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Abstract 
The purpose of this thesis is to find out how the Swedish authorities comply 

with international law by studying the protection of asylum-seeking children that 

are apprehended by Swedish authorities according to the legislation of LVU because of abuse 

or neglect and thereafter are deported together with their parents. The aim of this thesis is to 

find out if Swedish legislation and praxis is consistent with international 

law through the Convention on the Rights of the Child and EKMR. Would it be possible to 

increase the protection of these children through incorporating the Convention on the Rights 

of the Child in Swedish law, through a wider interpretation of the principle of non-

refoulement or through more morality in the law? The thesis has been conducted as a 

literature study where the right-dogmatic method has been used to compare Swedish and 

international law. The theories by Dworkin about morality and law have been compared to 

Peczeniks right-dogmatic theories. 

The review shows that Swedish authorities are infringing article 2, 3, 12 and 19 of 

the Convention on the Rights of the Child, when it comes to the protection of asylum-seeking 

children. The best way to increase the protection is to incorporate the Convention on the 

Rights of the Child in Swedish law. By interpreting the principle of Non-refoulement in a 

wider manner the protection will also increase. However, the use of more morality in the 

judgements will not ensure the asylum-seeking children a reliable protection. 

Keywords: Asylum-seeking children, LVU, Convention on the Rights of the Child, EKMR, 

Non-refoulement, Dworkin, Peczenik. 

  

 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur de svenska myndigheterna följer internationell rätt 

genom att granska skyddet av asylsökande barn som omhändertas enligt LVU och därefter 

utvisas från Sverige med sina vårdnadshavare. De frågeställningar uppsatsen svarar på är om 

svensk lag och praxis överensstämmer med internationell rätt genom Barnkonventionen och 

EKMR, då omhändertagna asylsökande barn kan utvisas med de vårdnadshavare som de 

behöver skyddas från. Kan skyddet av dessa barn stärkas genom att Barnkonventionen 

inkorporeras i svensk lag, genom en bredare tolkning av principen om non-refoulement eller 

genom mer moral i lagen? Uppsatsen är en litteraturstudie där den rättsdogmatiska metoden 

har använts för att jämföra svensk och internationell rätt. Dworkins teorier om moral och rätt 

har i uppsatsen ställts mot Peczeniks rättsdomgatiska teorier. 

Granskningen visar på att svenska myndigheter bryter mot Barnkonventionen vad gäller 

de granskade artiklarna, 2, 3, 12 och 19, när det gäller omhändertagna asylsökande barns 

skydd. För att stärka skyddet är en inkorporering av Barnkonventionen det bästa verktyget. 

Skyddet stärks också markant genom att tolka principen om non-refoulement bredare medan 

mer moral i bedömningarna inte ger ett tillförlitligt skydd. 

Nyckelord: Asylsökande barn, LVU, Barnkonventionen, EKMR, Non-refoulement, Dworkin, 

Peczenik. 
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Förkortningar 
 

EKMR = Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

FN = Förenta Nationerna 

LVU = Lag (1990:52) om särskild vård av unga 

SoL = Socialtjänstlagen 

UtlL = Utlänningslagen 

Definitioner 

Barn 

FNs barnkonvention artikel 1 definierar ett barn som varje människa under 18 år, om inte 

barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet.
1
 I Sverige definieras ett barn som 

en person under 18 år enligt såväl socialtjänstlagen som utlänningslagen.
2
 

Vårdnadshavare 

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem, om inte rätten har anförtrott 

vårdnaden åt någon annan. Den som har vårdnaden av ett barn har ansvar för barnets 

personliga förhållanden och ska se till att dess behov blir tillgodosedda.
3
 I den här uppsatsen 

används uttrycket vårdnadshavare för att inkludera såväl föräldrar som utsedda förmyndare 

eller vårdnadshavare.  

Asyl och flykting 

I utlänningslagen definieras asyl som ”ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför 

att han eller hon är flykting”.
4
 Asylsökande är den person som söker asyl i ett land, men ännu 

inte har fått sitt ärende avgjort.
5
  

 

  

                                                 
1
 FNs konvention om barnets rättigheter, 1990, artikel 1. 

2
 Socialtjänstlagen (SFS 2001:452) 1 kap 2 §., Utlänningslag (SFS 2005:7161) kap 2 §. 

3
 SFS 1949:381. Föräldrabalk. Stockholm. Justitiedepartementet. 6 kap 2 §. 

4
 Utlänningslag (SFS 2005:716) 1 kap 3 §. 

5
Migrationsverket. Asylregler. http://www.Migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-

Sverige/Asylregler.html (Hämtad 2015-03-03). 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylregler.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylregler.html
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1. Inledning  

