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”Är den fysiska svälten att föredra framför den psykologiska? 

Kroppens undernäring framför själens? 

Är det bättre för ett barn att stanna kvar i ett krigsområde med sin familj och varje dag 

riskera att dödas i krig, än att få asyl och uppehållstillstånd i ett land där barnet får det 

materiellt bättre, men där längtan efter familjen förtär det inifrån?” 

Pia Bergman, Rädda Barnen.1 

 

 

  

                                                
1 Bergman, Ensamma flyktingbarn i Rädda Barnen, Barnets rätt till båda föräldrarna, s 69. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Att vara ett barn innebär att befinna sig i en sårbar position i samhället. Barn är till 

mångt och mycket utelämnade till vuxnas omsorg och att vuxna tillvaratar deras 

rättigheter. Som tur är har de allra flesta barn föräldrar eller andra vårdnadshavare i sin 

närhet, som ofta är barnets största trygghet och dessutom dess företrädare i rättsliga 

frågor. Att däremot vara ett barn utan föräldrar förstärker kraftigt den utsatthet som barn 

befinner sig i. Barn som flyr till Sverige utan några vårdnadshavare, så kallade 

ensamkommande barn, utgör således en alldeles särskilt utsatt grupp. Anledningen till 

att dessa barn separeras från sina föräldrar kan vara många, bl.a. förföljelse av barnet 

eller föräldrarna, väpnade konflikter i hemlandet och människohandel av olika slag.2 

Dessa omständigheter bidrar ytterligare till ensamkommande barns utsatthet, eftersom 

de ofta har utstått svåra traumatiska upplevelser.  

 

Eftersom barn utgör en sådan utsatt grupp har åtgärder vidtagits i lagstiftningen för att 

skydda barn och deras rättigheter. Så sent som den 1 juli 2014 trädde en ny 

bestämmelse i Utlänningslagen (2005:716) (UtlL) i kraft. Bestämmelsen i fråga 

återfinns i UtlL 5:6 st 2 och innebär att barn som inte fått uppehållstillstånd på någon 

annan grund, ändå kan få stanna i Sverige på grund av att det föreligger särskilt 

ömmande omständigheter. Syftet med lagändringen var att ge ett ökat inflytande av 

barnrättsperspektivet och principen om barnets bästa i svensk utlänningsrätt samt att 

underlätta för fler barn att få uppehållstillstånd i Sverige.3  

 

Det barnrättsperspektiv som åsyftades i samband med lagändringen har sin 

utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 4  Av 

regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige framgår att all lagstiftning 

som rör barn ska utformas i enlighet med barnkonventionen.5 Barnkonventionen utgörs 

av ett antal rättigheter som ska tillerkännas alla barn under konventionsstatens 

                                                
2 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, s 5. 
3 Prop. 2013/14:216 s 1. 
4 FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN s generalförsamling den 20 november 
1989. 
5 Prop. 2009/10:232 s 11. 
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jurisdiktion, bl.a. principen om barnets bästa, icke-diskrimineringsprincipen och 

principen om familjens enhet6.   

 

Den grund på vilket ett barn får uppehållstillstånd i Sverige kan komma att påverka 

barnets och dess familjs fortsatta liv radikalt. Ensamkommande barn som fått 

uppehållstillstånd såsom flykting eller annan skyddsbehövande har nämligen en rätt att 

återförenas med sina föräldrar genom att dessa får uppehållstillstånd i Sverige. Ett 

ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande 

omständigheter har däremot inte en sådan motsvarande rättighet. Med tanke på denna 

skillnad är det därför oerhört viktigt att det finns en tydlig gränsdragning mellan 

grunderna i UtlL och att barn verkligen får den status som de har rätt till.  

 

Införandet av bestämmelsen särskilt ömmande omständigheter syftade alltså till att ge 

ett ökat barnrättsperspektiv i utlänningsrätten, men däremot vidtogs inga åtgärder för att 

stärka barnets rätt att i ett sådant fall återförenas med sina föräldrar. Att någon sådan 

förändring inte gjordes leder till att regleringen blir något kontraproduktiv vad gäller 

tillvaratagandet av barnets bästa. Å ena sidan kan det finnas större möjligheter för ett 

barn att få uppehållstillstånd i Sverige, å andra sidan leder de ökade möjligheterna till 

att fler barn förblir separerade från sina föräldrar. Kan det på grund av denna paradox 

hävdas att Sverige inte lever upp till de krav som ställs i barnkonventionen? Och hur 

kan Sverige i så fall agera för att bättre tillvarata barnens rättigheter i dessa fall?  Det är 

vad jag kommer att undersöka i följande uppsats.  

1.2. Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka om barns rättigheter tillvaratas i 

regleringen och rättstillämpningen kring ensamkommande barn med humanitära skäl 

som anknytningspersoner, efter vad Sverige ålagt sig att göra enligt barnkonventionen. 

Ett ytterligare syfte är att sedan ge förslag på åtgärder för att svensk rätt och 

rättstillämpning bättre ska överensstämma med barnkonventionen. De frågeställningar 

som aktualiseras och som under arbetets gång ska besvaras är följande: 

 

                                                
6 Principen om familjens enhet utgörs främst av artiklarna 7, 9, 10 och 22 i barnkonventionen.  
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• Hur påverkas barns rättigheter av den grund på vilken de får uppehållstillstånd 

och hur görs gränsdragningen mellan dessa grunder? 

• Är det faktum att barn som erhållit uppehållstillstånd på grund av särskilt 

ömmande omständigheter inte utgör anknytningsperson för sina föräldrar 

förenligt med barnkonventionen? 

• Om så inte är fallet, vad kan Sverige förändra för att uppnå kraven i 

barnkonventionen? 

1.3. Avgränsning 
För att uppnå syftet kommer arbetet att vara fokuserat till ensamkommande barn som 

fått uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Arbetet ska alltså 

inte ses som en generell redogörelse för ensamkommande barn i migrationsprocessen. 

Jag har därmed valt att inte redogöra för andra möjliga grunder för uppehållstillstånd i 

någon större utsträckning. Jag kommer visserligen att diskutera 

gränsdragningsproblematik mellan olika grunder och vikten av en korrekt bedömning. 

Jag har dock ansett att detta låter sig göras utan att särskilt redogöra för varje enskild 

grund.  

 

Redovisningen av barnkonventionen och barns rättigheter har inriktats på 

migrationsprocessen och särskilt på ensamkommande barn. Barnkonventionen sträcker 

sig dock över flera rättsområden i svensk rätt, bl.a. familjerätt och socialrätt. Avsnittet 

ger således inte en heltäckande bild av barnkonventionen eller dess förhållande till 

svensk rätt.  

 

Europeiska unionens (EU) rättsakter har stor påverkan på svensk utlänningsrätt och jag 

har därför förhållit mig till direktiv som den svenska utlänningslagstiftningen bygger på. 

Detta tas också upp i de fall där det blir aktuellt. Eftersom syftet med uppsatsen är att 

bedöma den svenska regleringen i förhållande till barnkonventionen, har jag dock i 

mycket hög grad avgränsat bort EU-rätten. Jag anser att det är tillräckligt att se till den 

nationella regleringen eftersom den till stora delar överensstämmer med EU-rätten. I de 

fall reglerna skiljer sig åt har detta särskilt poängterats, men det rör sig då i regel om en 

förmånligare tolkning ifrån svensk sida. Av störst relevans för uppsatsen kan nämnas att 

EU-rätten liksom den svenska regleringen inte föreskriver en rätt till familjeåterförening 
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för barn som har fått uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl.7 EU-rätten är 

således inte avgörande för uppsatsens syfte. 

 

När det gäller ensamkommande barn och familjeåterförening kan ett flertal oklarheter 

uppstå. En av dessa oklarheter är frågan om barnets faktiska identitet och då i synnerhet 

barnets ålder. Eftersom personer endast betraktas som barn i UtlL och 

Barnkonventionens mening upp till 18 år, är det av största vikt vilken ålder som 

fastställs. Åldersutredningar och dess oklarheter och osäkerheter skulle kunna utgöra en 

uppsats för sig och jag har därför valt att lämna detta därhän i detta arbete. Jag kommer 

helt enkelt att utgå ifrån att de barn som kommer i fråga inom ramen för mitt arbete är 

yngre än 18 år. En annan fråga som kan aktualiseras är frågan om att kunna bevisa 

släktskap. Eftersom uppsatsen har karaktär av att redogöra för och tolka reglerna i ljuset 

av barnkonventionen har jag valt att inte heller gå in på denna problematik. Det hör 

istället till bevissvårigheterna som ofta uppstår i migrationsrättsliga sammanhang.  Av 

samma anledning lämnas även eventuella trovärdighets- och 

tillförlitlighetsbedömningar utanför arbetet. 

1.4. Metod och material 
Under arbetet kommer i viss mån variationer förekomma i vilken metod som används. 

Den huvudsakliga metoden är dock en traditionell rättsdogmatisk metod, där 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin kommer att undersökas för att fastställa och 

tolka gällande rättsläge. Kapitel 6 och delar av kapitel 5 har dock en mer rättspolitisk 

karaktär, där gällande rätt är utgångspunkten men diskussionen snarare rör hur rätten 

kan förändras, varför metoden i detta avsnitt är rättsteoretisk snarare än dogmatisk.8 

Under kapitel 6 förekommer även ett avsnitt med en utblickande metod, då jag redogör 

för erfarenheter om vilken roll barnkonventionen spelat i Norge samt vilka slutsatser 

som kan dras om vilken effekt en implementering av barnkonventionen haft där.  

 

Det material jag använt mig av är i huvudsak de traditionella rättskällorna. I viss mån 

har elektroniska källor använts, men det är då fråga om de officiella hemsidorna för 

olika organisationer och myndigheter, bl.a. UNICEF och Barnombudsmannen. De 

                                                
7 Rådets direktiv 2003/86/EG, jämför artikel 10.3 som föreskriver en rätt till familjeåterförening 
för ensamkommande barn som är flyktingar. 
8 Om skillnaderna dem emellan, se t.ex. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 62. 
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rättsfall som tas upp är uteslutande från högsta nationella instans, det vill säga 

Migrationsöverdomstolen (MiÖD). Hur barnkonventionen och andra internationella 

konventioner förhåller sig till svensk rätt tas upp under det respektive avsnitt där de blir 

relevanta.   

1.5 Disposition 
För att få en överblick över vilka rättigheter som blir aktuella för frågeställningen 

kommer uppsatsen efter detta inledande kapitel att börja med en redogörelse för barnets 

rättigheter, med särskild inriktning på ensamkommande barn i migrationsprocessen. I 

denna del kommer bl.a. en redovisning av barnkonventionen att ingå, samt en 

redogörelse för på vilket sätt svensk rätt påverkas av konventionen.  

 

Arbetet kommer sedan att gå vidare till att redovisa aktuell svensk reglering. Först 

redogörs i kapitel 3 för bestämmelsen om särskilt ömmande omständigheter, med fokus 

på dess syfte och tillämpning. Sedan redovisas i kapitel 4 på vilket sätt och under vilka 

förutsättningar ett ensamkommande barn kan eller inte kan utgöra anknytningsperson 

för sina föräldrar.  

 

I kapitel 5 sammanfattas arbetet i viss mån, genom att jag diskuterar om den redovisade 

regleringen når upp till kraven i barnkonventionen eller inte. Vidare kommer jag i 

kapitel 6 att ge förslag på hur rättsläget kan förändras för att bättre uppfylla 

barnkonventionen, med koppling till de brister jag funnit i kapitel 5.  Arbetet kommer 

till sist att avrundas med ett avslutande kapitel, där slutsatser dras och arbetet knyts 

ihop.  
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2. Barnets rättigheter i migrationsprocessen 

2.1. FN:s barnkonvention 
Under hela 1900-talet pågick en utveckling av barnrätt och ett ökat inflytande av 

barnperspektiv i världen, vilket manifesterade sig i ett antal deklarationer under årens 

lopp. Först år 1989 antogs dock barnkonventionen av FN:s generalförsamling och för 

första gången nedtecknades barns intressen som specifika mänskliga rättigheter. Idag 

har 195 länder anslutit sig till konventionen. Barnkonventionen utgör ett juridiskt 

bindande dokument för de länder som ratificerat den och dess efterlevnad övervakas av 

FN:s kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén).9 I Barnrättskommitténs 

arbete ingår att ta fram allmänna kommentarer om tolkning av konventionen. Dessa 

kommentarer utgör vägledande uttalanden som ska tillmätas stor vikt vid tillämpning av 

konventionen, varför jag i stor mån kommer att hänvisa till dessa i det fortsatta arbetet. 

Slutligen ska sägas att barnkonventionen får anses vara det absolut viktigaste 

dokumentet på barnrättens område och har genom sitt ikraftträdande satt barns 

rättigheter på den internationella, politiska agendan.10 

2.1.1. Tillämpningsområde och grundläggande principer 

Av barnkonventionens första artikel framgår att konventionen är tillämplig på alla barn 

under 18 år. Av artikel 2 kan utläsas att konventionsstaterna har en skyldighet att 

tillerkänna konventionens rättigheter till alla barn som befinner sig inom statens 

jurisdiktion. Med detta menas att staten har ett ansvar för alla barn som befinner sig 

inom statens gränser, vilket innebär att inte bara statens egna medborgare utan även 

besökande, asylsökande och irreguljära migranter omfattas. 11  Således är 

barnkonventionen tillämplig på ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i 

Sverige på grund av särskilt ömmande omständigheter.  

 

Alla artiklar i barnkonventionen har samma värde och utgör en helhet, men fyra 

grundläggande principer framhålls som särskilt viktiga och ska vara vägledande vid 

tolkningen av konventionen.12 För det första ska tillämpning av konventionen ske i 

                                                
9 https://unicef.se/barnkonventionen Senast besökt 2015-05-04. 
10 Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status, s 6.  
11 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 38.  
12 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5, s 5 f. 
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enlighet med icke-diskrimineringsprincipen som återfinns i artikel 2. Detta innebär att 

rättigheterna ska erkännas och tillämpas för alla, oavsett barnets, dess föräldrars eller 

vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 

övrigt. Barnrättskommittén har särskilt uttalat sig om ensamkommande barns ställning i 

en av sina allmänna kommentarer. Här erkänns ensamkommande barn som en särskilt 

utsatt grupp och det framhålls att principen om icke-diskriminering gäller i alla ärenden 

som rör ensamkommande barn, samt att diskriminering på grund av barnets ställning 

som just ensamkommande aldrig får förekomma.13 

 

Den andra grundläggande principen är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet i 

alla beslut som rör barn. Principen återfinns i artikel 3 i barnkonventionen. Principen 

ska vara dynamisk och kunna anpassas efter den aktuella situationen.14 Den blir 

tillämplig vid alla åtgärder gällande barn, oavsett om de genomförs i offentlig eller 

privat sektor, för ett enskilt barn eller för barn som grupp.15 Samtliga artiklar i 

barnkonventionen ska anses vara för barnets bästa och vid tillämpning får principen 

aldrig tolkas på så sätt att den inskränker andra rättigheter i konventionen. 16 Eftersom 

barnets bästa är en så omfattande princip och av stor vikt för det fortsatta arbetet, 

kommer den att tas upp ytterligare under avsnitt 2.4.  

