sker 

inifrån landet, oavsett om asylskäl anförs eller ej.155 Detta innebär att ställningstagandet 

är applicerbart på ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.  

 

5.3.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

Av Socialstyrelsens ställningstagande framgår det bland annat att åldersbedömningar 

måste uppfylla krav på objektivitet, vetenskaplighet, kvalitet och rättssäkerhet. 

Åldersbedömningar har tidigare skett utifrån subjektiva faktorer såsom beteende och 

utseende vilket ur rättssäkerhetssynvinkel är oacceptabelt.156 Det råder stora skillnader 

mellan barns utseendemässiga utveckling inom olika länder och kulturer.157 Enligt 

Socialstyrelsens tidigare, nu förvisso upphävda, allmänna råd om medicinsk 

åldersutredning framhölls även vikten av att ta hänsyn till att längd, vikt och 

pubertetsutveckling påverkas såväl av genetiska faktorer som omgivningsfaktorer liksom 

av låg födelsevikt orsakad av förtidig födsel eller undernäring.158 Det finns med andra ord 

ingenting som talar för att man genom utseende och beteende kan göra en korrekt 

uppskattning av ett barns ålder.  

Enligt Socialstyrelsens ställningstagande ska en medicinsk åldersbedömning 

innehålla såväl en pediatrisk undersökning som röntgenundersökningar av handskelett 

och tänder. Åldersbedömning av barn i övre tonåren som sker med hjälp av radiologiska 

metoder uppvisar alltid ett resultat med en felmarginal på +/- 2-4 år, varför en människas 

exakta ålder inte med tillgängliga metoder går att bestämma.159  

                                                           
153 Socialstyrelsens ställningstagande den 26 juni 2012. Medicinsk åldersbedömning för barn i övre 

tonåren (Dnr 31156/2011). 
154 Rättsligt ställningstagande angående åldersbedömning (RCI 19/2012).  
155 RCI 19/2012 s. 1.  
156 Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, dom den 8 juli 2011 i mål nr UM 678-11.  
157 Brunnberg m.fl. s. 53.  
158 Socialstyrelsens allmänna råd. Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn. 

SOSFS 1993:11 (M och S).  
159 Socialstyrelsens ställningstagande (Dnr 31156/2011). 



42 
 

Enligt Socialstyrelsen krävs 95 % sannolikhet vid radiologiska värderingar för att 

bedöma en enskild som vuxen. Det är dock av största vikt att resultatet av den medicinska 

utredningen värderas tillsammans med övrig bevisning och utredning som har kommit 

fram i målet. Det avgörande är om den samlade bevisprövningen medför att det är 

sannolikt att den sökande är över eller under 18 år.160 Den medicinska åldersbedömningen 

är alltså endast att se som en del av den samlade bevisprövningen och får med hänvisning 

till rättssäkerhetsaspekten inte ses som ett absolut svar på ett barns kronologiska ålder. 

Om barnet inte har lyckats frambringa ytterligare bevisning för sin ålder utöver den 

medicinska utredningen har denna givetvis en mer avgörande betydelse för utgången i 

målet.  

Det pågår i dagsläget en diskussion mellan läkare och jurister på grund av att 

barnläkare anser att anser att åldersbedömningen alldeles för ofta ses som en absolut 

verklighet från juristernas sida och inte som en del i utredningen.161 Exakt vilket 

bevisvärde en åldersbedömning ska tillmätas är i dagsläget oklart, se kapitel 7 för 

diskussion. Det är inte självklart att handläggare och beslutsfattare som inte är medicinskt 

skolade har kunskap om hur en medicinsk åldersutredning ska förstås och värderas.162 Ett 

problem i dialogen mellan medicinare och jurister får med andra ord sägas föreligga. Om 

barnläkare fortsätter att vägra att genomföra medicinska åldersbedömningar finns det 

enligt min mening även en rättsäkerhetsrisk då barnets möjligheter till en medicinsk 

undersökning påverkas på grund av utbudet av upphandlingsbara tjänster för 

Migrationsverket. I en sådan situation kan geografiskt uppehälle spela en indirekt roll för 