Den 4 februari 2015 kom de sammanfattande rekommendationerna från FNs 

barnrättskommittés femte och senaste översyn av hur Sverige efterföljer FNs konvention om 

barnets rättigheter
6
 (hädanefter Barnkonventionen). I rapporten uttryckte barnrättskommittén 

uppskattning över att barnets bästa tas i beaktande i ett flertal lagar, men ansåg att barnets 

bästa fortfarande inte väger tillräckligt tungt, speciellt i asylärenden.
7
 Kritik lämnades också 

över att omhändertagna asylsökande barn kan bli utvisade med samma vårdnadshavare som 

de har blivit omhändertagna från på grund av våld eller andra övergrepp.
8
  

Enligt statistiska centralbyrån fanns det nästan två miljoner barn i Sverige den 31 

december 2014.
9
 De flesta av dem får och kan växa upp under goda uppväxtförhållanden med 

sina vårdnadshavare. I mitt arbete som utredande socialsekreterare på en ungdomsenhet möter 

jag en del av de barn som inte får göra det. De flesta av dem är inte asylsökande utan har 

åtminstone tryggheten av att veta att de inte kommer att utvisas till en osäker framtid i ett land 

som de har flytt ifrån. Asylsökande barn som växer upp under dåliga uppväxtförhållanden har 

inte den tryggheten och är därmed extra sårbara. Det faktum att ett barn är i en asylprocess är 

en försvårande faktor i det sociala arbetet och kan leda till att socialsekreteraren avvaktar med 

att bevilja insatser eller med att omhänderta ett barn i behov av skydd.
10

 

 2013 fanns det ca 51,2 miljoner människor på flykt i världen, ca hälften av dem var 

barn.
11

 Ett barn på flykt är sårbart och det är vuxenvärldens ansvar att försöka skydda det. 

Samma år sökte ca 23 000 barn asyl i Sverige, Migrationsverket beviljade c:a 6100 barn med 

familj uppehållstillstånd.
12

  

 2013 omhändertog socialtjänsten 995 barn med tvång på grund av brister i hemmiljön 

med stöd av lag (1990) med särskilda bestämmelser om vård av unga (hädanefter LVU) § 2 

                                                 
6
 Konventionen om barnets rättigheter (Convention on the Rights of the Child, G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. 

GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entered into force Sept. 2, 1990.  
7
 CRC/C/SWE/CO/4 Committee on the Rights of the Child. Concluding observation on the fifth periodic report 

of Sweden adopted by the Committe at its 68th session. 4 februari 2015. 
8
 Ibid. 11. 

9
 Statistiska centralbyrån. Hitta statistik. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-

lan-och-riket/159277/ (Hämtad 2015-02-24).  
10

 Åsa Backlund & Jenny Malmsten. Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård, 

(UNICEF Sverige, 2013), 6. 
11

 UNHCR Global Trends 2013, s. 36. www.unhcr.org, (Hämtad 2015-02-24). 
12

 Migrationsverket. Översikter och statistik från tidigare år. www.Migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html (Hämtad 2015-02-24).  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/
http://www.unhcr.org/
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html
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och 117 barn med anledning av både brister i hemmiljö och på grund av eget beteende (LVU 

§§ 2 och 3).
13

 I socialstyrelsens uppgifter kring antal placerade och omhändertagna barn finns 

inga uppgifter kring om barnen är asylsökande eller ej, varför det inte är möjligt att ta reda på 

hur många asylsökande barn som omhändertas i Sverige. I en studie gjord av UNICEF 

Sverige har författarna dock, genom att göra en kartläggning kring antal omhändertagna 

asylsökande barn i Stockholm och Malmö gjort en uppskattande beräkning kring hur många 

asylsökande barn som har placerats av socialtjänsten i hela Sverige. Beräkningen, som skall 

betraktas som en uppskattning, visar på att ca 190 asylsökande barn placeras med hjälp av 

socialtjänsten om året. Ca 30 stycken av dessa omhändertogs med hjälp av LVU, i siffrorna 

inräknas inte ensamkommande ungdomar.
14

  

 De asylsökande barn som omhändertas och placeras av socialtjänsten hamnar i kläm 

mellan två svenska myndigheter som båda har till uppgift att ta barnets bästa i beaktande i 

sina beslut, men som samtidigt har olika uppdrag. Det kan leda till att barn, som har placerats 

för att skyddas från våld och övergrepp av sina vårdnadshavare, ändå utvisas med samma 

vårdnadshavare. Frågan är om de svenska myndigheterna följer svensk lag och internationell 

rätt genom Barnkonventionen vad gäller att beakta barnets bästa.
15

 Enligt Barnkonventionen 

är konventionsstaterna skyldiga att skydda alla barn från våld, övergrepp och försummelse.
16