 

Nästa grundprincip stadgas i artikel 6 i konventionen och slår fast att alla barn har rätt 

till liv och utveckling. Rätten till livet är en mänsklig rättighet som återfinns i flera 

internationella instrument om mänskliga rättigheter. Den innebär dels att staten inte 

aktivt får beröva någon livet, dels att staten har en skyldighet att söka skydda barn och 

säkerställa deras överlevnad. 17  Staterna ska även till det yttersta av sin förmåga 

säkerställa barnets utveckling. Här betonas föräldrarnas viktiga roll som avgörande för 

barnets utveckling och staten har därmed en skyldighet att stödja föräldrar i den rollen. 

Hänvisningar kan göras till konventionens preamble, där vikten av att växa upp i en 

                                                
13 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, s 8. 
14 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, s 4.  
15 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 48. 
16 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, s 4. 
17 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 81 f.  
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familjemiljö anses vara en stor del i att säkerställa barnets utveckling.18 Inom ramen för 

artikel 6 tolkas även principen om non-refoulement in. Detta innebär att ett barn inte får 

återsändas till ett land där det på goda grunder kan antas att barnet löper verklig risk att 

lida oåterkallelig skada. Med sådan skada avses behandling som strider mot artikel 6, 

däribland risk för tortyr, sexuellt utnyttjande, rekrytering som barnsoldat och liknande.19   

 

Slutligen ska alla barn ha rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad i enlighet 

med artikel 12 i konventionen. Syftet med artikeln är att erkänna barnet som en aktiv 

och kompetent medborgare, vars åsikter måste beaktas. Artikeln ger inte barnet 

självbestämmanderätt, det handlar istället om att inkludera barnet i beslut som rör 

denne.20 Barnrättskommittén har publicerat en allmän kommentar gällande barnets rätt 

att bli hörd, där det angående asylsökande barn särskilt poängteras att barn måste få ta 

del av all relevant information om sina rättigheter i migrationsprocessen, om situationen 

i hemlandet och om eventuella familjeefterforskningar. Detta för att själva kunna ta ett 

informerat beslut om vad de anser är bäst för dem.21 

2.1.2. Principen om familjens enhet  

Barnkonventionen ska alltid tolkas som en helhet, men ett antal artiklar i konventionen 

blir särskilt relevanta för detta arbetes fortsättning. De grundläggande principerna är 

såklart alltid av intresse men får anses tillräckligt redovisade ovan.  Vidare stadgas 

redan i barnkonventionens preamble att familjen är den grundläggande enheten i 

samhället och utgör den naturliga miljön för alla dess medlemmar, samt är av särskild 

vikt för barnets utveckling och välfärd. Föräldrarnas roll poängteras under flera artiklar i 

konventionen. I artikel 7 stadgas att ett barn har rätt att så långt det är möjligt bli 

omvårdat av sina föräldrar. Som framgår av ordalydelsen är rättigheten inte absolut, 

utan gäller ”så långt det är möjligt”. Detta innebär att staten kan begränsa rätten med 

hänsyn till barnets bästa, t.ex. om barnet blir vanvårdat. Det är dock upp till staten att 

bevisa att föräldrarnas omvårdnad inte är det bästa för barnet, utgångspunkten är annars 

alltid att barn har det bäst tillsammans med sina föräldrar. Det kan här även poängteras 

att det i artikel 5 fastslås att staten ska respektera det ansvar och de skyldigheter som 

                                                
18 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 85. 
19 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, s 10. 
20 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 123. 
21 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12, s 24. 
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tillkommer föräldrarna eller andra vårdnadshavare. För att få full förståelse för artikel 7 

ska den dock läsas i anslutning till artikel 9 i konventionen.22 

 

Enligt artikel 9 ska konventionsstaterna säkerställa att barn inte skiljs från sina föräldrar 

mot deras vilja. Undantag görs för de fall då behörig myndighet i enlighet med 

tillämplig lag finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. De fall 

som avses för att undantaget ska bli tillämpligt är t.ex. övergrepp eller vanvård av 

barnet. Enligt p 3 har barnet dessutom en rätt att upprätthålla sin relation och kontakt 

med båda föräldrarna. Barnrättskommittén har uttalat att för att statens skyldighet enligt 

denna artikel ska anses uppfylld bör allt göras för att återförena ett ensamkommande 

barn med sina föräldrar, om inte en fortsatt separation är nödvändig för barnets bästa.23 

Av denna artikel bör det således vara klargjort att barn har en mycket stark rätt att inte 

skiljas från sina föräldrar som endast kan undantas i mycket speciella fall. Av 

UNICEF:s handbok om barnkonventionen framgår dock att artikel 9 preciseras av 

artikel 10 i konventionen och att staterna har rätt att reglera migrationen. Det poängteras 

dock att migrationspolitik som hindrar familjeåterförening är oroande och att barnets 

bästa inte får glömmas bort i dessa situationer.24  

 

Artikel 10 i barnkonventionen behandlar familjeåterförening, i de fall 

familjemedlemmar skiljs från varandra på grund av migration. Bestämmelsen kräver att 

familjeåterförening ska hanteras på ett positiv, humant och snabbt sätt. Formuleringen 

anses dock svag. Det är inte en rätt till familjeåterförening som är garanterad, det är 

istället endast hur handläggningen ska gå till som regleras.25 I Barnrättskommitténs 

allmänna kommentar om ensamkommande barn framgår dock att det yttersta målet vid 

hantering av ensamkommande barn är att finna hållbara lösningar som uppfyller barnets 

alla skyddsbehov. Att spåra barnets anhöriga är en oumbärlig del i att finna en sådan 

hållbar lösning.26  

 

                                                
22 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 95. 
23 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, s 21. 
24 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 105. 
25 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 113. 
26 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, s 21. 
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Artikel 22 tar upp rättigheter för flyktingbarn och asylsökande barn. Av särskild vikt för 

uppsatsen är att artikeln slår fast att staten har ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för 

att spåra föräldrarna eller andra familjemedlemmar i syfte att erhålla den information 

som krävs för att barnet ska kunna återförenas med sin familj. Artikeln ska läsas som 

sammanhängande med artikel 9 och 10. Att bevara och återställa barnets familj är av 

högsta prioritet för att nå långsiktiga lösningar för ett asylsökande barn. 27 

 

Tillsammans utgör dessa artiklar ramen för statens inblandning i familjeliv och 

åtskiljande av barn från deras föräldrar.28 Det poängteras genom hela konventionen att 

det är föräldrarna som har huvudansvaret för sina barn. Det är också föräldrarna som i 

första hand kan bedöma vad som är barnets bästa. Staten måste respektera detta och 

tillse att barn inte skiljs från sina föräldrar i annat än mycket allvarliga situationer. Om 

barn skiljs från sina föräldrar på grund av flykt har staten också ett ansvar att söka efter 

föräldrarna. Med andra ord utgör artiklarna gemensamt principen om familjens enhet.29 

Denna princip är en fundamental rättighet som återkommer i flera internationella 

rättsakter30 och innebär helt enkelt att en familj ska hållas samman.31 

 

Att familjen så långt som möjligt ska hållas samman får alltså anses klarlagt. Dock är en 

annan viktig fråga var familjen i så fall ska återförenas. Barnrättskommittén har slagit 

fast att återförening i hemlandet inte får ske om det föreligger skälig risk för att barnets 

grundläggande rättigheter kränks vid ett återvändande. Sådan risk föreligger 

obestridligen om barnet har erkänts som flykting eller alternativt skyddsbehövande.32 

För ett barn som fått uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter 

bedöms alltså inte den risken vara uppfylld per automatik. Istället måste en enskild 

bedömning göras. Barnrättskommittén menar att om riskerna är lägre än de som 

beskrivits ovan, ska en avvägning göras mellan de aktuella riskerna och andra 

rättighetsbaserade överväganden, särskilt konsekvenserna av att hålla familjen fortsatt 

åtskilda. Det poängteras att ett återsändande till hemlandet endast får ske om det är till 

                                                
27 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 223. 
28 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 75. 
29 Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s 96.  
30 Se bl.a. FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art 16 och EKMR art 8.  
31 Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s 95. 
32 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, s 21. 
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barnets bästa och att argument som inte är rättighetsbaserade, t.ex. argument som rör 

reglering av invandring, inte får ges företräde framför hänsynen till. barnets bästa.33  

2.1.3. Konventionens genomslag i svensk rätt 

I artikel 4 i barnkonventionen stadgas att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 

lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som 

erkänns i konventionen. Det finns dock inget krav på hur konventionen ska genomföras, 

huvudsaken är att staterna prioriterar barns rättigheter i sådan utsträckning att 

konventionen genomförs i sin helhet.34 

 

I Sverige förekommer i huvudsak två olika metoder för att genomföra internationella 

konventioner i svensk rätt. Dessa är transformering och inkorporering. Skillnaden dem 

emellan är att transformering innebär att nationell lagstiftning omarbetas för att följa 

konventionens bestämmelser, medan inkorporering betyder att hela konventionen 

erkänns som svensk lag. Vilken metod som används avgörs från fall till fall och vad 

gäller barnkonventionen har Sverige valt transformeringsmetoden.35 

 

Att barnkonventionen är transformerad och inte inkorporerad får konsekvensen att 

svensk rätt har företräde framför barnkonventionen. Vid en eventuell konflikt mellan en 

nationell bestämmelse och en artikel i barnkonventionen är det alltså den nationella 

bestämmelsen som gäller. Barnkonventionens artiklar är inte heller direkt tillämpliga i 

domstol. I enlighet med principen om konventionskonform tolkning ska dock nationella 

bestämmelser så långt som det är möjligt tolkas i ljuset av internationella åtaganden. 

Konventionen kan således tas i beaktande vid tolkning men alltså inte tillämpas direkt.36 

 

Det har från och till diskuterats huruvida barnkonventionen bör inkorporeras i svensk 

rätt för att på så sätt stärka barns rättigheter. Sittande regering har uttalat att Sverige ska 

inkorporera barnkonventionen, men frågan är alltjämt på ett utredande stadium.37 Om 

barnkonventionen blir direkt tillämplig i svensk rätt kan det eventuellt ge effekter för 

                                                
33 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, s 21 f. 
34 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 57. 
35 SOU 1996:115 s 22. 
36 SOU 1996:115 s 23. 
37 Dir 2015:17. Sittande regeringen är en koalition mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
sedan valet 2014. 
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ensamkommande barn som anknytningspersoner. Jag kommer därför att diskutera 

frågan om inkorporering och dess effekter i större omfattning i avsnitt 6.1. 

2.1.4. Konventionens efterlevnad och konsekvenser vid kränkningar 

Enligt artikel 43 i barnkonventionen ska konventionens efterlevnad övervakas av 

Barnrättskommittén. Kommitténs jobb består dels av att utfärda de allmänna 

kommentarer som utgör hjälpmedel för tolkning av barnkonventionen, men också av att 

granska de rapporter som medlemsstaterna enligt artikel 44 måste avge vart femte år 

gällande de åtgärder som staten vidtagit för att genomföra konventionen inom sin 

jurisdiktion.  

 

Utifrån de rapporter som konventionsstaterna lämnat in, lämnar Barnrättskommittén 

rekommendationer till respektive land. Barnrättskommittén har då granskat myndigheter 

och domstolar, för att se att rättigheterna enligt barnkonventionen upprätthålls.38 Den 

senaste rekommendationen till Sverige utfärdades så sent som i februari 2015.39 Sverige 

har fått kritik av kommittén på flera områden, bl.a. angående att konventionen har dålig 

genomslagskraft på asylområdet vilket kommer att utvecklas under avsnitt 5.1.2.40 

Förutom den påtryckning kritiken innebär är barnrättskommitténs medel för att 

garantera konventionens efterlevnad dock relativt tandlösa och bygger helt och hållet på 

dialog mellan staterna och FN.41 Att få internationell kritik från ett FN-organ ska dock 

inte underskattas. Som exempel fick Sverige år 2009 kritik för bl.a. bristande tillgång 

till sjukvård för barn som är irreguljära migranter.42 Detta ledde till en förändring av 

lagstiftningen och irreguljära migranter under 18 år har idag rätt till hälso- och sjukvård 

i samma omfattning som en svensk medborgare.43  

 

Sverige har även fått kritik för bristande möjligheter för barnet att framföra klagomål 

vid kränkningar mot barnkonventionen.44 Med anledning av detta bör nämnas att det i 

dagsläget i princip inte finns någon möjlighet för enskilda att klaga på svenska beslut 

                                                
38 Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylrätten, s 34. 
39 CRC/C/SWE/CO/4 2015  
40 CRC/C/SWE/CO/4 2015 p 17. 
41 SOU 1997:116 s 58. 
42 CRC/C/SWE/CO/4 2009 p 60 – 61. 
43 Se Lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd § 6. 
44 CRC/C/SWE/CO/4 2009 p 15-16 och CRC/C/SWE/CO/4 2015 p 13-14. 
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som de anser strida mot barnkonventionen. Eftersom barnkonventionen inte är direkt 

tillämplig i svensk rätt kan den inte användas som självständig grund för ett 

överklagande inom svenskt rättsväsende. FN har arbetat fram ett tilläggsprotokoll till 

barnkonventionen45 som ger individer rätt att klaga hos Barnrättskommittén när deras 

rättigheter enligt barnkonventionen blivit kränkta och de inte får upprättelse i 

hemlandet. Tilläggsprotokollet har trätt i kraft men har dock inte ratificerats av Sverige 

och är därför inte tillämpligt. Barnrättskommittén har i sin senaste rekommendation 

uppmanat regeringen att ratificera detta protokoll.46 Jag kommer därför att närmare 

redogöra för vad en sådan ratifikation kan få för effekter under avsnitt 6.3. 

2.2. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna  
Att tala om mänskliga rättigheter utifrån ett svenskt perspektiv låter sig inte göras utan 

att nämna den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (EKMR).47 Till skillnad från barnkonventionen är 

EKMR inkorporerad i svensk rätt och kan därför användas som självständig grund i 

svensk domstol. Konventionen innehåller visserligen ingen barnspecifik bestämmelse, 

men även barn omfattas av den. Den artikel som har mest relevans för uppsatsämnet är 

artikel 8 om rätt till privat- och familjeliv.  

 

EKMR artikel 8 skapar dels en negativ skyldighet för staten att inte ingripa eller lägga 

sig i privata angelägenheter, dels en positiv skyldighet att ingripa för att skydda 

individers privat- och familjeliv.48 Rätten är inte ovillkorlig, undantag får enligt artikel 8 

p 2 göras med hänsyn till bl.a. rikets säkerhet och landets ekonomiska välstånd.  