möjligheterna för barnet att genomgå en medicinsk undersökning. Barnet kan visserligen 

på egen hand med hjälp av sin gode man göra en läkarundersökning och anföra det som 

bevisning eftersom det råder en fri bevisföring i Sverige, vilket å andra sidan innebär att 

det ställs höga krav på barnet och att barnet åläggs det ansvar som Migrationsverket har 

med hänvisning till förvaltningsmyndigheters utredningsansvar. Ett krav på att 

Migrationsverket måste se till att en läkarundersökning genomförs om barnet vill detta, 

är enligt min mening rimligt att ställa.  

                                                           
160 RCI 18/2012 s. 9.   
161 Se bl.a. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5652714, 

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1978949/Barnlakare-vagrar-

aldersbestamma.html,  

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/barnlakare-sager-nej-till-aldersbedomning/ 
162 Socialstyrelsens ställningstagande (Dnr 31156/2011), Etiska rådets svar på frågan ”Uppfyller vårt 

arbetssätt angående åldersbedömningar de etiska krav som kan ställas på Migrationsverket?”,  

2013-12-11.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5652714
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1978949/Barnlakare-vagrar-aldersbestamma.html
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1978949/Barnlakare-vagrar-aldersbestamma.html
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/barnlakare-sager-nej-till-aldersbedomning/
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5.3.3 Samtyckeskrav 

Samtycke att genomgå en medicinsk åldersbedömning krävs enligt artikel 17.5 b) 

asylprocedurdirektivet både från barnet och hans eller hennes gode man eller offentliga 

biträde. En medicinsk undersökning i syfte att utröna ett ensamkommande barns ålder 

måste alltid ske frivilligt.163 Erbjudandet om en sådan undersökning syftar endast till att 

söka hjälpa barnet att bevisa sin ålder, och får under inga omständigheter ses som ett 

absolut tvång från det allmännas sida.  

En medicinsk åldersbedömning är att se som ett sådant kroppsligt ingrepp som aves 

i 2 kap. 6 § RF, vilket kräver författningsstöd för att kunna genomföras av det allmänna 

mot den enskildas vilja. Det finns inget sådant författningsstöd i varken utlänningslagen 

eller någon annan tillämpbar författning, varför en medicinsk åldersbedömning som 

utförs utan den asylsökandes samtycke och mot dennes vilja är olaglig att genomföra.164 

Jag vill för egen del anföra att det även torde strida mot diverse rättigheter i EKMR, 

däribland artikel 8 om rätten till privat- och familjeliv att mot en människas vilja 

genomföra ett sådant kroppsligt ingrepp som en medicinsk åldersutredning innebär. Som 

anfördes i kapitel 2.2.1 borde det även med en analog tillämpning av tortyrförbudet i 

artikel 7 i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

kunna sägas innebära en inskränkning i tortyrförbudet i artikel 3 EKMR att mot någons 

vilja utföra en medicinsk åldersutredning.  

En vägran att genomgå en läkarundersökning får aldrig ligga till grund för ett 

avslagsbeslut av en asylansökan. Detta stadgas uttryckligen i asylprocedurdirektivets 

artikel 17.5 c). Det kan tänkas finnas flera legitima anledningar till varför ett barn som 

flytt sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse inte vill genomgå en 

sådan medicinsk undersökning som staten erbjuder. Trots detta är jag av uppfattningen 

att det föder ett problem att erbjuda någonting som så starkt främjar en genuin misstro om 

den tillfrågade nekar erbjudandet. Problemet kan kontrolleras så länge handläggare, 

beslutsfattare och domare inte lägger någon personlig värdering i ett nekande av 

erbjudandet som i sin tur påverkar utgången av målet. För att det i lag uppställda 

samtyckeskravet inte ska falla tandlöst går det inte nog att poängtera vikten av att ett 

avslagsbeslut aldrig under några som helst omständigheter får grundas på ett nekande att 

genomgå en medicinsk åldersutredning.  