 

Kan svensk lagstiftning sägas överensstämma med internationell rätt vad gäller skydd av barn 

från våld och övergrepp när omhändertagna asylsökande barn kan utvisas med samma 

vårdnadshavare som de behöver skyddas från? 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de svenska myndigheterna följer internationell rätt 

genom Barnkonventionen och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna
17

 (hädanefter EKMR) samt hur väl den svenska 

lagen överensstämmer med Barnkonventionen. I studien granskas omständigheterna kring de 

asylsökande barn som på grund av socialtjänsten och Migrationsverkets olika uppdrag och 

lagar hamnar i kläm när asylsökande barn som är omhändertagna enligt lag (1990:52) med 

                                                 
13

 Barn och unga – insatser år 2013. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). (Stockholm; Socialstyrelsen, 2014), Tabell 7.  
14

 Backlund & Malmsten, 2013, 6. 
15

 FNs konvention om barnets rättigheter. 1990. artikel 3. 
16

 Ibid. artikel 19. 
17

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ETS 5, 213 U.N.T.S. 

222, entered into force Sept. 3, 1953, as amended by Protocols Nos 3, 5, and 8 which entered into force on 21 

September 1970, 20 December 1971 and 1 January 1990 respectively). 1953. 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/z17euroco.html
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särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) till skydd från sina vårdnadshavare trots det 

kan utvisas från Sverige med samma vårdnadshavare. I studien vill jag också undersöka om 

asylsökande barn som har omhändertagits kan få ett bättre skydd genom att Barnkonventionen 

inkorporeras i svensk lag eller om skyddet kan utökas på andra sätt. En aspekt som tas upp i 

uppsatsen är om Europakonventionens begrepp non-refoulement kan appliceras på de 

omhändertagna asylsökande barnen och om skyddet av dem kan stärkas genom att begreppet 

non-refoulement breddas. Ytterligare en aspekt är om det går att bredda skyddet av de 

asylsökande barnen utan att ändra i lagstiftning eller praxis vad gäller internationell rätt, 

genom att handläggare använder mer moral i sina bedömningar av de omhändertagna 

asylsökande barnens situation.  

1.2 Problemformulering 

Genom att ratificera FNs konvention om barnets rättigheter år 1990 har Sverige förbundit sig 

till att såväl genomföra konventionens bestämmelser som att rättigheterna skall gälla alla barn 

i Sverige.
18

 I Sverige har socialtjänsten genom socialtjänstlagen ansvar för att barn och unga 

växer upp under trygga och goda förhållanden.
19

 Migrationsverket är som svensk myndighet 

bunden av Barnkonventionen och skall, precis som alla andra svenska myndigheter, beakta 

barnets bästa i alla beslut som rör barn.
20

 Migrationsverkets verksamhet styrs främst av 

utlänningslagen. I så väl utlänningslagen
21

 som i LVU-lagen framgår att beslut tagna av 

Migrationsverket går före beslut om omhändertagande enligt LVU.
22

 Genom den nuvarande 

lagstiftningen där utlänningslagens beslut om utvisning eller avvisning går före socialtjänstens 

beslut om omhändertagande och skydd finns ett glapp där utsatta asylsökande barn inte längre 

skyddas.  

Enligt principen om non-refoulement får ingen person återsändas till ett land där den 

riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
23

 

Principen tas upp i den aktuella uppsatsen utifrån frågan om asylsökande omhändertagna barn 

                                                 
18

 FNs konvention om barnets rättigheter. 1990. 
19

 SFS 2001:452 Socialtjänstlagen Stockholm: Socialdepartementet. 5 kap 1 § 1p.  
20

 SFS 2005:716 Utlänningslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 1 kap 10 §.  
21

 SFS 2005:716 Utlänningslag. 23 kap 2 §. 
22

 SFS 1990:52 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: Socialdepartementet. 21 a §. 
23

 Förbud mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning regleras i Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 1953. artikel 3, förbudet 

mot att återsända en person som efter utvisning löper verklig risk att utsättas för behandling som bryter mot 

artikel 3 inkluderas i artikeln efter praxis i flera domar från Europadomstolen, se bl.a. Soering v. the United 

Kingdom, judgement of 7 July 1989. 
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som utvisas tillsammans med vårdnadshavare vilka de riskerar att utsättas för behandling i 

strid med EKMR artikel 3 kan anses utvisas i strid mot principen om non-refoulement. 