 

Det har diskuterats huruvida artikel 8 kan tillämpas i migrationsrättsligt hänseende, det 

vill säga om rätten till privat- och familjeliv kan läggas som grund för att bevilja 

uppehållstillstånd eller förhindra utvisning. Frågan har diskuterats i ett antal rättsfall i 

                                                
45  Tredje fakultativa tilläggsprotokollet om en internationell klagorättsprocedur för barn. 
Återfinns bl.a. här:https://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf 
46 CRC/C/SWE/CO/4 2015 p 60. 
47 Inkorporerad i svensk rätt genom Regeringsformen (1974:152) Kap 2 § 19. 
48 Danelius, Mänskliga rättigheter, s 189. 
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Europadomstolen, men med tvetydiga resultat. T.ex. i fallet Osman mot Danmark49, 

ansåg Europadomstolen att det inte fanns en rimlig balans mellan Osmans personliga 

intresse och statens intresse av att kontrollera invandringen. Fallet gällde en flicka som 

bott med sin familj i Danmark under stora delar av sin uppväxt, men som sedan på 

inrådan av sin pappa återvänt ett antal år till Kenya för att ta hand om sin farmor. Den 

danska utlänningslagen hade förändrats sedan Osman lämnat landet på ett sätt som 

familjen inte kunnat förutse, vilket gjorde att Osman inte kunde återförenas med sin 

familj. Slutsatsen som domstolen drog var att Osmans rätt enligt artikel 8 i 

konventionen till respekt för privatliv och familjeliv hade kränkts, eftersom de danska 

myndigheterna inte beaktat att Osman återsänts mot sin vilja och med förutsättningen 

att hon skulle kunna återvända. Domstolen ansåg alltså att det faktum att Osman inte 

fick uppehållstillstånd utgjorde en kränkning mot artikel 8. 

 

Fallet Gül mot Schweiz 50 gällde två turkiska medborgare som på grund av humanitära 

skäl fått uppehållstillstånd i Schweiz. Kvinnan var sjuklig och i behov av läkarvård. 

Makarna Gül hade två söner i Turkiet, varav en var minderårig, och menade att det 

faktum att dessa söner inte fick uppehållstillstånd i Schweiz utgjorde brott mot artikel 8. 

Europadomstolen framhöll att artikel 8 inte ålägger en stat en allmän skyldighet att ge 

tillstånd till familjeåterförening på sitt territorium. Det poängterades att föräldrarna själva 

förorsakat separationen från sönerna. Domstolen medgav visserligen att det med hänsyn till 

den långa tid under vilken makarna Gül bott i Schweiz skulle vara svårt för dem 

att återvända till Turkiet men fann att det inte förelåg några hinder mot att de skulle kunna 

utveckla sitt familjeliv i detta land.  
 

Den slutsats som kan dras utifrån fallen är att artikel 8 inte per automatik kan ge en rätt 

att få uppehålla sig i landet. Det åligger staterna själva att bestämma över hur de 

reglerar migrationen, däremot får detta inte ske i strid mot de förpliktelser som staterna 

åtagit sig enligt EKMR.51 En bedömning enligt artikel 8 p 2 måste göras för att avgöra 

om ett beslut om avvisning eller utvisning är proportionerligt och kan anses nödvändigt 

i ett demokratiskt samhälle. I en sådan bedömning ställs statens intresse av att begränsa 

                                                
49 Europadomstolens dom Osman mot Danmark av den 14 juni 2011. 
50 Europadomstolens dom Gül mot Schweiz av den 19 februari 1996. 
51 Lorenzen, Rehof m.fl. Den europeiska menneskeretskonventionen – Kommenteret af art 1-10, 
s 412. 
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invandringen med hänsyn till landets ekonomiska välstånd mot de enskilda personernas 

intresse av att leva som en familj.52 För de barn som är föremål för denna uppsats får 

EKMR betydelse i den mån att artikel 8 alltid måste beaktas, men ett ensamkommande 

barn som beviljats uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl kan dock inte 

återförenas med sina föräldrar enbart med hänvisning till EKMR. 

2.3. Barnrättsperspektivet i nationell migrationsrätt 
 Att svensk lag ska tolkas konventionskonformt har redan fastslagits, men förutom detta 

har barnkonventionen fått genomslag i den svenska migrationsrätten genom 

bestämmelserna i UtlL 1:10 och 1:11. I UtlL 1:10 stadgas att det i fall som rör barn, 

särskilt ska beaktas vad barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. 

Bestämmelsen är en portalparagraf och har till syfte att genomsyra hela utlänningslagen 

när ett barn blir föremål för prövning. Barnets bästa ska således beaktas såväl vid en 

bedömning av skyddsskäl som vid en bedömning av om det föreligger särskilt 

ömmande omständigheter.53  

 

I förarbetena till UtlL har regeringen uttalat att barnets bästa enligt UtlL 1:10 i många 

fall talar för att barn ska få stanna i Sverige. Det kan dock inte vara en utgångspunkt, det 

vill säga bara för att den sökande är ett barn har hen inte automatiskt rätt till 

uppehållstillstånd. En sådan långtgående tolkning skulle annars stå i strid med 

samhällsintresset att reglera invandringen. Dessutom poängteras att regeringen tar 

avstånd från en så kallad etnocentrisk syn på barnets bästa.54 Med detta avses kortfattat 

att det inte kan förutsättas att Sverige är det bästa landet för alla barn. Det bör även 

nämnas att även om UtlL 1:10 ska beaktas i alla frågor som rör barn, ska bestämmelsen 

ges särskild betydelse vid humanitära avväganden, det vill säga vid en bedömning om 

det föreligger särskilt ömmande omständigheter.55  

 

Barnets bästa måste alltså ges en stark roll vid bedömningar av barns asylskäl, men 

principen måste även kunna vägas mot andra samhällsintressen och barn ska inte per 

automatik få uppehållstillstånd endast på grund av att de är barn. Det som ska vara 

                                                
52 Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s 54. 
53 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s 47. 
54 Prop. 1996/97:25, s 247 ff. 
55 Prop. 2004/05:170, s 194. 
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avgörande för om ett barn kan återsändas till hemlandet eller inte, är i vilken grad barnet 

kan antas ta bestående skada i sin psykosociala utveckling.56 Vad detta innebär i 

praktiken framgår dock inte av förarbetena. Den formella definitionen av begreppet är 

enligt nationalencyklopedin ”en individs allsidiga utveckling från barndomen till vuxen 

ålder, utgående från ett socialt och samhälleligt perspektiv på utvecklingen”. 57 

Begreppet bör kunna kopplas till artikel 6 i barnkonventionen om barns rätt till liv och 

utveckling, där närhet till föräldrarna ges en avgörande roll för barnets utveckling.58 

Således måste kontakten med föräldrarna beaktas vid en bedömning om barnet kan 

återsändas till hemlandet eller inte.  

 

UtlL 1:11 slår fast att när barn blir föremål för bedömning enligt UtlL ska, om det inte 

är olämpligt, barnet höras. Hänsyn ska tas till det barnet har sagt efter vad barnets ålder 

och mognad motiverar. Detta innebär att barn som regel ska höras innan beslut fattas 

om barnet i fråga. Att barnet inte ska höras om det anses olämpligt är ett nationellt 

tillägg och har ingen motsvarighet i barnkonventionen. Olämpligheten kan ligga i att 

barnets psykiska hälsa är mycket dålig eller att det rör sig om ett ungt barn.59 Av 

förarbetena till bestämmelsen framgår att syftet bakom bestämmelsen är att barn ska få 

sin ansökan prövad i en process där barnets röst hörs och där hänsyn tas till barnets 

behov. Inom ramen för detta faller att barnet ska ses som en egen individ och att barnets 

egna asylskäl ska beaktas.60  

2.4. Särskilt om tolkning av barnets bästa  
Att barnets bästa ska gälla vid alla beslut som rör barn har redan framgått. Men vad 

betyder barnets bästa och hur ska bestämmelsen tillämpas i praktiken? För det första bör 

nämnas att själva poängen med den vaga formuleringen är just att barnets bästa är ett 

relativt rekvisit, det vill säga vad som är bäst för ett barn behöver inte vara det bästa för 

ett annat. 61  Det finns således ingen gemensam tolkning av bestämmelsen, men 

vägledning kan hämtas från olika uttalanden.  

                                                
56 Prop. 1996/97:25, s 249. 
57 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/psykosocial-utveckling Senast 
besökt 2015-05-07. 
58 Se avsnitt 2.1.1. ovan. 
59 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s 50. 
60 Prop. 2009/10:31 s 103. 
61 Barnombudsmannen, Barnets bästa – från vision till verklighet, s 64. 
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FN:s Barnrättskommitté har uttalat att principen omfattar tre dimensioner: som en 

materiell rättighet, som en grundläggande tolkningsprincip och som ett 

tillvägagångssätt. Den materiella rättigheten innebär helt enkelt barnets rätt att principen 

tas i beaktande. Rättigheten skapar en skyldighet för staterna att garantera att principen 

alltid tillämpas vid beslut som rör barn. Som tolkningsprincip utgör barnets bästa ett 

hjälpmedel. Om en rättsregel kan tolkas på flera sätt måste det sätt som bäst tillgodoser 

barnets bästa tillämpas. Slutligen, som tillvägagångssätt innebär principen att vid 

beslutsprocesser gällande barn måste eventuella konsekvenser för barn analyseras och 

beslutsmotiveringen måste uttryckligen visa att och hur barnets bästa har beaktats.62  

Kommittén poängterar också att principen är ett dynamiskt begrepp som ska fungera 

över flera områden och över tid. Därför finns det inte någon ambition hos kommittén att 

fastställa vad som är bäst för ett barn i en viss situation och för ett visst tillfälle.63  

 

I svensk rätt har det obestridligt viktigaste i bedömningen av barnets bästa varit att 

barnet har ett varaktigt och stabilt förhållande med sina föräldrar. 64 

Barnombudsmannen, som är en svensk myndighet med uppdrag att företräda barns och 

ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen, menar att barnets bästa är nära 

sammankopplat med barnets behov. Bland de mest grundläggande behoven anges att 

barnet ska ges omvårdnad och skydd, att det får och kan ge kärlek, har inflytande och 

kan påverka sin situation samt har ett stabilt och varaktigt förhållande till sin familj. 65  

När det gäller barn som söker uppehållstillstånd, poängteras att ytterligare behov kan 

tillkomma, framförallt ett behov av att mötas med respekt för sitt ursprung och sin 

kultur.66 Även i svensk rätt understryks dock att ingen fast tolkning finns, utan att 

vägledning måste hämtas från barnkonventionen som helhet, lagstiftning och barnets 

egna åsikter. 67 

 

I doktrin förekommer otaliga diskussioner om barnets bästa. Schiratzki understryker 

tolkningen av principen som ett ”öppet koncept” och att barnkonventionen ger utrymme 

för skilda tolkningar beroende på det aktuella landets sociala och kulturella 
                                                
62 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, s 5. 
63 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, s 6. 
64 SOU 1997:116, s 135. 
65 Barnombudsmannen, Barnets bästa – från vision till verklighet, s 65. 
66 SOU 1996:115, s 43. 
67 Barnombudsmannen, Barnets bästa – från vision till verklighet, s 66 
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värderingar.68 Vid tillämpning betyder det att alla omständigheter kring barnets situation 

ska beaktas för att sedan eftersträva bästa möjliga lösningen i det enskilda fallet.69 

Lundberg menar att hänsyn måste tas till principen över flera olika dimensioner och hon 

nämner särskilt barnets behov, barnets egen vilja och med en respekt för barnets 

mänskliga rättigheter. Lundberg menar vidare att just asylsökande barn kan ha särskilda 

behov på grund av vad de upplevt och den utsatthet de befinner sig i, vilket måste 

beaktas av rättstillämparen vid ett avgörande om vad som är barnets bästa.70  

 

Den slutsats som kan dras av uttalandena ovan är helt enkelt att principen om barnets 

bästa är och antagligen bör vara öppen för tolkningar. Det faktum att det inte finns en 

vedertagen syn på vad som är barnets bästa riskerar visserligen att leda till 

skönsmässiga tillämpningar som gör att barn inte behandlas lika inför lagen och det 

finns dessutom risk att principen inte får den plats i beslutsprocessen som den ska ha, på 

grund av tillämpningssvårigheterna.71 Å andra sidan måste principen kunna anpassas 

efter flera olika rättsområden och de många olika omständigheter som kan råda kring ett 

barn. Att tolkningen hålls öppen kan också innebära större möjligheter att ta hänsyn till 

barnets egna åsikter, vilket är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bedöma vad 

som är barnets bästa.72  

 

Med hänvisning till att principen till synes nära förknippas med barnets behov och att 

principen ska stå i överensstämmelse med övriga artiklar i konventionen, kan dock 

konstateras att barnets förhållande till sina föräldrar bör vara av stor vikt vid en 

bedömning om vad som är barnets bästa.   

 

                                                
68 Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, s 52 & 56. 
69 Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, s 60. 
70 Lundberg, Principen om barnets bästa i asylprocessen, s 34. 
71 Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, s 53. 
72 Barnombudsmannen, Barnets bästa – från vision till verklighet, s 66. 
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3. Särskilt ömmande omständigheter 

3.1. Humanitära skäl 
I UtlL 5:6 står stadgat att om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får sådant 

beviljas om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana 

synnerligen ömmande omständigheter att hen bör tillåtas stanna i Sverige. Vid 

bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i 

hemlandet särskilt beaktas. Vidare stadgas i andra stycket att för barn får 

uppehållstillstånd enligt första stycket ges om omständigheterna är särskilt ömmande. 

 

Detta stadgande kan i andra termer sägas utgöra en möjlighet att ge uppehållstillstånd på 

grund av humanitära skäl. Bestämmelsen är av undantagskaraktär och kan bli aktuell 

först när alla andra möjligheter uttömts. 73  Humanitära skäl måste skiljas från 

skyddsskäl. Skyddsskäl är sådana skäl som ger rätt till uppehållstillstånd som flykting 

enligt UtlL 4:1, som alternativt skyddsbehövande enligt UtlL 4:2 eller som övrigt 

skyddsbehövande enligt UtlL 4:2 a. Dessa tre bestämmelser är rättighetsbaserade, vilket 

innebär att om en utlänning når upp till de rekvisit som ställs upp i bestämmelserna har 

hen en rätt att få uppehållstillstånd i Sverige.74 Att få uppehållstillstånd på grund av 

humanitära skäl är till skillnad från skyddsskäl inte en rättighet. UtlL 5:6 utgör en 

fakultativ bestämmelse, det vill säga staten kan ge uppehållstillstånd på denna grund 

men är inte skyldig att göra det även om utlänningen når upp till kraven.  

3.2. Gränsdragningen mellan humanitära skäl och skyddsskäl  
Eftersom humanitära skäl till skillnad från skyddsskäl inte utgör en rätt till 

uppehållstillstånd, är det av största vikt vilken av grunderna som ett ensamkommande 

barn får uppehållstillstånd på. Valet av grund har även stor påverkan på i vilken mån 

familjeåterförening är möjlig i Sverige eller inte, vilket jag kommer gå in på senare i 

uppsatsen. Därför bör något sägas om gränsdragningen grunderna emellan.  

 

Gränsdragningsproblematiken blir aktuell på två sätt. För det första handlar det om att 

bestämmelserna är så pass vagt utformade att de olika grundernas tillämpningsområde i 

                                                
73 Prop. 2004/05:170 s 195 och 495. 
74 Se UtlL 5:1. 
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viss mån sammanflätas. I förarbetena till UtlL menar regeringen att det är omöjligt att 

dra en tydlig skiljelinje för vissa situationer som ligger i gränslandet mellan 

skyddsbehov och humanitära avväganden. I propositionen ges följande exempel 

angående gränsdragningen mellan humanitära skäl och flyktingskap:  

 

”I det enskilda fallet kan också de båda grunderna för uppehållstillstånd reellt hänga samman. 