                                                           
163 Migrationsöverdomstolens beslut den 12 september 2011 i mål nr UM 3793-11.  
164 A.a.   
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Ett praktiskt problem för barnet om han eller hon tackar nej till erbjudandet om en 

medicinsk utredning är att det kan vara svårt att anföra annan bevisning som bidrar till att 

uppfylla bevisbördan. Om Migrationsverket anser att det finns tillräcklig bevisning för 

att göra den asylsökandes ålder sannolik behöver en medicinsk åldersutredning inte ens 

erbjudas.  
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6 Utredningsskyldighet i samband med ålders-

bedömning 

 

6.1 Migrationsverkets utredningsskyldighet 

Tyngdpunkten av prövningen av alla utlänningsärenden ska ligga i första instans, dvs. hos 

Migrationsverket.165 En av anledningarna till detta är att en rättssäker överprövning inom 

rimlig tid ska kunna ske hos överinstansen.166 Vid avslag på ansökan om 

uppehållstillstånd kan ansökan överprövas av en migrationsdomstol som andra instans. 

Den tredje, och sista, instansen är Migrationsöverdomstolen som är prejudikatbildande i 

utlänningsärenden.167  

Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet och omfattas därmed av 

förvaltningslagen (1986:223) (FL), 1 § FL. Enligt förvaltningslagen har 

Migrationsverket, som förvaltningsmyndighet, ett utredningsansvar att se till att 

beslutsunderlaget är tillräckligt och i förekommande fall ange vad som behöver 

kompletteras. Detta är dock ett gemensamt ansvar som verket delar med den sökande.168 

Även om uttryckligt lagstöd saknas gäller den allmänna förvaltningsrättsliga principen 

om officialansvar för förvaltningsmyndigheter.169 Det finns inget uttryckligt lagstöd för 

officialprincipen i förvaltningslagen,170 men till viss del innefattas principen av regeln om 

serviceskyldighet i 4 § FL. Officialprincipen kan även sägas följa av allmänna 

förvaltningsrättsliga regler eller en analog tolkning av 8 § förvaltningsprocesslagen 

(1971:291) (FPL).171  

Hur långt Migrationsverkets utredningsansvar sträcker sig beror på vilket slags 

ärende det gäller.172 Ett asylärende är dels att se som ett gynnande ansökningsärende och 

i sådana fall bär sökanden normalt ett större ansvar att lägga fram bevis och rättsfakta. 

Den asylsökande har, som tidigare nämnts, ett ansvar att göra sin identitet och sitt 

skyddsbehov sannolikt. Ett asylärende är även dels att se som ett ärende där skyddsbehov 

                                                           
165 Prop. 2004/05:170 s. 153 ff.  
166 A.a. s. 154.  
167 A.a. s. 106.  
168 A.a. s. 154.  
169 Prop. 2004/05:170 s. 154 f., SOU 2010:29 s. 397 ff.  
170 Jfr 8 § FPL som gäller för förvaltningsdomstolar.  
171 Se SOU 2010:29 s. 397 ff. om förslag på ny 19 § FL som ska reglera utredningsansvaret.   
172 Prop. 2004/05:170 s. 155, Hellners och Malmqvist s. 82 f.  
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kan föreligga, vilket gör ärendetypen något speciell. Utlänningsmål kan sägas vara 

gynnande tillståndsbeslut som samtidigt aktualiserar de grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheterna, vilket medför att kravet på domstolens utredningsansvar i dessa mål 

rimligtvis måste ställas högre än i andra ansökningsmål.173 Den mixade ärendetyp som 

utlänningsmål kan sägas utgöra leder till att Migrationsverket har ett mer långtgående 

utredningsansvar i asylärenden än i övriga gynnande tillståndsbeslut.174 Det innebär 

dessutom att Migrationsverket och den asylsökande måste ha ett gott samarbete för att 

målet ska kunna bli så utrett som dess beskaffenhet kräver. Ju mer information den 

sökande kan erhålla Migrationsverket, desto lättare är det för verket att begära in 

kompletterande uppgifter för att se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet 

kräver.  