Exempelvis kan förföljelse eller trakasserier leda till fysiska skador eller traumatisering, oavsett 

om detta är att beteckna som ett sjukdomstillstånd, ett funktionshinder eller ett personligt 

lidande, vilket vid en sammanvägning kan utgöra grund för uppehållstillstånd. Detta kan dock 

enbart komma ifråga vid sådana fall av svårt traumatiserande upplevelser eller social 

utstötning som antingen inte är av tillräcklig tyngd för att asyl eller uppehållstillstånd som 

skyddsbehövande i övrigt skall kunna beviljas, eller som faller utanför tillämpningsområdet för 

flyktingbestämmelsen eller för bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt.” 75  

 

Citatet visar att det i stor utsträckning åligger rättstillämparen att bedöma om 

omständigheterna är tillräckliga för skyddsskäl eller ej, då det inte framgår klart av 

lagstiftningen eller förarbetena. Uttalandet gör det tydligt att gränsdragningen mellan 

skyddsgrunder och humanitära grunder är vag och att det kan röra sig om samma 

omständigheter som kan ligga till grund för det ena eller det andra, beroende på vilken 

styrka omständigheterna bedöms ha.  Enligt Stern är enhetligheten i dessa bedömningar 

begränsad och det finns därför en stor risk att lika fall behandlas olika och att 

rättssäkerheten därmed riskeras.76 

 

Det andra gränsdragningsproblemet handlar om att barns asylskäl inte kommer fram i 

tillräcklig utsträckning vid tillämpning av bestämmelserna, trots att barnet ska höras 

enligt UtlL 1:11 och att barnspecifika asylgrunder därmed ska tas hänsyn till.77 Grunden 

för flyktingskap i UtlL 4:1 återfinns också i EU:s skyddsgrundsdirektiv. 78  I 

skyddsgrundsdirektivet artikel 9 framgår att förföljelse kan ta sig uttryck i bl.a. 

barnspecifika handlingar. Barnspecifika skyddsskäl eller barnspecifika former av 

förföljelse kan dels vara förföljelse på grund av att barnet är just ett barn, men också att 

                                                
75 Prop. 2004/05:170 s 192. 
76 Stern, Hur bedöms ett skyddsbehov? (SvJT 2012), s 297 ff. 
77 Se avsnitt 2.2. ovan. 
78 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/95/EU.   
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förföljelsen i sig i regel bara drabbar barn.79 Exempel på sådana skyddsskäl är bl.a. 

risken att värvas som barnsoldat, könsstympning, barnäktenskap eller andra kränkningar 

mot barns rättigheter enligt barnkonventionen.80 I dagsläget finns inga barnspecifika 

asylgrunder i UtlL, utan barn bedöms på samma grunder som vuxna under samtliga 

skyddsbestämmelser. I en offentlig utredning i samband med implementeringen av 

skyddsgrundsdirektivet konstaterades att barnspecifika skäl kan tolkas in under 

ordalydelsen i UtlL 4:1.81 Denna tolkning fick dock kritik i remissvaren, bl.a. från 

Barnombudsmannen, som noterade att barnspecifik förföljelse inte förekommer som 

grund för uppehållstillstånd i UtlL och inte heller har fått särskilt stort genomslag i 

praxis.  Även om barn omfattas av skyddsgrunderna på samma sätt som vuxna, ansåg 

Barnombudsmannen att det finns en överhängande risk att beslutsfattare missar de 

förföljelsegrunder som särskilt rör barn.82  

 

Rädda barnen publicerade år 2008 en kartläggning av hur barns asylskäl behandlas i 

migrationsprocessen.83 Rapporten visar att barnspecifika asylskäl ofta glöms bort eller 

inte utreds tillräcklig, i synnerhet när barn kommer tillsammans med sin familj.84 

Barnspecifika skäl åberopades ofta av sökanden i utredningen men inte i något av fallen 

som Rädda barnen granskat låg sådana skäl till grund för flyktingskap.85 Vad gäller mer 

specifikt ensamkommande barn visar kartläggningen att bedömningen av skyddsskäl 

inte sällan är bristande i sin motivering. Bedömningarna tenderar istället att fokusera på 

om det föreligger humanitära skäl. Frågan om var föräldrarna befinner sig är av stor vikt 

i bedömningarna, men det framgår också att Migrationsverket i flera fall inte 

efterforskat var föräldrarna befinner sig.86  

 

Det finns alltså en stor risk att barn i utsatta situationer slentrianmässigt ges 

uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter eftersom det är lätt att 
                                                
79 Jacobsson & Olsson, Hur brister i förståelsen av barns rättigheter hindrar en rättssäker 
prövning av barns asylskäl, s 29 f.   
80 Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s 103. 
81 SOU 2006:6 s 109. 
82 Barnombudsmannens remissvar till SOU 2006:6, diarienummer 3.9:1021/13. 
83 Jag är medveten om att kartläggningen är några år gammal och härrör från tiden innan 
lagändringen från synnerligen till särskilt ömmande omständigheter, men jag har ändå ansett att 
kartläggningen visar på en tendens hos rättstillämparen.   
84 Rädda Barnen, Nytt system gamla brister? s 61. 
85 Rädda Barnen, Nytt system gamla brister? s 74. 
86 Rädda Barnen, Nytt system gamla brister? s 67. 
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”tycka synd om barnen”, istället för att barnet ges rätt till uppehållstillstånd enligt någon 

av skyddsbestämmelserna. Resultatet tycks kanske till ytan inte spela så stor roll, barnet 

får ju stanna i Sverige i båda fallen. Men en sådan hantering av barn ger stora 

konsekvenser för barnet och dess möjlighet att återförenas med sina föräldrar, vilket vi 

ska se i kapitel 4.  

3.3. Vilka omständigheter är särskilt ömmande? 
Liksom för vuxna ska hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet 

särskilt beaktas vid en bedömning av vad som utgör särskilt ömmande omständigheter. 

Denna uppräkning är dock inte uttömmande utan en helhetsbedömning måste göras i 

varje enskilt fall och flera faktorer kan tas i beaktande. Regeringen har i propositionen 

till bestämmelsen gett exempel på faktorer som kan ha betydelse i bedömningen. Som 

exempel kan nämnas om ett barn lider av en svårartad sjukdom och att ett uppbrott 

skulle få märkbara negativa konsekvenser för barnets sjukdomstillstånd. Även det 

faktum att barnet upplevt traumatiska händelser i hemlandet kan få betydelse, om dessa 

händelser orsakat allvarliga besvär och ett återvändande till miljön där de upplevdes 

skulle förvärra besvären. Vistelsetiden i Sverige har betydelse men ingen gräns har 

ställts upp för hur lång tid som ska anses tillräcklig för att stark anknytning ska ha 

uppstått.87 Det poängteras emellertid också i propositionen att det inte anses lämpligt att 

ge en allt för uttömmande reglering om hur överväganden enligt bestämmelsen ska gå 

till. Att för detaljerat reglera vad som utgör särskilt ömmande omständigheter skulle 

motverka att hänsyn ska kunna tas i varje enskilt fall. Dessutom ska regleringen vara 

flexibel för att vara hållbar över tid och kunna följa utvecklingen i praxis.88  

 

Som nämnts ovan ska portalparagrafen om barnets bästa i UtlL 1:10 tillämpas med 

särskild vikt vid en bedömning av vad som utgör särskilt ömmande omständigheter.89  

Det bör dock än en gång understrykas att trots att lagändringen eventuellt kan 

möjliggöra för fler barn att falla inom tillämpningsområdet, ska bestämmelsen fortsatt 

tillämpas restriktivt och som en undantagsbestämmelse.  

 

                                                
87 Prop. 2013/14:216 s 27. 
88 Prop. 2013/14:216 s 21. 
89 Prop. 2004/05:170, s 194. 
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Eftersom lagändringen är så pass ny finns det begränsad tillgång till ledning om hur 

bestämmelsen ska tillämpas i praktiken.  Att ordalydelsen av bestämmelsen ändrades 

innebär också att det är oklart huruvida ledning för tolkning av bestämmelsen kan 

hämtas i praxis och doktrin hänförlig till bestämmelsen tidigare lydelse. För att ta reda 

på detta kommer jag därför att gå in på syftet bakom lagändringen och om ändringen 

innebär någon skillnad i den praktiska tillämpningen.  

3.3.1. Ett stärkt barnrättsperspektiv 

Före den 1 juli 2014 löd bestämmelsen i UtlL 5:6 st 2 att barn får beviljas 

uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som kommer fram 

inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer. 

Det var således fortfarande fråga om att omständigheterna skulle vara synnerligen 

ömmande, men med något mildare krav i tillämpningen. Syftet bakom att ändra 

bestämmelsen till särskilt ömmande omständigheter var att lyfta fram 

barnrättsperspektivet och ge principen om barnets bästa större genomslagskraft i UtlL.90  

 

Enligt propositionen till lagändringen krävdes en justering på grund av att det 

förekommit fall där barn i mycket svåra situationen så att säga fallit mellan stolarna och 

inte fått uppehållstillstånd vare sig på skyddsskäl eller humanitära skäl. Därför ansågs 

att en ändring av bestämmelsen behövdes för att betona att det är fråga om en annan 

bedömning när det gäller barn. Därmed ansåg regeringen att man möjliggjorde för fler 

barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl och minskade risken för 

att barn med tungt vägande humanitära skäl skulle falla utanför tillämpningsområdet för 

UtlL 5:6.91  
  
Ändringen till ordalydelsen särskilt ömmande omständigheter bygger på att begreppet 

särskilt är en etablerad term i juridiken och att skillnaden mellan begreppen synnerligen 

och särskilt anses välkänt i rättstillämpningen. Därför utgör en sådan lagändring ett 

tydligt klargörande av att det ska vara en skillnad i bedömningen av UtlL 5:6 för barn 

respektive vuxna.92  

                                                
90 Prop. 2013/14:216 s 1. 
91 Prop. 2013/14:216 s 16. 
92 Prop. 2013/14:216 s 19. 
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3.3.2. Innebär lagändringen någon skillnad? 

Av förarbetena till 5:6 st 2 är det inte helt lätt att dra en slutsats om på vilket sätt 

lagändringen har förändrat rättsläget. I propositionen hävdas att ändringen innebär ett 

förtydligande av tidigare lydelse, vilket indikerar att rättstillämpningen inte bör se 

särskilt annorlunda ut. Men där stadgas också att det enligt den nya ordalydelsen inte 

ställs lika höga krav som förut och att fler barn ska kunna falla under 

tillämpningsområdet, vilket istället indikerar att tolkningen ska vara något mindre 

restriktiv än innan.93  

 

Bestämmelsen enligt den nya ordalydelsen har tagits upp till prövning av MiÖD en 

gång. Domen meddelades den 23 februari i år och har än så länge diarienummer UM 

9254-13. I skrivande stund är domen så pass färsk att det är svårt att säga vilken effekt 

den kommer att ha på rättstillämpningen. Några reflektioner kan dock göras utifrån 

MiÖD:s ställningstaganden. Först bör dock redogöras för omständigheterna i fallet. 

 

Domen gäller en minderårig flicka och hennes föräldrar som har uppehållit sig i Sverige 

utan tillstånd i ca 6 år. Familjen hade fått beslut om utvisning av Migrationsverket, men 

beviljades uppehållstillstånd av Migrationsdomstolen (MD) genom att flickan 

bedömdes ha särskilt ömmande skäl.  Som grund för detta anförde MD att flickan 

endast var 6 år gammal när hon senast var i hemlandet, att hon talar bättre svenska än 

modersmålet och att hon väl anpassat sig till svenska förhållanden. Det faktum att hon 

har vistats illegalt i Sverige kan inte skyllas på hennes eget handlande. Migrationsverket 

överklagade dock domen till MiÖD. MiÖD börjar med att konstatera att förutom 

flickans anpassning till Sverige har inga andra omständigheter åberopats som kan väga 

in i bedömningen. Frågan blir alltså om anpassningen till Sverige ensamt kan berättiga 

till uppehållstillstånd enligt UtlL 5:6. Liksom MD konstaterar MiÖD att flickan vistats 

här en stor del av sin uppväxt och under en känslig ålder då barn utvecklas mycket. 

Dock fortsätter domstolen med att argumentera för att det inte kan anses skada ett barns 

psykosociala utveckling att följa med sina föräldrar till ett annat land, särskilt inte 

hemlandet. Flickan har visserligen inte bott där sedan hon var 6 år men det har 

framkommit att hon har besökt hemlandet två gånger sedan flytten till Sverige, varför 

domstolen menar att det inte kan vara helt främmande för henne. Dessutom poängterar 
                                                
93 Prop. 2013/14:216 s 19. 
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MiÖD att det faktum att vistelsetiden i Sverige har varit illegal måste beaktas, trots att 

hon själv inte kunnat påverka sin situation. Domstolen avslutar med att konstatera att en 

utvisning av familjen inte heller kan anses oproportionerlig i förhållande till art 8 i 

EKMR. Flickans situation bedöms alltså efter en samlad bedömning inte vara så särskilt 

ömmande att uppehållstillstånd ska beviljas.   

 

Det som kan noteras av fallet är för det första att bestämmelsen alltjämt tolkas mycket 

restriktivt. Detta är visserligen i linje med förarbetsuttalandena, men där framgår också 

att fler barn ska kunna omfattas av bestämmelsen. Flickan pratar bättre svenska än sitt 

modersmål, går i svensk skola och har fått vänner här. Hon har vistats 6 år i Sverige och 

inte haft någon kontroll över att hon vistats här illegalt, vilket enligt förarbetena måste 

beaktas i fråga om barn. Trots det har domstolen lagt vikt vid just detta, vilket eventuellt 

kan tyda på att domstolen är mer restriktiv än vad lagstiftaren avsett.  

 

För det andra är det svårt att utifrån fallet få ledning i hur den nya ordalydelsen ska 

tillämpas. Syftet med att bevilja fallet prövningstillstånd torde ha varit att klargöra för 

underinstanserna hur den nya bestämmelsen ska tillämpas, men domen består till stor 

del av ett citerande av förarbetstext samt prejudikat hänförliga till den tidigare 

ordalydelsen. Motiveringen för hur domstolen har tillämpat bestämmelsen i det 

specifika fallet är mycket kort. Det konstateras att hänsyn ska tas till barnets bästa men 

sedan redogörs inte särskilt utförligt för hur domstolen tagit hänsyn till det i just detta 

fall. Den enda säkra slutsatsen som egentligen går att dra av fallet är att enbart illegal 

vistelsetid inte är tillräckligt för att det ska föreligga särskilt ömmande omständigheter, 

utan ytterligare aspekter måste till. Någon mer allmängiltig ledning i hur bestämmelsen 

ska tillämpas kan dock enligt mig inte utläsas.   

 

Trots detta nya avgörande måste alltså rättsläget avseende vilken effekt lagändringen 

har anses oklart. Med hänsyn till att bestämmelsen om särskilt ömmande 

omständigheter är så pass ny att mycket lite finns att hämta i doktrin, att det endast finns 

ett avgörande som är fokuserat till vistelsetid samt att lagändringen enligt förarbetena 

ska innebära ett klargörande av gällande rätt, anser jag att åtminstone viss ledning bör 

kunna hämtas ur hur bestämmelsen tolkades innan lagändringen. Därför kommer jag 

fortsättningsvis även att ta ledning i hur den gamla bestämmelsen tolkades. 
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3.4. Särskilt om ensamkommande barn  
Angående ensamkommande barn och synnerligen ömmande omständigheter blir särskilt 

två rättsfall relevanta. I MIG 2009:8 var det fråga om ett ensamkommande barn utan 

några anhöriga i Sverige. Barnet hade vistats i Sverige relativt kort tid och hade fått sina 

grundläggande materiella behov såsom omvårdnad och skola tillgodosedda i hemlandet. 