Migrationsverkets utredningsansvar innebär rent praktiskt att verket ska hjälpa den 

asylsökande att försöka uppfylla sin bevisbörda. Exempel på sådan hjälp kan vara att 

Migrationsverket bistår den asylsökande med språkanalys, inhämtar landinformation, 

bedömer äktheten av handlingar, låter den asylsökande svara på frågor etc.175 

Utredningsansvaret kan även innebära att det allmänna måste bistå den sökande med 

riktigheten i originalhandlingar bedömda av svenska ambassader.176 Migrationsverket har 

redan, som tidigare nämnts, enligt 8 kap. 10 g § UtlF en skyldighet att informera ett 

ensamkommande barn om möjligheten till läkarundersökning för att fastställa barnets 

ålder om det råder tvivel rörande den sökandes identitet och ålder. Detta stadgande kan 

ses som ett förtydligande av det utredningsansvar som Migrationsverket omfattas av 

enligt officialprincipen.  

 

6.1.1 Muntlig handläggning  

Huvudregeln enligt förvaltningslagen är att handläggningen av förvaltningsärenden är 

skriftliga, med vissa muntliga inslag. Migrationsverket får dock enligt 13 kap. 1 § UtlL 

inte besluta om avvisning eller utvisning av en utlänning som har sökt asyl i Sverige, utan 

att det förekommit muntlig handläggning hos verket – ett generellt undantag från det 

skriftliga förfarandet som föreskrivs i förvaltningslagen. Eftersom ett beslut om 

överföring enligt Dublinförordningen ska avvisas i enlighet med 5 kap. 1c § andra stycket 

                                                           
173 MIG 2006:1.  
174 Prop. 2004/05:170 s. 155.  
175 RCI 19/2012 s. 5. Se MIG 2006:7 gällande landinformation och utredningsskyldigheten.  
176 MIG 2006:1 och MIG 2006:7. Jfr även artiklarna 196, 204 och 205 b) handboken.  
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UtlL, och sådant beslut enligt 1 kap. 9 § UtlL ska omfattas av reglerna om avvisning, ska 

muntlig förhandling hållas även i förevarande fall.  

Det är Migrationsverket som bestämmer hur den muntliga handläggningen i 

asylärenden ska genomföras.177 Syftet med en muntlig handläggning är att komplettera 

det skriftliga beslutsunderlaget. När det gäller åldersbedömningen ankommer det alltid 

på Migrationsverkets tjänstemän att genomföra en muntlig utredning och efter det värdera 

den asylsökandes utsaga och all eventuell bevisning som rör identiteten. Denna utredning 

ska genomföras av tjänstemän med barn- och barnrättskompetens.178 Om 

Migrationsverket kommer fram till att åldern inte har gjorts sannolik med hjälp av en 

bevisning som framförts, muntlig som skriftlig, ska en medicinsk åldersbedömning 

erbjudas. Vid förhandlingen ska enligt 13 kap. 3 § UtlL de omständigheter som behöver 

klarläggas noga utredas och utlänningen ska få tillfälle att redogöra för sin ståndpunkt 

och uttala sig om de omständigheter som åberopas i ärendet. Denna bestämmelse kan 

sägas vara ett uttryck för principen om myndigheters utredningsansvar.   

När det gäller barn sträcker sig Migrationsverkets utredningsplikt längre än när det 

gäller vuxna.179 Enligt artikel 12 asylprocedurdirektivet ska ett barn ges möjlighet till en 

personlig intervju enligt nationell lag. I svensk lag stadgas det i 1 kap. 11 § UtlL att barn 

ska höras i beslut som rör barn. Genom att ställa frågor om t.ex. skolgång, situationen och 

händelser i hemlandet etc. kan verket hjälpa barnet att göra sin ålder sannolik. Ett barn 

som är i stånd att bilda sina egna åsikter har även rätt att enligt artikel 12 

barnkonventionen fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter 

ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Samma artikel anger 

även att barnet ska beredas möjlighet att höras i olika typer av domstolsärenden och 

administrativa ärenden som rör barnet. Detta måste i sig innebära att barnet ges möjlighet 

att lämna uppgifter om anledningen till asylansökningen.180 Artikel 12 uppställer inga 

åldersgränser och beteckningen mognad är inte heller definierat, varför varje enskild 

situation med varje enskilt barn får göra en individuell bedömning av barnets möjlighet 

att förstå det som han eller hon ska uttrycka sig om.181 Regeringen har understrukit i 

                                                           
177 Prop. 2004/05:170 s. 304.  
178 RCI 19/2012 s. 8, Migrationsverkets barnpolicy GDA 6/2011.  
179 RCI 19/2012 s. 8.  
180 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, p. 25.  
181 Prop. 2009/10:232 s. 12.  
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förarbetena att artikel 12 barnkonventionen inte endast innebär att barnet ska få uttrycka 

sina åsikter utan även att barnets åsikter faktiskt ska tillmätas betydelse.182  

 

 

6.2 Migrationsdomstolarnas utredningsskyldighet  

Utlänningslagen innehåller inga processuella bestämmelser som reglerar 

migrationsdomstolarnas utredningsansvar varför de har att förhålla sig till annan 

tillämplig lagstiftning.  

Eftersom migrationsdomstolarna är förvaltningsdomstolar finns deras 

utredningsansvar fastslaget i 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) där det anges 

att målet ska bli så utrett som dess beskaffenhet kräver.183 Migrationsdomstolen har med 

andra ord det övergripande ansvaret för att utredningen i målet är tillräcklig, vilket är ett 

uttryck för officialprincipen. Vad som anses tillräckligt är, såsom nämndes i ovanstående 

avsnitt, beroende på vilken måltyp det är fråga om. Förvaltningsprocesslagen stadgar 

inget generellt krav på när utredningen får anses vara tillräcklig. Med hänvisning till 8 § 

FPL har dock migrationsdomstolen i ett mål bedömt att en medicinsk åldersutredning var 

behövlig för att målet ska anses så utrett som dess beskaffenhet kräver.184 

Migrationsöverdomstolen tog upp målet till direkt prövning och yttrade att 

utredningsskyldigheten aldrig får sträcka sig så långt att utlänningens frivillighet gällande 

läkarundersökningen försummas, se diskussionen i kapitel 5.3.3.185 Detta avgörande 

konstaterar en rådande balansgång mellan Migrationsverkets utredningsansvar och den 

enskildas rätt att neka en medicinsk undersökning i syfte att utreda den asylsökandes 

ålder.  

 

6.2.1 Muntlig förhandling  

Förfarandet i migrationsdomstolen är skriftligt enligt 16 kap. 5 § första stycket UtlL. 

Muntlig förhandling får dock ske gällande viss fråga när det kan antas vara till fördel för 

utredningen eller främja ett snabbt avgörande i målet, samma paragraf andra stycket.186 

Domstolen har däremot ingen skyldighet att på eget bevåg hålla muntlig förhandling så 

                                                           
182 A.a. s. 13.  
183 Prop. 2004/05:170 s. 155.  
184 Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolen, dom den 18 april 2011 i mål nr UM 2011- 

11. 
185 Migrationsöverdomstolens beslut den 12 september 2011 i mål nr UM 3793-11.  
186 Sandesjö s. 155.  
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snart en sådan kan antas vara till fördel för utredningen. Fördelen av en muntlig 

förhandling ska stå i proportion till den extra insats det innebär för rätten att förbereda 

och delta i en sådan.187 Om en utlänning som för talan i målet begär det och om 

förhandlingen inte är obehövlig eller inte heller särskilda skäl talar emot den ska en 

muntlig förhandling hållas i migrationsdomstolen, 16 kap. 5 § tredje stycket UtlL. 

Muntlig förhandling ska även i denna instans ses om ett komplement till det skriftliga 

förfarandet.  