Domstolen poängterar i avgörandet särskilt att minderåriga barn bör vistas hos sina 

föräldrar. I detta fall hade barnet haft kontakt med föräldrarna strax efter att hon anlänt 

till Sverige, men hon hade sedan förlorat kontakten med föräldrarna. Sökanden hävdade 

att hon inte längre visste var föräldrarna befann sig eller om de ens var vid liv. 

Domstolen menade dock att någon utredning som styrker detta faktum inte finns. 

Eftersom domstolen ansåg att omständigheterna talade för att föräldrarna fanns kvar i 

hemlandet, ansågs det inte föreligga synnerligen ömmande omständigheter för barnet.   

 
 
MiÖD ansåg däremot att det förelåg särskilt ömmande omständigheter i fallet MIG 

2009:9. Målet rörde ett ensamkommande barn som led av svår psykisk ohälsa, bl.a. 

posttraumatisk stressyndrom. Domstolen bedömde att barnets framtida psykosociala 

utveckling och hälsa på ett avgörande sätt skulle försämras vid ett återvändande till 

hemlandet, eftersom de traumatiska händelserna upplevts där. Barnets föräldrar var 

avlidna och han hade inte heller något kontaktnät i hemlandet, vilket också vägdes in 

vid bedömningen. 

 

Av fallen kan utläsas att när bedömningen om det föreligger särskilt ömmande 

omständigheter görs, faller det inom ramen för analysen av barnets bästa att även beakta 

principen om familjens enhet. Vad gäller ensamkommande barn måste alltså barnet 

kontaktnät i Sverige och i hemlandet övervägas. Även regeringen har uttalat att 

utgångspunkten vid en bedömning av humanitära skäl är att en bedömning i enlighet 

med barnets bästa ska resultera i att barnet får leva tillsammans med sina föräldrar. 

Därför är grunden för att ensamkommande barn idag beviljas uppehållstillstånd på 

grund av humanitära skäl som regel att barnets föräldrar inte har hittats.94  

 

                                                
94 Prop. 2005/06:72 s. 45. 
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Slutsatsen som kan dras av detta är att barnets bästa och barnets rätt till föräldrar 

beaktas redan i detta första led. Som framgår av kapitel 2 medför barnkonventionen inte 

en skyldighet för staten att erbjuda uppehållstillstånd för barnen, utan återförening med 

föräldrarna kan ske i hemlandet. Men gäller detsamma när barnet väl beviljats 

uppehållstillstånd? Om föräldrarna sedan återfinns, finns det då möjligheter för 

föräldrarna att återförenas med sitt barn i Sverige på samma sätt som vilket annat barn 

som helst som fått uppehållstillstånd i Sverige? Detta ska jag undersöka i det följande.  
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4. Barnet som anknytningsperson 

4.1. En ovillkorlig rätt till anhöriginvandring? 
I UtlL 5:3 stadgas vilka familjerelationer som ger rätt till uppehållstillstånd för den som 

har anknytning till Sverige enligt bestämmelsen. Bestämmelsen gäller för kärnfamiljen 

och bygger på EU:s familjeåterföreningsdirektiv95, men den svenska regleringen är 

förmånligare än direktivet.96 Bestämmelserna i UtlL 5:3 är obligatoriska, det vill säga 

att det föreligger en principiell rätt till uppehållstillstånd för de personer som omfattas 

av bestämmelsen. Rätten kan visserligen gå förlorad under vissa omständigheter som 

föreskrivs i UtlL 5:17-17b, men undantagen är inte av någon större betydelse för 

arbetets fortsättning varför jag lämnar dem därhän.  

 

I UtlL 5:3 p 4 tas ensamkommande barn upp som anknytningsperson, det vill säga den 

person i Sverige som en utlänning kan åberopa anknytning till. Här föreskrivs enligt 

Wikrén och Sandesjö en ovillkorlig rätt för föräldrar att återförenas med sina barn i 

Sverige.97 Krav ställs dock upp om vilken grund barnet har uppehållstillstånd. Barnet 

utgör endast anknytningsperson enligt UtlL 5:3 p 4 om barnet är flykting eller annan 

skyddsbehövande (alternativ eller övrigt skyddsbehövande). Jag menar därför att det 

inte alls går att tala om en ovillkorlig rätt för ensamkommande barn att återförenas med 

sina föräldrar, eftersom återföreningen är beroende av den grund på vilket barnet fått 

uppehållstillstånd.  

 

I propositionen om genomförande av familjeåterföreningsdirektivet framgår att flera 

remissinstanser invände mot regleringen och ansåg att även barn som fått 

uppehållstillstånd på humanitära skäl bör utgöra anknytningsperson enligt UtlL 5:3 p 

4. 98  Barnombudsmannen var en av dessa instanser. I sitt remissvar menar 

Barnombudsmannen att ett uteslutande av barn som fått uppehållstillstånd på 

humanitära grunder inte är förenligt med barnkonventionen, särskilt artikel 2 om icke-

diskriminering. Att utesluta vissa barn på grund av de skäl som de fått uppehållstillstånd 

                                                
95 Rådets direktiv 2003/86/EG. 
96 Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s 62. 
97 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s 240. 
98 Prop. 2005/06:72 s 45. Förutom Barnombudsmannen var Rädda barnen och Röda korset av 
denna åsikt.  
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på är inte förenligt med att tillförsäkra barn dess rättigheter enligt konventionen, oavsett 

barnets ställning och utan åtskillnad av något slag.99  

 

Regeringen ansåg dock att en sådan reglering ej var nödvändig, eftersom barnets 

förhållande till sina föräldrar ska tas i beaktande redan vid bedömningen om barnet ska 

beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter eller ej. Barn 

får som redogjorts för ovan, i regel endast uppehållstillstånd om föräldrarna inte kan 

återfinnas. Det uttalades dock också av regeringen att om föräldrarna i ett sådant fall 

ändå söker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnet, ska en individuell 

prövning i det enskilda fallet göras. Utgångspunkten måste dock vara att återförening 

ska ske i det land där största delen av familjen lagligen vistas.100  

4.2. Alternativa möjligheter till anhöriginvandring 
Den individuella prövning som åsyftas ovan i samband med att föräldrar söker 

återförenas med ett ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd på grund av 

särskilt ömmande omständigheter kan inte göras enligt UtlL 5:3 p 4. Ett sådant 

förfarande skulle direkt strida mot ordalydelsen. Däremot finns några alternativa 

möjligheter för föräldrar att återförenas med ett barn i Sverige i UtlL 5:3 a, som ska 

redovisas i det följande. Det bör dock poängteras redan nu att till skillnad från UtlL 5:3, 

är bestämmelserna i denna paragraf fakultativa och bygger inte på någon internationell 

eller EU-rättslig överenskommelse. Det föreligger alltså ingen skyldighet för Sverige att 

bevilja uppehållstillstånd i sådana här fall. Istället görs en bedömning av anknytningens 

styrka i varje enskilt fall.101  

4.2.1. Hushållsgemenskap och särskilt beroendeförhållande 

I UtlL 5:3 a p 2 stadgas att uppehållstillstånd får ges till en utlänning som på något 

annat sätt än som avses i UtlL 5:3 är nära anhörig till en person bosatt i Sverige, om hen 

har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt 

beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet.  

 

                                                
99 Barnombudsmannens remissvar till SOU 2005:15, diarienummer 9.1:0416/05.  
100 Prop. 2005/06:72 s 45. 
101 Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s 106. 
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När bestämmelsen infördes i svensk rätt konstaterades i propositionen att 

hushållsgemenskap måste ses som ett rimligt krav för att bevilja uppehållstillstånd för 

personer utanför kärnfamiljen. Dessutom krävs att det föreligger ett särskilt 

beroendeförhållande mellan personerna. Med detta uttalades i förarbetena att det ska 

föreligga ”någon form av beroendeförhållande, som gör det svårt för släktingarna att 

leva åtskilda”.102  Det innefattar bl.a. att släktingarna bodde ihop omedelbart före 

anknytningspersonens flytt till Sverige, samt att ansökan om återförening sker relativt 

snart efter att ansökningspersonen bosatt sig här.103 Även andra faktorer ska vägas in i 

beslutet, så som personernas släktskap, ålder, civilstånd etc.104  

 

I MIG 2009:29 avhandlades vad som är ett särskilt beroendeförhållande. Fallet rörde en 

myndig dotter som sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin pappa i 

Sverige. I målet var ostridigt att hushållsgemenskap förelegat innan pappans flytt, samt 

att dotterns ansökan skett snart efter flytten. Kvar var då frågan om det förelåg ett 

särskilt beroendeförhållande dem emellan. MiÖD konstaterade att dottern är myndig 

och därmed vuxen i lagens mening, men att det såklart kan föreligga såväl 

känslomässiga som ekonomiska beroendeförhållanden mellan föräldrar och barn trots 

att barnet blivit myndigt. Ett sådant beroendeförhållande är dock en del av ett naturligt 

förhållande mellan föräldrar och deras barn och kan inte anses utgöra ett sådant särskilt 

beroendeförhållande som avses i bestämmelsen.  

 

Det särskilda beroendeförhållandet får aldrig brytas, utan måste ha bestått under hela 

perioden från anknytningspersonens flytt tills att ansökan om anhöriginvandring 

inlämnats. Detta framgår av MIG 2007:1, där det konstaterades att beroendeförhållande 

förelåg innan en systers flytt samt efter, men att de två systrarna förlorat kontakten 

under en viss tid däremellan. Att beroendeförhållandet stärkts efter att den faster hos 

vilken den kvarvarande systern bodde avlidit, kunde inte beaktas enligt MiÖD.  

 

Av rättsfallen framgår att MiÖD tolkar bestämmelsen restriktivt. Det räcker inte med ett 

känslomässigt och ekonomiskt beroendeförhållande, utan detta anses vara en del av en 

normal relation mellan föräldrar och barn. Dock berör inget av fallen en relation mellan 
                                                
102 Prop. 1996/97:25 s 113. 
103 Prop. 1996/97:25 s 133.   
104 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s 248. 
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en förälder och ett omyndigt barn. Frågan är om utfallen skulle kunna tolkas 

förmånligare om barnet är minderårigt, då beroendeförhållandet bör anses starkare när 

barnet inte är myndigt? För att veta det måste först och främst utredas om bestämmelsen 

ens är tillämplig på en sådan situation. 

 

Av ordalydelsen framgår att den som söker uppehållstillstånd på denna grund ska vara 

nära anhörig ”på något annat sätt än i 3 § ”. Här kan utläsas att bestämmelsen gäller 

släktingar utanför kärnfamiljen. Detsamma konstateras också i förarbetena.105 Detta 

tyder på att föräldrar till minderåriga barn inte bör kunna ansöka om uppehållstillstånd 

på denna grund. I praxis har dock meningarna gått isär om vad som gäller i frågan. MIG 

2008:26 gällde en pappa som ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till 

sina fem härvarande barn. Tre av barnen var minderåriga.  I fallet konstaterades ganska 

snart att UtlL 5:3 a p 2 inte kan tillämpas eftersom den endast gäller gentemot personer 

utanför kärnfamiljen (alltså andra anhöriga än maka, make, sambor och minderåriga 

barn). MiÖD lämnade sedan bestämmelsen därhän, tillsynes på grund av att det inte 

fanns mer att diskutera om saken. Domstolen går sedan vidare till att diskutera andra 

bestämmelser men pappan beviljas i slutändan inte uppehållstillstånd.  
 

I MIG 2008:33 var diskussionen däremot annorlunda. Det var i fallet fråga om en 

mamma som sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett minderårigt barn i 

Sverige. Barnet hade dock inte fått uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl, utan 

på grund av anknytning till pappan i Sverige. Mamman hade medverkat till att barnet 

skulle bosätta sig hos pappan i Sverige, varför MiÖD ansåg att hon på så sätt bidragit 

till att beroendeförhållandet dem emellan upphört. Därför beviljades mamman inte 

uppehållstillstånd enligt p 2. Trots utfallet ska det dock uppmärksammas att MiÖD inte 

konstaterade att bestämmelsen inte var tillämplig som i MIG 2008:26 ovan, utan 

avfärdade istället bestämmelsen med hänvisning till att situationen inte nådde upp till 

rekvisiten.  

 

En liknande situation bedömdes i MIG 2014:7. Även där hade föräldrarna till ett 

minderårigt barn beslutat att skicka iväg sonen till släktingar i Sverige, på grund av 

situationen i hemlandet. Detta fall är mer likt den situation som beskrivs i uppsatsen, då 

                                                
105 Prop. 1996/97:25 s 113. 
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sonen hade ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av humanitära skäl. På grund av 

detta var UtlL 5:3 p 4 ej var tillämplig. MiÖD diskuterade istället UtlL 5:3 a p 2 och 

ansåg att föräldrarnas beslut att sända sonen till släkt i Sverige och därmed leva åtskild 

från honom på obestämd tid talade emot att familjemedlemmarna svårligen kunnat leva 

åtskilda och att det därför inte fanns ett särskilt beroendeförhållande i utlänningslagens 

mening. Familjen fick därför inte uppehållstillstånd enligt UtlL 5:3 a p 2. Även här var 

det alltså fråga om att beroendeförhållandet brustit, inte en fråga om huruvida 

bestämmelsen ens var tillämplig. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att möjligheterna för en förälder till ett 

minderårigt barn att få uppehållstillstånd på denna grund är mycket små. För det första 

måste rättsläget anses oklart vad gäller om bestämmelsen i UtlL 5:3 a p 2 ens kan 

användas för att bevilja uppehållstillstånd för föräldrar till minderåriga barn. 

Ordalydelsen och förarbeten talar emot en sådan tillämpning, även om praxis tyder på 

en annan riktning. För det andra visar praxis på att även om bestämmelsen eventuellt 

kan vara tillämplig, är det mycket svårt för en förälder till ett ensamkommande barn att 

få uppehållstillstånd på denna grund i praktiken. Utfallen har i dessa fall varit beroende 

av att föräldrarna bidragit till att upplösa beroendeförhållandet, vilket torde vara svårt 

att undvika om man som förälder vill skydda sitt barn genom att sända det till ett 

tryggare land.  Dock ska tilläggas att MiÖD i MIG 2008:33 öppnar upp för att en sådan 

tolkning kan vara möjlig, om omständigheterna i det specifika fallet visar att situationen 

i hemlandet var så allvarlig att föräldern varit tvingad att skicka iväg barnet. Problemet 

som jag ser det är att om situationen är så pass allvarlig borde det också tyda på att 

barnet ska beviljas uppehållstillstånd på skyddsgrunder, vilket gör att frågan om 

anknytning lätt kan lösas genom en tillämpning av UtlL 5:3 p 4. Situationen för barn 

med humanitära skäl förblir därför oförändrad.  