Det kan enligt min mening diskuteras om det i frågor om åldersbedömning kan 

motiveras att hålla en muntlig förhandling i frågan. Ett av rekvisiten i 16 kap. 5 § UtlL är 

att förhandlingen inte ska vara obehövlig. I ärenden gällande åldersbedömning är syftet 

med utredningen kring denna att barnet ska göra sin ålder sannolik och därigenom 

uppfylla sin bevisbörda. Vad kan ett barn tänkas säga om sin ålder som kommer att leda 

till att barnets identitet görs sannolik och av den anledningen gör att en muntlig 

förhandling är behövlig? Enligt min mening får det anses vara svårt att genom muntlig 

bevisning göra sin ålder sannolik. Jag ser snarare en risk med att en muntlig förhandling 

som regel hålls i frågor gällande åldersbedömning eftersom åldersbedömningen inte ska 

grundas på utseende och beteende.188 Trots att det finns både rekommendationer från 

Socialstyrelsen och praxis från migrationsdomstolen om att så inte får ske, kvarstår den 

ofrånkomliga mänskliga faktorn.189  Dessutom måste en muntlig förhandling vägas mot 

kravet på en skyndsam handläggning i 16 kap. 4 § UtlL, vilket enligt min mening är ännu 

ett argument till varför muntlig förhandling i fråga om åldersbedömning som regel inte 

bör ske.  

Det finns givetvis situationer när en muntlig förhandling kan tänkas främja ett barns 

uppfyllande av hans eller hennes bevisbörda. Om barnet genom muntlig bevisning kan 

styrka den berättelse som ligger till grund för asylansökan och därmed styrka sin ålder, 

kan det givetvis finnas anledning att hålla muntlig förhandling i åldersfrågan. Att 

Migrationsverkets handläggning av asylärenden ska ske muntligen råder det enligt min 

mening ingen tvekan om.  

 

 

                                                           
187 Prop. 2004/05:170 s. 127.  
188 Socialstyrelsens ställningstagande (Dnr 31156/2011). 
189 Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, dom den 8 juli 2011 i mål nr UM 678-11.  
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7 Avslutande diskussion 

 

7.1 Utgångspunkter för diskussionen 

Nedan följer en de lege ferenda-diskussion som tar sin utgångspunkt i Förvaltningsrätten 

i Stockholms, migrationsdomstolen, dom den 25 mars 2013 i mål nr UM 6191-12 som 

har beviljats prövningstillstånd i migrationsöverdomstolen, men som i skrivande stund 

ännu inte är avgjort.190 Följande diskussion kan sägas vara något av en önskelista på vad 

jag för egen del hoppas att den prejudicerande domen mynnar ut i.   

Målet gäller en asylsökande pojke från Afghanistan som uppger sig vara minderårig. 

Pojken har hos Migrationsverket inte lyckats göra sin ålder sannolik varför 

Migrationsverket har låtit utföra en medicinsk åldersutredning. Den medicinska 

åldersutredningen har tillsammans med övrig utredning inte heller gjort sannolikt att 

pojken är underårig, varför han i målet behandlas som vuxen. Den medicinska 

utredningen, som i detta fall har genomförts av rättsmedicinalverket, har endast bestått i 

en tandröntgen. Med tillämpning av den mest gynnsamma metoden framgår det att pojken 

förmodligen var 19,2 år gammal. Det beräknades finnas 16 % möjlighet att pojken var 

under 18,2 års ålder eller 2,5 % möjlighet att pojken var under 17,2 års ålder. Trots detta 

ansågs efter en samlad bedömning pojken inte ha gjort sannolikt att han var minderårig. 

Pojken överklagade Migrationsverkets beslut med bland annat anledning av att han 

ansåg att det fanns en relativt stor diskrepans angående hans ålder i den medicinska 

åldersutredningen. Han yrkade även i överklagandet till migrationsdomstolen att muntlig 

förhandling skulle hållas i målet, ett yrkande som avslogs av domstolen. I 

migrationsdomstolen lämnade han in bevisning för sin ålder i form av en tazkira (en 

afghansk identitetshandling) samt handlingar från hans skola. I migrationsdomstolens 

domskäl sägs dock denna bevisning vara av enkel beskaffenhet och saknar i princip 

bevisvärde. Pojken har med anledning av detta inte heller lyckats göra sin ålder sannolik 

i migrationsdomstolen. Pojken överklagade migrationsdomstolens dom till 

migrationsöverdomstolen, där målet nu har beviljats prövningstillstånd.  