4.2.2. Umgänge med barn 

I UtlL 5:3 a p 4 finns en bestämmelse som kan ge uppehållstillstånd till en person som 

ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning, med ett barn som är bosatt i 

Sverige. Bestämmelsen riktar sig visserligen till föräldrar med minderåriga barn, men 

situationen som åsyftas är när en förälder är vårdnadshavare eller tillerkänts 

umgängesrätt men inte sammanbor permanent med barnet. Detta framgår av MIG 

2008:30, där ett barn och dess föräldrar bodde tillsammans i Sverige. Pappan ansökte 
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om permanent uppehållstillstånd på grund av umgänge med barnet men eftersom 

familjen bodde tillsammans och pappan därför hade faktisk vårdnad om barnet kunde 

sådant inte beviljas. Pappan fick istället ansöka via anknytning till sambon, med 

konsekvensen att ansökan som huvudregel ska göras innan inresa till Sverige.  

 

Det bör här uppmärksammas att det verkar finnas en lucka i lagstiftningen. Genom 

utfallet i målet har umgänge med barn fått en viktigare roll än faktisk vårdnad om barn. 

Detta framstår onekligen som en orimlig tolkning och kan enligt Lagerqvist Veloz Roca 

inte vara förenligt med att tillvarata barnets bästa.106  

 

Sammanfattningsvis kan således bestämmelsen i UtlL 5:3 a p 4 bli aktuell i något 

enstaka fall där barnet är ensamkommande, men de allra flesta föräldrar som söker 

uppehållstillstånd genom anknytning till ett ensamkommande barn torde göra detta med 

avsikt att sammanleva med barnet.  I likhet med UtlL 5:3 a p 2 bör alltså denna 

bestämmelse inte innebära särskilt stora möjligheter för föräldrar och barn med 

humanitära skäl att återförenas i praktiken. 

4.2.3. Annan särskild anknytning till Sverige  

En sista möjlighet för föräldrar att få uppehållstillstånd genom anknytning till 

ensamkommande barn är genom UtlL 5:3 a st 3. Stadgandet lyder att när det finns 

synnerliga skäl får uppehållstillstånd beviljas också i andra fall än som avses i st 1 och 

st 2. I bestämmelsen exemplifieras några situationer.  Punkt 1 handlar om adoptivbarn 

och punkt 2 om anhöriga till skyddsbehövande. Således blir i vårt fall punkten 3 som 

handlar om annan särskild anknytning till Sverige den mest relevanta. Bestämmelsen 

ska användas mycket restriktivt och tillämpas endast i undantagsfall; det ska röra sig om 

synnerligen ömmande och udda situationer.107 Just tredje punkten har som syfte att vara 

en ventil för varierande situationer där ingen annan bestämmelse blivit tillämplig.108 

Eftersom bestämmelsen har till syfte att täcka in situationer som inte redan tagits upp, är 

det svårt att utförligt beskriva vilka situationer som kan komma på fråga och det ges 

                                                
106Lagerqvist Veloz Roca, Gränsöverskridande – En förvaltningsrättslig knäckfråga, s 26. 
107 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s 253 och 255. 
108 Prop. 2004/05:170 s 183. 
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endast ett fåtal exempel i förarbetena.109 Dessa exempel är dock inte direkt relevanta för 

uppsatsen. 

 

Även i detta fall måste dock undersökas om bestämmelsen överhuvudtaget blir 

tillämplig på en sådan här situation. Av lydelsen ”i andra fall” kan konstateras att 

bestämmelsen endast ska blir tillämplig på sådana situationer som inte redan täckts in av 

resterande stycken i UtlL 5:3 a. Förarbetena förtydligar också att bestämmelsen är 

subsidiär till övriga grunder i UtlL 5:3 a. Det är dock inte uppenbart om detta innebär att 

kärnfamiljen är utesluten från bestämmelsen. Förarbetena ger viss ledning. Där anges 

föräldrar till minderåriga barn som ett exempel på en situation som kan bli tillämplig. 

Den situationen som exemplifieras är dock om en förälder som inte tidigare ingått i 

barnets hushållsgemenskap vill återförenas med sitt barn.110 Uttalandet tyder åtminstone 

på att det inte är uteslutet att medlemmar av kärnfamiljen kan tillämpa bestämmelsen, 

även om inga egentliga slutsatser kan dras om huruvida detsamma gäller i en situation 

där hushållsgemenskap har förelegat.  

 

Praxis ger däremot ytterligare ledning. I MIG 2008:33 som redovisats ovan fick 

mamman till det minderåriga barnet inte uppehållstillstånd enligt UtlL 5:3 a p 2, 

eftersom hon medverkat till att upplösa beroendeförhållandet mellan sig själv och 

barnet. Dock gick domstolen vidare för att pröva om det förelåg synnerliga skäl och 

särskild anknytning. Barnet i fråga led av svår ångest och oro och hade mått mycket 

dåligt under separationen från mamman. MiÖD konstaterade mot bakgrund av detta 

samt barnets låga ålder och det faktum att barnets pappa bodde i Sverige, att det förelåg 

sådana synnerliga skäl som krävs för att mamman skulle få uppehållstillstånd i Sverige. 

Stor vikt lades i bedömningen vid barnets behov av en nära och god relation med båda 

föräldrarna.  

 
Också i MIG 2014:7, som även det handlade om att föräldrarna frivilligt skickat iväg 

sitt barn, gick domstolen vidare till att bedöma om synnerliga skäl förelåg. MiÖD 

började med att konstatera att den rådande uppfattningen är att ensamkommande barn 

ska återförenas med sina föräldrar i hemlandet, om det inte föreligger skyddsskäl. 

Domstolen gick vidare med att konstatera att situationen i hemlandet inte var så 
                                                
109 Se prop. 2004/05:170 s 277. T.ex. längre anställning på svenskt fartyg eller rederi. 
110 Prop. 2004/05:170 s 277. 
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allvarlig att barnet inte kan återvända dit för att återförenas med sin familj och att 

separationen redan från början har sin grund i familjens eget handlande. Till sist 

konstateras att trots vissa olägenheter för den enskilda har det inte framkommit några 

hinder för att familjen ska kunna återförenas i hemlandet om barnet så önskar. 

Föräldrarna beviljades därför inte uppehållstillstånd i Sverige.  

 

Av redovisade rättsfall drar jag slutsatsen att föräldrar till ensamkommande barn med 

humanitära skäl som grund för uppehållstillstånd kan återförenas med sina barn i 

Sverige på denna grund. Det ska dock röra sig om synnerligen ömmande och udda 

situationer, vilket gör att uppehållstillstånd enligt bestämmelsen endast kan beviljas i 

mycket begränsad omfattning. Utgången i det senare fallet visar också att trots att barnet 

har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige och befinner sig inom Sveriges 

jurisdiktion, är det upp till barnet självt att upprätthålla sina rättigheter enligt 

barnkonventionen, genom att lämna det land i vilket hen har uppehållstillstånd. 
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5. Den svenska regleringens förenlighet med 

barnkonventionen 

5.1. Rättsläget idag 
Som redovisats ovan visar flera av barnkonventionens bestämmelser på vikten av att 

barn har en nära och god relation med sina föräldrar. Denna relation är avgörande för 

barnets utveckling och ska tillmätas stor vikt vid en bedömning av barnets bästa. Trots 

det förefaller från svenskt håll rådande rättsuppfattning vara att det inte kan anses 

föreligga en skyldighet enligt barnkonventionen för stater att bevilja uppehållstillstånd 

för föräldrar med anknytning till ett ensamkommande barn, om barnet fått 

uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Denna syn ifrågasätts dock från vissa 

håll vilket vi också ska se nedan.  

5.1.1. Lagstiftning 

Sverige har i flera omgångar genomfört kartläggningar över hur svensk lag 

överensstämmer med barnkonventionen. 1996 redovisades delbetänkandet 

”Barnkonventionen och utlänningslagen” som kom fram till att dåvarande 

utlänningslagstiftning väl stämde överens med rättigheterna som uttrycks i 

barnkonventionen.111 Ett år senare redovisades den färdiga utredningen ”Barnets bästa i 

främsta rummet” som gav en översikt över svensk rätt och barnkonventionen. 

Utredningen menade liksom delbetänkandet att svensk rätt var väl förenlig med 

barnkonventionen och la till att det inte fanns något att vinna på att inkorporera 

barnkonventionen som svensk lag.112 År 2011 kom den senaste kartläggningen. Även då 

konstaterades att svensk lagstiftning överlag överensstämmer väl med 

barnkonventionen och i vissa fall överstiger minimikraven i konventionen.113 En ny 

översyn av hur barnkonventionens rättigheter får genomslag i svensk rätt pågår i 

dagsläget och skulle ha redovisats nu under våren 2015, men har på grund av nya 

direktiv förlängts till våren 2016. Utredningen har även utvidgats till att den ska ge 

förslag om hur barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag.114  

                                                
111 SOU 1996:115. 
112 SOU 1997:116 s 15. 
113 DS 2011:37 s 19 f.  
114 Dir 2015:17. 
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Barnkonventionen upprätthålls i UtlL genom bestämmelserna om barnets bästa och 

barnets rätt att höras i UtlL 1:10 och 1:11. UtlL bedöms därmed från svenskt håll rent 

lagtekniskt vara förenlig med barnkonventionen.115 Det kan dock ifrågasättas hur ett 

införande i UtlL av endast två bestämmelser ur barnkonventionen kan innebära att 

barnkonventionen som helhet anses införlivad i svensk utlänningsrätt. De två artiklarna 

må vara införlivade, men barnkonventionen som sådan får däremot anses ha begränsat 

genomslag, eftersom den inte i övrigt utgör svensk lag.116 FN:s Barnrättskommitté har i 

sin senaste rekommendation till Sverige varit kritisk till att UtlL 1:11 är utformad på så 

sätt att barn endast ska höras om det inte anses olämpligt. Detta är som sagt ett 

nationellt tillägg som inte har sin motsvarighet i konventionen. Kommittén 

rekommenderar att Sverige bör stärka barnets rätt att bli hörd i frågor som påverkar 

denne och att så snart som möjligt ändra bestämmelsen i UtlL 1:11 så att det inte längre 

finns undantag för när ett barn ska höras.117  

 

Vad gäller familjeåterförening mellan barn och dess föräldrar har även där uttalats att 

svensk rätt är förenlig med barnkonventionen. Sverige menar att den reglering som 

finns för anhöriginvandring är fullt tillräcklig för att leva upp till kraven i 

barnkonventionens artiklar 7, 9 och 10 om familjens enhet. Att föräldrar ska få 

uppehållstillstånd på grund av ett härvarande barn uppfylls enligt regeringen av UtlL 

5:3 p 4 om rätt för föräldrar att invandra med anknytning till barn som är flykting eller 

övrigt skyddsbehövande. Även UtlL 5:3 a p 3 om föräldrar som ska utöva umgänge 

nämns i sammanhanget. 118 Att barn som fått uppehållstillstånd på grund av särskilt 

ömmande omständigheter inte har någon sådan rätt till återförening med sina föräldrar 

berörs inte i utredningen. Som redan nämnts under avsnitt 4.1. menar 

Barnombudsmannen att ett uteslutande av barn som fått uppehållstillstånd på 

humanitära grunder från bestämmelsen i UtlL 5:3 p 4 inte är förenligt med 

barnkonventionens artikel 2 om icke-diskriminering, då regleringen gör skillnad på barn 

beroende på vilken grund de fått uppehållstillstånd.119 Barnrättskommittén har erkänt 

ensamkommande barn som en särskilt utsatt grupp och har framhållit att diskriminering 

                                                
115 DS 2011: 37 s 19.  
116 Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status, s 19. 
117 CRC/C/SWE/CO/4 2015 p 19-20. 
118 DS 2011: 37 s 81.  
119 Barnombudsmannens remissvar till SOU 2005:15, diarienummer 9.1:0416/05.  
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på grund av barnets ställning som ensamkommande aldrig får förekomma.120 I detta fall 

är det visserligen mer specifikt ställningen som ensamkommande med 

uppehållstillstånd på humanitära skäl som utgör grunden för diskriminering, men 

paralleller bör ändå kunna dras till uttalandet. 

 

I sammanhanget bör poängteras att Barnrättskommittén inte har kritiserat den svenska 

regleringen avseende familjeåterförening. Rådande rättsuppfattning är till synes att 

barnkonventionen inte i sig kan ge rätt till uppehållstillstånd och att staternas suveräna 

rätt att reglera invandringen går före i de fall barnen inte har skyddsbehov. Om 

familjeåterförening kan ske i hemlandet istället för i Sverige är det i linje med 

barnkonventionen, så länge det inte föreligger skälig risk för att barnets grundläggande 

rättigheter kränks vid ett återvändande.121  

 

Trots viss kritik får sammanfattningsvis den rådande rättsuppfattningen anses vara att 

den svenska regleringens ordalydelse i stora drag når upp till kraven i 

barnkonventionen, även om konventionen som helhet inte har fått ordentligt genomslag. 

Även om lagstiftningen som sådan når upp till kraven är det dock av stor betydelse om 

barnkonventionen också får tillräckligt genomslag i rättstillämpningen, det vill säga att 

hänsyn tas till barnrättsperspektivet också i det enskilda fallet. Detta ska därför 

undersökas nedan.  

5.1.2. Tillämpning 

Även om det från svenskt håll framhållits att svensk lagstiftning är förenlig med 

barnkonventionen, medgav regeringen att avvikelser från konventionen kan och har 

förekommit vid tillämpningen av lagstiftningen. I DS 2011:37 har dock inte redovisats i 

någon större utsträckning vilka dessa brister är. Det anges istället att en sådan utredning 

faller utanför ramarna för uppgiften.122 

 

Även FN:s Barnrättskommitté har i sin senaste rekommendation från 2015 poängterat 

att trots att Sverige har infört en bestämmelse om barnets bästa i UtlL, finns brister i 

tillämpningen. Kommittén ställer sig särskilt kritisk till att barnets bästa inte ges 

                                                
120 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, s 8. 
121 Se avsnitt 2.1.2. och Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, s 21. 
122 DS 2011:37 s 13 och 21. 
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tillräcklig tyngd i asylprocessen när barn är inblandade. 123 Av Rädda barnens 

kartläggning från 2008 framgår mer tydligt vilka brister som det kan vara fråga om. Av 

de fall som kartläggningen omfattade gjordes en bedömning av barnets bästa i mindre 

än hälften av alla asylfall där barn var involverade. I de fall som barnets bästa särskilt 

beaktades skedde det i huvudsak i samband med en bedömning om det förelåg 

humanitära skäl.124 Detta kan bl.a. tyda på att barnspecifika skyddsskäl inte tas i 

tillräckligt beaktande vid en bedömning av om skyddsskäl föreligger.  