 

 

 

                                                           
190 Migrationsöverdomstolens mål nr UM 2437-13.  
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7.2 Säkerställande av en rättssäker åldersbedömning  

7.2.1 Vilket bevisvärde ska en medicinsk åldersutredning tillerkännas? 

I dagsläget är det oklart vilket bevisvärde en medicinsk åldersutredning ska tillerkännas. 

Det står klart att åldersbedömningen ska ses som en del av all utredning och bevisning 

som har framkommit i målet. Hur tungt denna del ska väga i form av bevisvärde är dock 

inte uttalat. Det vore det enligt min åsikt önskvärt att migrationsöverdomstolen uttalar sig 

i målet om vilket bevisvärde en medicinsk åldersutredning ska tillskrivas. Ett uttryckligt 

bevisvärde på en medicinsk åldersbedömning kräver dock att åldersbedömningarna sker 

på ett likvärdigt sätt, vilket diskuteras nedan i kapitel 7.2.2. Ett uttryckligt bevisvärde 

leder förhoppningsvis till att rättssäkerheten gällande åldersbedömningar ökar i och med 

att likvärdiga åldersbedömningar ska tillerkännas samma tyngd i bevishänseende.  

Med hänsyn till osäkerheten i de metoder som rekommenderas för medicinsk 

åldersutredning bör den sammantagna bedömningen av allt utredningsmaterial om den 

uppgivna åldern gjorts sannolik eller inte, vara generös och styras av bevislättnadsregeln 

benefit of the doubt, se kapitel 5.1. I det aktuella målet från migrationsdomstolen har den 

mest gynnsamma metoden använts, men pojken har trots detta inte ansetts gjort sin ålder 

sannolik. Det råder enligt min mening en del oklarheter i vad barnets bevisbörda 

egentligen består i. Bedömningen av barnets ålder ska vara generös på grund av 

osäkerheten i metoderna, samtidigt som barnet ska tillerkännas benefit of the doubt när 

han eller hon inte kan uppnå beviskravet för sin bevisbörda, men trots detta har en 

trovärdig berättelse. Man talar om två olika teoretiska bevislättnader till fördel för barnet, 

men trots detta tycks det vara svårt för ensamkommande barn att göra sin ålder sannolik.  

Barnets bevisbörda urvattnas med anledning av att det inte finns medicinska eller 

psykosociala metoder som kan fastställa en människas kronologiska ålder. Detta problem 

borde dock kunna åtgärdas genom att allmänna krav uttalas för hur en medicinsk 

åldersbedömning ska gå till samt vilket bevisvärde en sådan ska tillskrivas. Ett 

obligatoriskt tillvägagångssätt och ett uttalat bevisvärde kan även tänkas bidra till att fler 

barnläkare går med på att genomföra dessa undersökningar.  

 

7.2.2 Vem ska utföra de medicinska åldersutredningarna, och hur? 

Det första problemet som jag vill ta upp till diskussion är det faktum att den medicinska 

utredningen i det aktuella målet endast bestod i en tandröntgen. Visserligen finns det stöd 
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för användandet av denna metod i Socialstyrelsens rekommendationer,191 men 

bedömningen av sökandes ålder kan tänkas ha blivit en annan om pojken dessutom hade 

genomgått en pediatrisk undersökning samt en handledsröntgen. Det finns enligt min 

uppfattning ett rättssäkerhetsproblem i att medicinska åldersbedömningar tillåts variera i 

utförande och val av metod. Varken i Socialstyrelsens rekommendationer eller i 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande återfinns ett krav på att samtliga medicinska 

utredningar ska genomföras på ett likvärdigt sätt. För att de medicinska 

åldersbedömningarna ska ses som en rättssäker metod vore det enligt min mening 

önskvärt att migrationsöverdomstolen yttrar sig i frågan gällande åldersbedömningarnas 

likvärdighet och genom praxis fastställer att samtliga åldersbedömningar måste ske på ett 

enhetligt sätt.  

Det finns ett flertal anledningar till varför en prejudikatbildande instans inte skulle 

vilja gå in och detaljreglera hur en åldersbedömning ska gå till. Den medicinska 

åldersutredningen ska erbjudas av Migrationsverket som en följd av myndighetens 

service- och utredningsansvar, varför det saknas egentligt syfte att reglera från högre 

instans hur en medicinsk åldersbedömning ska gå till i praktiken. Om högsta instans 

uttalar ett krav på likvärdighet faller det sig dock naturligt för Migrationsverket att 

anpassa sina rättsliga ställningstaganden efter detta krav. 

En naturlig följdfråga när tillvägagångssätt av åldersbedömningen diskuteras är 

givetvis vem som ska utföra åldersbedömningarna. Jag delar den uppfattning som 

Socialstyrelsen ger uttryck för i sitt ställningstagande – att en förutsättning för att 

radiologiska metoder ska kunna användas är att en fast institution genomför dessa för att 

tillförsäkra att de går till på ett vetenskapligt och objektivt sätt. Fortsättningsvis ger 

Socialstyrelsen uttryck för att undersökningarna bör utföras av ett mindre antal 

specialister och sakkunniga.192 Återigen är detta inte en fråga för 

migrationsöverdomstolen att reglera, men om domstolen uttrycker ett krav på en enhetlig 

åldersbedömning är det enligt min uppfattning troligt att antalet utövande barnläkare som 

en följd av detta begränsas.  

 

 

 

                                                           
191 Socialstyrelsens ställningstagande (Dnr 31156/2011).  
192 A.a.  
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7.2.3 Hur ska Sverige förhålla sig till andra staters åldersbedömningar? 

Ytterligare ett problem som man kan tänkas stöta på när det gäller just åldersbedömning 

av ensamkommande barn i syfte att avgöra om den asylsökande ska överföras enligt 

Dublinförordningen, är att man är beroende av andra staters åldersbedömningar. 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande reglerar inte den situation då den sökande 

enligt Eurodac ses som vuxen i ett medlemsland och som barn i en annan. Rättssäkerheten 

av åldersbedömningar måste tillförsäkras i Sverige men även i resterande Europa. En 

europeiskt enhetlig åldersbedömning kan tänkas leda till möjligheten att fler överföringar 

enligt Dublinförordningen dessutom kommer att ske. I dagsläget finns det en uppenbar 

risk att överföra ett barn som i mottagarlandet kommer att behandlas som en vuxen. Jag 

tycker att det finns anledning att ifrågasätta om en sådan överföring inte anses strida mot 

EU:s rättighetsstadga varför Sverige av den anledningen ska underlåta att besluta om 

överföring enligt Dublinförordningen och istället ta upp asylansökan till prövning här i 

landet i enlighet med suveränitetsklausulen i artikel 3.2 Dublinförordningen.193  

 

 

7.3 Avslutande kommentar  

Sammanfattningsvis kan sägas att så länge det inte finns en metod som kan fastställa en 

människas kronologiska ålder kommer det alltid att föreligga en viss osäkerhet kring 

åldersbedömningen av ensamkommande barn. Det är dock inte uteslutet att det kan ske 

en rättssäker prövning av ett barns ålder trots denna avsaknad av exakt vetenskaplig 

bevisning. Om alla medicinska åldersutredningar går till på ett enhetligt och likvärdigt 

sätt, så tillförsäkras alla barn samma möjlighet till en rättssäker prövning. Även då 

medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn är ett trubbigt redskap, finns det 

enligt min åsikt ingen anledning till att ifrågasätta dennas existens. Syftet med 

åldersbedömningarna får anses väga tyngre än de ofrånkomliga problemen – att skydda 

de barn som behöver det.  

 

 

 

 

 

                                                           
193 Jfr C-411/10 och C-493/10.  
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