 

Det faktum att UtlL inte uttryckligen innehåller barnspecifika skyddsgrunder kan inte 

direkt sägas strida mot konventionen. Regeringen har som tidigare redovisats menat att 

sådana grunder kan tolkas in under flyktingbestämmelsen. Likväl har Sverige fått kritik 

från Barnrättskommittén för att sådana skyddsgrunder inte finns. Kommittén uttrycker 

att det är oroande att sådana specifika grunder som barnarbete, barnäktenskap, 

könsstympning av flickor, risken för att bli rekryterad som barnsoldat etc. inte uttrycks i 

lagen och kommittén rekommenderar Sverige att se över UtlL på denna punkt.125 Även 

Barnombudsmannen har som nämnts ovan påpekat detsamma och menar att det finns 

stor risk att sådana asylskäl missas i tillämpningen av flyktingbestämmelsen och att det 

därför vore att föredra att sådana grunder lagstiftades om.126  

 

Angående möjligheterna till familjeåterförening har ovan fastställts att möjligheterna för 

en förälder att ansöka om anknytning till ett barn med humanitära skäl finns rent 

lagtekniskt, eventuellt genom UtlL 5:3 a p 2 och p 3 men framförallt genom UtlL 5:3 a 

st 3 p 3. Som redovisats framgår det också av förarbetena att möjligheter ska finnas för 

att göra en individuell prövning i dessa fall.127 Dock har redovisningen också visat att 

det i praktiken är mycket svårt att beviljas ett uppehållstillstånd på dessa grunder. I MIG 

2008:33 beviljades visserligen uppehållstillstånd för mamman på grund av annan 

särskild anknytning, men barnet i fråga hade då i sin tur uppehållstillstånd i Sverige på 

grund av att pappan bodde här, inte på grund av särskilt ömmande omständigheter. I 

domskälen poängterades vikten av att barnet ska få en nära och god relation med båda 
                                                
123 CRC/C/SWE/CO/4 2015 p 17. 
124 Rädda Barnen, Nytt system gamla brister? s 72. 
125 CRC/C/SWE/CO/4 2015 p 48 f.  
126  Se avsnitt 4.2 och Barnombudsmannens remissvar till SOU 2006:6, diarienummer 
3.9:1021/13. 
127 Se avsnitt 4.1 och Prop. 2005/06:72 s 45. 
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föräldrarna. Det är därför inte orimligt att tänka sig att om situationen gällde ett 

ensamkommande barn som inte hade en förälder i Sverige blir utfallet annorlunda. Detta 

påstående får också stöd av MIG 2014:7, där utfallet blev just sådant att föräldrarna inte 

beviljades uppehållstillstånd genom annan särskild anknytning. Det var istället upp till 

barnet att återvända till hemlandet om han ville återförenas med sin familj.   

 

Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att rådande rättsuppfattning är att Sverige i 

stort sätt lever upp till sina förpliktelser enligt barnkonventionen på ett lagtekniskt plan, 

men att konventionen får dålig genomslagskraft i den faktiska rättstillämpningen. Jag 

kommer därför i kapitel 6 att ge förslag på hur barnrättsperspektivet kan stärkas i svensk 

rätt och därmed få större genomslag. Först vill jag dock föra en diskussion kring vad jag 

själv anser om hur rättsläget ser ut idag.  

5.2. Ett alternativt synsätt 
Det är till synes tillräckligt att barn kan återförenas med sina föräldrar genom att 

återvända till hemlandet. Jag anser dock att ytterligare ett perspektiv måste lyftas. Staten 

har genom att bevilja barn med särskilt ömmande skäl ett permanent uppehållstillstånd, 

erkänt att barnet inte kan återvända till hemlandet utan har rätt att stanna i Sverige. 

Uppehållstillståndet är varken villkorat eller tillfälligt. Även om föräldrarna vid beslut 

om barnets uppehållstillstånd inte går att spåra, finns det ingenting i lagen som säger att 

det faktum att barnet inte kan återvända till hemlandet förändras av att föräldrarna 

återfinns. Barn inom Sveriges jurisdiktion ska utan åtskillnad tillerkännas alla 

rättigheter enligt barnkonventionen. Sverige bör därför inte kunna leva upp till sina 

skyldigheter gentemot barnkonventionen genom att barnet tvingas lämna landet för att 

kunna åtnjuta sin rätt till familj. En sådan tolkning utgör ett enkelt sätt för staten att 

slippa ansvaret för barnets rättigheter genom att sända iväg det från sin jurisdiktion.  

 

Jag vill också kommentera det faktum att de möjligheter som finns för 

familjeåterförening i en sådan här situation är just en möjlighet och inte en rättighet. 

Liksom Barnombudsmannen anser jag att en sådan reglering bryter mot principen om 

icke-diskriminering i barnkonventionens artikel 2, då regleringen innebär att rätten till 

familjeåterförening blir beroende av vilken grund barnet fått uppehållstillstånd på. 

Regeringen har försvarat bristen på en sådan rättighetslagstiftning med hänvisning till 

att barnets bästa och principen om familjens enhet beaktas redan i första ledet då det 
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bedöms om barnet får uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl eller ej. 

Barnet ska då som regel endast beviljas uppehållstillstånd om föräldrarna inte går att 

spåra. Enligt artikel 22 i barnkonventionen har staten ett ansvar att vidta lämpliga 

åtgärder för att spåra föräldrarna eller andra familjemedlemmar i syfte att erhålla den 

information som krävs för att barnet ska kunna återförenas med sin familj.128 Även EU:s 

skyddsgrundsdirektiv artikel 31 slår fast att medlemsstaterna ska spåra 

familjemedlemmar till ensamkommande barn.129 Trots detta har det i Rädda barnens 

kartläggning visat sig att sådana eftersökningar inte alltid genomförs.130 Dessutom är 

det inte orimligt att tänka sig att eftersom barnet har tvingats på flykt kommer det från 

ett land där det föreligger en mer eller mindre krisartad situation. Det kan därför inte 

anses konstigt om föräldrarna är svåra att spåra vid just det tillfället då asylprocessen 

pågår för barnet i Sverige. Att fönstret för återförening stängs då barnet beviljas 

uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter är enligt mig inte 

rimligt. Jag anser istället att det bör finnas en principiell rätt för alla barn i Sverige, 

oavsett grund för uppehållstillstånd, att återförenas med sina föräldrar genom 

anhöriginvandring.  

 

Argument mot en sådan tolkning är givetvis att det kan diskuteras hur långt Sveriges 

ansvar för andra länders medborgare ska sträcka sig. Barnet har de facto inte 

skyddsskäl, vilket gör att barnets intresse av att stanna i Sverige kan anses mindre 

skyddsvärt. UtlL syfte är trots allt att reglera invandringen och en generösare tolkning 

av anknytningsreglerna skulle kunna medföra konsekvenser som inte heller är till 

barnets bästa. I förarbetena nämns detta som ett argument för att portalparagrafen om 

barnets bästa inte kan gå så långt att barn alltid får uppehållstillstånd, på grund av att de 

är just barn. Man menar att risken i ett sådant fall finns för att barn utnyttjas som 

”ankare” för att tillförsäkra resten av familjen uppehållstillstånd i Sverige.131  Detta är 

dock en problemställning som inte har belägg i empirin, vilket jag kommer att redogöra 

för vidare under avsnitt 6.4.  

                                                
128 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 223. 
129 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU. 
130 Rädda Barnen, Nytt system gamla brister? s 67. 
131 Prop. 2009/10: 31 s 102. 



 

 

48 

6. Förslag på förändringar för att öka svensk 

reglerings förenlighet med barnkonventionen.  

6.1. Inkorporera barnkonventionen i svensk rätt 
I och med de nya direktiv som kom i februari 2015 har arbetet med att inkorporera 

barnkonventionen i svensk rätt redan påbörjats.132 Eftersom arbetet för att genomföra 

detta kommer att fortgå under en lång tid har jag dock valt att ändå föreslå 

inkorporering som en åtgärd, framförallt för att visa på vilken förändring som den 

framtida inkorporeringen kan innebära på just detta område.  

 

Ovan har visats att barnkonventionens rättigheter får dåligt genomslag i själva 

rättstillämpningen. Ett inkorporerande av barnkonventionen skulle kunna avhjälpa detta 

problem, eftersom konventionen då ges självständig ställning i rättstillämpningen och 

därmed kan åberopas inför nationella domstolar och myndigheter. Barnrättskommittén 

förespråkar inkorporering som metod för att genomföra barnkonventionen på nationell 

nivå just av detta skäl. Dessutom menar kommittén att inkorporering är fördelaktigt 

eftersom nationell lag inte per automatik får företräde framför konventionen, vilket är 

fallet vid transformering.133  

 

UNICEF har publicerat ytterligare ett antal exempel på vad en inkorporering kan 

innebära för svensk rätt.  De menar att en inkorporering skulle göra att barns rättigheter 

får en mer framträdande roll och att barnrättsperspektivet skulle få större genomslag på 

alla nivåer, särskilt inom rättsväsendet. UNICEF menar också att eftersom 

barnkonventionen blir direkt tillämpbar, skulle den också åberopas oftare av parterna 

och därmed inte bara ge rättigheterna större genomslag utan också hjälpa till att sprida 

kunskapen om barnkonventionen. Att konventionen åberopas i domstol innebär också 

att det kan skapas en nationell praxis som förtydligar barnkonventionen och gör det 

lättare för övriga aktörer att tillämpa den.134 

                                                
132 Dir 2015:17. 
133 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5, p 20.  
134 https://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag Senast besökt 2015-04-29. 
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Trots dessa fördelar har alltså barnkonventionen ännu inte inkorporerats. Även om en 

sådan process nu är på gång, har barnkonventionen varit ratificerad av Sverige i 25 år 

utan att inkorporering har varit ett reellt alternativ. Detta har såklart också sina skäl och 

det finns ett antal argument emot en inkorporering. Sådana argument är bl.a. att 

tolkningen av barnkonventionen inte bör göras i domstol, utan är en politisk fråga som 

ska avgöras av riksdagen. Det anses finnas en risk att domstolar tolkar rättigheterna för 

snävt och i strid med den politiska avsikten. Dessutom har framhållits att konventionen 

är utformad med en teknik som är främmande för svensk rättsordning och att det därför 

skulle uppstå problem om konventionen som helhet införlivades.135 Idag får dock dessa 

argument anses mer eller mindre förlegade.136 Det som dock fortfarande kan tala emot 

en inkorporering av barnkonventionen är om åtgärden i praktiken inte skulle innebära 

någon skillnad. Det är förstås svårt att avgöra i nuläget och framtiden måste utvisa om 

så blir fallet, men för en fingervisning kan vi se till Norge som exempel. 

6.1.1. Norge som exempel 

Norge ratificerade barnkonventionen 1991 och inkorporerade den sedan i norsk lag år 

2003. Inkorporeringen anses lyckad och framhålls ofta som ett gott exempel på vilka 

positiva konsekvenser som kan följa av en sådan åtgärd.137 Norge har på folkrättens 

område en liknande rättskultur som Sverige varför konsekvenserna som följde av den 

norska inkorporeringen bör vara relevanta även för svensk del.138  

 

År 2009 genomfördes en utredning i Norge om hur inkorporeringen fått genomslag i 

norsk rätt.139  Utredningen tyder på att barnkonventionen åberopas mer och mer inför 

domstol sedan inkorporeringen genomfördes. Framförallt de rättigheter som inte har en 

motsvarighet i andra rättighetsdokument har fått genomslagskraft, bl.a. principen om 

barnets bästa. Att barnets bästa fått ett starkare genomslag i tillämpningen har blivit 

särskilt tydligt i migrationsärenden. 140 Søvig menar att inkorporeringen av 

barnkonventionen har gett konventionen en mer självständig status, där den tidigare 

                                                
135 SOU 1997:116, s. 114. 
136 Detta med hänsyn till att utredning om inkorporering redan pågår. Se även Stern & Jörnrud, 
Barnkonventionens status, s 26. 
137 Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status, s 22.  
138 Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen, s 15.  
139 Søvig, Barnets rettigheter på barnets premisser. En utredning gjort på oppdrag fra Barne- og 
likestillingsdepartementet. 
140 Barnombudsmannens remissvar till SOU 2006:6, diarienummer 3.9:1021/13. 
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tillämpades som ett komplement till andra mer primära rättskällor. Mycket tyder på att 

utvecklingen går mot att domstolarna efter inkorporeringen ger barnkonventionen en 

större och mer självständig plats i den rättsliga argumentationen. Barnkonventionen är 

idag en bidragande faktor i att förändra och utveckla den norska rättskulturen.141  

 

Självklart har inkorporeringen också inneburit vissa problem. Det har visat sig att i 

majoriteten av de rättsfall där barnkonventionen berörs, har den åberopats av en vuxen 

part (alltså inte barnets ombud). Det finns därmed en risk för att diskussionerna kring 

barnkonventionen blir mer fokuserad på vuxnas intressen än barns. Det krävs att 

rättstillämparen är observant för att undvika en sådan snedvridning av argumentationer 

med barnkonventionen som grund.142 De juridisk-tekniska problem som har diskuterats 

i Sverige som argument mot en inkorporering, har förekommit i viss mån i Norge. Det 

rör sig om vaga formuleringar, främmande språk och formuleringsteknik som skiljer sig 

från den norska rättstraditionen. Dock har Norge haft en pragmatisk inställning till 

svårigheterna och domstolarna har genom praxisbildning gradvis överkommit dessa 

problem.143  

 

Slutligen bör sägas att även om barnkonventionen inkorporerats i Norge, har norska 

lagar fortlöpande ändrats för att stå i överensstämmelse med konventionen.144 En 

inkorporering ska inte misstas för ”en slutlig lösning” där arbetet med barnkonventionen 

automatiskt blir färdigt. Detta är en fortgående process där inkorporering och 

transformering måste framskrida parallellt. Detta innebär också att maktbalansen mellan 

lagstiftare och rättstillämpare upprätthålls, eftersom lagstiftaren genom transformering 

kan påverka tolkningen av barnkonventionen.  

6.1.2. Vad kan en inkorporering innebära i det enskilda fallet? 

Av det norska exemplet framgår att rättsläget i Norge förändrades efter inkorporeringen 

och att konventionen och principen om barnets bästa fick en starkare roll genom 

åtgärden. Därmed kan åtminstone konstateras att mycket tyder på att en inkorporering 

skulle ha motsvarande effekter även i Sverige. En inkorporering kan förändra och 

                                                
141 Søvig, Barnets rettigheter på barnets premisser, s 27 f.  
142 Søvig, Barnets rettigheter på barnets premisser, s 26.  
143 Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen, s 19. 
144 Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen, s 19. 
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förbättra synen på barns rättigheter och ge dem större genomslagskraft i svensk rätt. För 

just de barn som är föremål för denna uppsats bör skillnaden framförallt ligga i att 

barnkonventionen kan åberopas direkt inför Migrationsverk och domstol. Principen om 

barnets bästa bör därmed få större genomslagskraft i tillämpningen, vilket jag visat ovan 

är något som brister i dagsläget. Detta bör vara fördelaktigt för ensamkommande barn 

dels i första ledet vid en bedömning om det föreligger skyddsskäl eller inte, då 

tillämparen måste lägga större fokus på barnets bästa även vid en bedömning av 

skyddsskäl. Dels i andra ledet när barnets föräldrar ansöker om uppehållstillstånd 

genom anknytning till barnet.  

 

Lundberg har i en undersökning från 2011 granskat vilken genomslagskraft principen 

om barnets bästa har i svensk respektive norsk asylrätt. Resultatet visar att det i båda 

länderna i hög grad förekommer skönsmässiga bedömningar av barnets bästa och att 

barnets bästa i båda länderna vägs mot den reglerade invandringen.  Lundberg menar 

därför att det kan ifrågasättas om en inkorporering av barnkonventionen spelar någon 

roll i det enskilda fallet. När fokus är för stort på hur barns rättigheter ska få genomslag 

i lagstiftningen, finns en risk att vikten av att rättigheterna tillämpas på rätt sätt glöms 

bort.145  

 

Å andra sidan kan en indirekt konsekvens av en inkorporering vara att kännedom och 

kunskap kring barnkonventionen ökar. Det ställs högre krav på att beslutsfattare har 

kunskap om barnkonventionen om den är direkt tillämplig och ger därmed incitament 

för verksamheter att utbilda sina anställda i ämnet.146 Detta bör i sin tur leda till större 

genomslag i tillämpningen. En ökad kunskap om konventionen bör också ge fler 

korrekta beslut och en mer rättssäker process för barnen i fråga.  

6.2. Inför barnspecifika skyddsgrunder i UtlL 
Förutom att barnets rättigheter har dåligt genomslag i rättstillämpningen, har också 

visats ovan att barns skyddsskäl lätt förbigås i asylutredningen och att stort fokus istället 

läggs på huruvida barnets omständigheter är särskilt ömmande eller ej. Gränsdragningen 

mellan skyddsgrunder och humanitära grunder är som visats ovan inte alltid självklar, 

                                                
145 Lundberg, Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik (Juridisk Tidskrift 2011) s 
797 f. 
146 Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status, s 27. 
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men den grund som i slutändan väljs kan få förödande konsekvenser för barnet i och 

med de skillnader som finns i regleringen om familjeåterförening Ett införande av 

barnspecifika skyddsgrunder i UtlL skulle kunna vara ett medel för att avhjälpa detta 

problem. 

 

Ett införande av barnspecifika skyddsskäl skulle innebära tydligare reglering kring vad 

som kan utgöra flyktinggrund för ett barn och framförallt skulle regleringen visa att 

bedömningar avseende barn i viss mån måste göras på annat sätt än vid bedömningar av 

vuxna. Barn upplever fruktan på ett annat sätt än vuxna. Dels kan barns subjektiva 

rädsla inte bedömas på samma sätt som för vuxna, dels måste vissa former av förföljelse 

bedömas som allvarligare när barn utsätts för den. Enligt Jacobsson och Olsson tas 

dessa aspekter ofta upp i inlagor från barnens ombud men kommer sällan fram i 

Migrationsverkets bedömningar. 147  Det förefaller alltså vara så att frågan om 

skyddsbehov ofta bedöms utifrån vuxna flyktingars erfarenheter av förföljelse.148 

 

Eftersom det till skillnad från skyddsskäl finns en barnspecifik bestämmelse under 

humanitära skäl, närmare bestämt bestämmelsen om särskilt ömmande omständigheter, 

finns risken att tillämparen har lättare för att bedöma barn under denna grund och därför 

medvetet eller omedvetet lägger fokus här. Det faktum att det i förarbetena sagts att 

principen om barnets bästa ska ha särskild stor vikt vid bedömningen av särskilt 

ömmande omständigheter kan också vara en bidragande faktor till detta.149 Det var även 

ett flertal remissinstanser som inför lagändringen från synnerligen ömmande till särskilt 

ömmande skäl påpekade just vikten av att barns egna asylskäl beaktas redan vid en 

bedömning av skyddsskäl. 150   Genom att införa barnspecifika skäl redan vid 

skyddsbedömningen visar man på vikten av att barn prövas även mot skyddsgrunder 

och kommer då tillrätta med denna problematik. Rent praktiskt vore det inte önskvärt att 

i lagstiftningen skriva ut ett antal barnspecifika skyddsgrunder, eftersom sådana kan 

variera mycket över tid och i förhållande till vilka länder som är aktuella. Istället anser 

                                                
147 Jacobsson & Olsson, Hur brister i förståelsen av barns rättigheter hindrar en rättssäker 
prövning av barns asylskäl, s 39 och 41. 
148 Lundberg, Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik (Juridisk Tidskrift 2011) s 
798. 
149 Jacobsson & Olsson, Hur brister i förståelsen av barns rättigheter hindrar en rättssäker 
prövning av barns asylskäl, s 42. 
150 Prop: 2013/14:216 s 18. 
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jag att en allmän formulering om att barns situation särskilt ska beaktas, som påminner 

tillämparen om vikten av att barns särskilda asylskäl utreds, vore mer lämpligt.  

 

Slutligen vill jag nämna att förutom att anknytningsreglerna påverkas av den grund på 

vilken barnet får uppehållstillstånd, kan det även vara så att statusen kan ha en stor 

psykologisk betydelse. Detta eftersom ett beviljande av uppehållstillstånd på grund av 

skyddsskäl kan ses som ett sorts kvitto på att det barnet har varit med om verkligen ger 

dem en rättighet till skydd, istället för att staten har varit ”barmhärtig” och beviljat 

uppehållstillstånd på särskilt ömmande omständigheter. Med tanke på vad det kostat 

barnet att lämna sin familj och ta sig till Sverige, i form av emotionellt lidande, är även 

detta en faktor som jag anser talar för att barnspecifika skyddsgrunder bör införas.  

6.3. Ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen 
Barnrättskommittén har i sin allmänna kommentar om genomförandet av 

barnkonventionen151 uttalat att för att rättigheter ska vara meningsfulla krävs tillgång till 

ett effektivt rättsmedel för upprättelse vid kränkningar av rättigheterna. Den 

beroendeställning som barn befinner sig i gör det särskilt svårt för dem att få tillgång till 

rättsmedel vid överträdelser av deras rättigheter. Det är därför särskilt viktigt att staterna 

säkerställer att det finns tillgång till förfaranden för upprättelse som är barnanpassade 

och effektiva.152 Det tredje fakultativa tilläggsprotokollet utgör ett komplement till 

barnkonventionen, i form av ett verktyg för barn att utkräva sina rättigheter.  

 

Förfarandet enligt det tredje tilläggsprotokollet går till så att Barnrättskommittén kan 

pröva klagomål från barn eller deras ombud när en stats lagstiftning eller handlande 

kränker barnets rättigheter och är oförenliga med barnkonventionen. Klagomål tas dock 

upp först när alla nationella rättsmedel är uttömda. Barnrättskommittén granskar ärendet 

och ger staten rekommendationer om hur ärendet bäst bör lösas. Det är alltså inte fråga 

om ett egentligt domstolsförfarande, utan rekommendationerna är vägledande. Barnet 

kan inte heller utdömas någon form av ersättning för kränkningen.153  

 
                                                
151 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5. 
152 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5, s 9. 
153 Nätverket för barnkonventionen, Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, en individuell 
klagomekanism för barn, s 4. Återfinns bl.a. här: 
 http://www.raddabarnen.se/Documents/om-oss/barnkonventionen/tredje_tillaggsprotokollet.pdf 
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Som ovan nämnts har Sverige fått kritik från Barnrättskommittén för att det inte finns 

tillräckliga möjligheter för barn att få upprättelse vid kränkning av barnkonventionen. 

Kommittén har också rekommenderat Sverige att ratificera det tredje 

tilläggsprotokollet.154 Barnombudsmannen har, i ett gemensamt ställningstagande med 

samtliga nordiska barnombudsmän, arbetat för att det tredje tilläggsprotokollet ska 

ratificeras. De menar att barn i Norden ofta saknar kunskap om vilka rättigheter de har 

och inte blir tillräckligt lyssnade på i beslut som rör dem. Det är i dagsläget också 

mycket svårt för barn som får sina rättigheter kränkta att kräva upprättelse i efterhand, 

eftersom Sverige och de övriga nordiska länderna inte har ratificerat det tredje 

tilläggsprotokollet.155 I dagsläget pågår inte någon process för att Sverige ska ratificera 

protokollet och protokollet ingår inte som en del av arbetet som har påbörjats för att 

inkorporera barnkonventionen.156 

 

För de barn som denna uppsats berör kan, förutom vad som redan nämnts ovan, flera 

fördelar med att ratificera det tredje tilläggsprotokollet tänkas. En internationell 

klagomekanism bör leda till att högre krav ställs på de nationella funktioner som ska 

skydda barns rättigheter, eftersom staten rimligen vill undvika kritik från 

Barnrättskommittén. Det kan även leda till en bättre och mer enhetlig förståelse för hur 

barnkonventionen ska tillämpas i enskilda fall, då Barnrättskommittén kan arbeta fram 

en praxis. En av de absolut viktigaste aspekterna med att ratificera det tredje 

tilläggsprotokollet anser jag dock vara att det stärker barns ställning, genom att Sverige 

erkänner barn som aktiva, kompetenta medborgare och rättighetsbärare som kan kräva 

att få sina rättigheter respekterade.  

6.4. Lagstifta om rätt till familjeåterförening för alla barn som 

har beviljats uppehållstillstånd i Sverige 
Sist men inte minst, skulle en mycket kraftfull åtgärd mot att barn med särskilt 

ömmande skäl inte har rätt till familjeåterförening vara att helt enkelt lagstifta om en 

sådan rätt för alla barn som har uppehållstillstånd i Sverige, oavsett vilken grund 

                                                
154 CRC/C/SWE/CO/4 2015 p 60. 
155  http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2014/10/barnkonventionen-25-ar-barn-maste-ha-
klagoratt-nar-deras-rattigheter-kranks/ Senast besökt 2015-05-07. 
156 Jmf Dir 2015:17 
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uppehållstillståndet vilar på. Detta skulle upphäva kritiken mot att icke-

diskrimineringsprincipen riskeras genom den lagstiftning som är idag.  

 

Ett tillvägagångssätt för att åstadkomma detta är att ändra den redan existerande 

bestämmelsen i UtlL 5:3 p 4, till att gälla även barn med humanitära skäl. Detta 

föreslogs av flera remissinstanser redan vid tillkomsten av bestämmelsen och är som jag 

ser det en enkel åtgärd för att komma tillrätta med ett allvarligt problem. De risker med 

så kallade ankarbarn, det vill säga barn som skickas till Sverige med avsikt att 

tillförsäkra hela familjen uppehållstillstånd, som regeringen anfört är ett argument emot 

en allt för utökad rätt till anhöriginvandring.157 En ökad rätt till anhöriginvandring 

medför också att fler människor får rätt att komma till Sverige, vilket måste avvägas 

mot den reglerade invandringen.  

 

Som argument mot detta kan för det första anföras att det till synes inte finns belägg för 

att ankarbarn är ett reellt problem. Det är visserligen svårt att finna statistiskt 

säkerställda utredningar på området. På uppdrag av regeringen togs det år 2010 fram en 

rapport som hade till syfte att utreda mottagandet för ensamkommande barn. Där 

framhålls att det inte finns stöd för farhågan att mottagande av ensamkommande barn 

innebär en betydande ökning i anhöriginvandringen, men att det förekommer allvarliga 

vanföreställningar om detta fenomen som försämrar mottagandet av ensamkommande 

barn.158 Av uppgifter från Migrationsverket på uppdrag av Sveriges Radio år 2012 

framgår att under perioden 2007-2010 var det ca 10 % av de ensamkommande barnen 

som återförenats med familjemedlemmar genom att utgöra anknytningsperson för 

dessa.159 Tilläggas bör att undersökningen inte gällde endast barn med humanitära skäl 

utan alla ensamkommande barn, vilket innebär att även de grupper som idag har rätt till 

familjeåterförening till synes inte missbrukar denna rätt i någon utbredd omfattning. För 

att få mer uppdaterad information har jag själv varit i kontakt med Migrationsverkets 

statistikfunktion. Den statistik som jag har fått tillgång till är dock alldeles för oprecis 
                                                
157 Prop. 2009/10: 31 s 102. 
158 Eriksson, ”Hem, ljuva hem” - Redovisning av uppdraget som regeringens koordinator för 
ensamkommande barn s 13 f. 
159http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5123320 Senast besökt 2015-
05-07. Undersökningen gällde inte endast föräldrar utan även syskon samt make/maka, om det 
ensamkommande barnet hunnit bli myndigt och gift sig.  
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för att kunna dra några klara slutsatser av. Migrationsverket redovisar bara statistik för 

anknytning till minderåriga barn och redogör inte särskilt för om dessa barn är 

ensamkommande eller om de är i sällskap med en förälder eller annan vårdnadshavare. 

De kan heller inte visa på vilken grund det aktuella barnet har uppehållstillstånd. 

Dessutom finns ingen särredovisning för vilka släktskap som föreligger mellan 

personerna.  Eftersom det således finns allt för många osäkerheter kring siffrorna har 

jag valt att inte redovisa dessa. Till sist vill jag också poängtera att statistik aldrig kan 

visa om barnet skickats till Sverige med överlagd avsikt att utgöra ”ankare”, eller om 

familjen helt enkelt gjort vad nöden krävt och sedan nyttjar sin legitima rätt till 

familjeåterförening. Sammanfattningsvis är det alltså svårt att få en fullständig bild av 

problematiken, men det allra mesta tyder på att ankarbarn inte är ett reellt problem utan 

att det snarare rör sig om en slags mytbildning. 

 

Ett andra principiellt argument mot regeringens farhågor om ökad anhöriginvandring är 

att en rättighet så som principen om familjens enhet enligt min mening inte bör kunna 

inskränkas med hänsyn till politiska avväganden om hur många som rättigheten kan 

komma att beröra. Jag ser därför inga hinder för att en rätt till familjeåterförening bör 

omfatta alla ensamkommande barn i Sverige. På så sätt uppfyller Sverige sina 

förpliktelser gentemot barnkonventionen och tillerkänner alla barn rätten till 

familjeåterförening utan åtskillnad i enlighet med icke-diskrimineringsprincipen.   
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7. Avslutning 
Det primära syftet med uppsatsen har varit att undersöka om barns rättigheter tillvaratas 

i regleringen och rättstillämpningen kring ensamkommande barn som 

anknytningspersoner, enligt vad Sverige ålagt sig att göra enligt barnkonventionen. Jag 

har i arbetet visat på att ensamkommande barn har ett omfattande rättighetsskydd 

genom framförallt FN:s barnkonvention. Dessa rättigheter har i stort sätt fått genomslag 

i lagstiftningen, men jag har också argumenterat för ett alternativt synsätt där man inte 

kan anse att lagstiftningen helt och fullt lever upp till kraven i barnkonventionen. 

Redovisningen visar också att rättigheterna har dålig genomslagskraft i 

rättstillämpningen. Det har dessutom visat sig att gränsdragningen mellan skyddsskäl 

och humanitära skäl är vag och att den grund på vilken barnet får uppehållstillstånd 

påverkar i vilken mån barnet har tillgång till vissa av sina rättigheter.  

 

Det andra syftet med uppsatsen var att ge förslag på åtgärder för att svensk rätt och 

rättstillämpning bättre ska överensstämma med barnkonventionen. För att avhjälpa de 

brister jag identifierade har jag föreslagit ett antal åtgärder som Sverige kan vidta för att 

bättre upprätthålla rättigheterna i barnkonventionen. Sverige kan för det första 

inkorporera barnkonventionen i svensk rätt för att på så sätt öka barnperspektivet i 

rättstillämpningen. En andra åtgärd är att införa barnspecifika skyddsgrunder i UtlL för 

att tydligare markera gränserna mellan skyddsskäl och humanitära skäl. Sverige bör 

även ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen för att ge barn en 

möjlighet att klaga på beslut som kränker deras rättigheter. Till sist har jag föreslagit att 

Sverige bör lagstifta om en rätt till familjeåterförening för alla barn som fått 

uppehållstillstånd i Sverige, för att på så sätt undvika att tillgången till barnets 

rättigheter ska vara villkorad utifrån den grund på vilket barnet fått uppehållstillstånd. 

Genom att genomföra dessa åtgärder kan Sverige bli ett föregångsland på barnrättens 

område och visa att i Sverige garanteras alla barn rätt till sina föräldrar, en rätt som är 

ovillkorlig oavsett vad som skiljt familjen åt.   
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