1.3 Frågeställning 

Uppsatsen syftar till att svara på två huvudfrågor 

1) Överensstämmer svensk lag och praxis, där asylsökande barn som är omhändertagna 

enligt LVU ändå riskerar att utvisas med de vårdnadshavare som de behöver skyddas 

från, med internationell rätt genom Barnkonventionen och Europakonventionen? 

2) Kan skyddet för denna kategori barn i Sverige stärkas? 

- Skulle skyddet av omhändertagna asylsökande barn stärkas genom att 

Barnkonventionen inkorporerades i svensk lag? 

- Är det möjligt att stärka skyddet av omhändertagna asylsökande barn genom att 

bredda begreppet non-refoulement? 

- Om teoretiker som Ronald Dworkin skulle applicera sina teorier om rättigheter och 

moral på det svenska systemet och på glappet vad gäller skydd av omhändertagna 

asylsökande barn i Sverige, hur skulle han se på situationen? Skulle han hitta några 

alternativa lösningar för att stärka skyddet?  

1.4 Disposition 

Efter det första, inledande kapitlet görs i kapitel två en genomgång av den teori och metod 

som kommer att användas i granskningen. Därefter följer, i kapitel tre, en genomgång av 

tidigare aktuell forskning inom det aktuella området.  

I kapitel fyra presenteras FNs konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, i 

svensk lagstiftning, socialtjänstlagen och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) samt utlänningslagen. Där görs också en genomgång av hur dessa lagar och de 

myndigheter som styrs av dem samverkar och krockar med varandra när det gäller 

omhändertagna asylsökande barn som hotas av utvisning med sina vårdnadshavare. Det följs 

av en genomgång av vad det skulle innebära för svensk lagstiftning i allmänhet och för 

skyddet av omhändertagna asylsökande barn i synnerhet att inkorporera Barnkonventionen i 

svensk lag.  

I kapitel fem diskuteras principen kring non-refoulement, vad det innebär i teorin och i 

praktiken utifrån ett antal rättsfall från Europadomstolen samt om det är möjligt att utvidga 
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det statliga ansvaret från att vara territoriellt till att handla om kontroll. Skulle i så fall en 

sådan utvidgning ge ett starkare skydd för omhändertagna asylsökande barn? 

I uppsatsens sjätte kapitel görs en genomgång av Dworkins teorier kring mänskliga 

rättigheter, lagar och moral. Dworkins teorier ställs emot Peczeniks rättsdogmatiska teori. 

Kapitlet avslutas med en genomgång om ifall omhändertagna asylsökande barn skulle få ett 

bättre skydd om mer moral togs med i bedömningen av de svåra fallen.  

I kaptitel sju görs en analys om och slutsatser dras kring hur relationen mellan svensk 

lagstiftning och internationell rätt ser ut och om omhändertagna asylsökande barn kan få ett 

stärkt skydd genom att Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag, genom en utökning av 

principen om non-refoulement eller genom att införa mer moral i domstolarna.  Uppsatsen 

avslutas därefter med en sammanfattning. 

1.5 Material och avgränsningar 

1.5.1 Primär- och sekundärmaterial 

Det primärmaterial som har använts i uppsatsen är främst lagtexter och konventioner såsom 

FNs konvention om barnets rättigheter, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga och utlänningslagen. I övrigt har ett flertal statliga utredningar använts samt ett flertal 

regeringspropositioner och överväganden.
24

  

 Sekundärmaterialet består främst i Ronald Dworkins teoriböcker kring moral och rättvisa
25

 

och Aleksander Peczeniks böcker om rättsdogmatisk teori
26

 men även andra skrifter gällande 

asylsökande barns rättigheter i Sverige och omhändertagna asylsökande barns situation. I 

sekundärmaterialet ingår tidigare forskning kring asylsökande barn i Sverige, socialtjänstens 

roll och dilemman i barnskyddsarbeten.  

                                                 
24

 DS 2011:37. Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen- en 

kartläggning. Stockholm: Socialdepartementet.; SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FNs konvention 

om barnets rättigheter i Sverige. Stockholm: Socialdepartementet.; Socialförsäkringsutskottets betänkande 

2013/14:SfU6. Migration och asylpolitik. Stockholm: Riksdagen.; Kommittédirektiv 2013:35. Översyn av 

barnets rättigheter i svensk rätt. Stockholm: Socialdepartementet. 
25

 Ronald Dworkin. Justice in robes. (London: The Belknap press of Harvard University press, 2006); Ronald 

Dworkin. Taking rights seriously. (New York: Bloomsbury Academic, 1997) 
26

 Aleksander Peczenik, Aulius Aarnio och Gunnar Bergholtz. Juridisk argumentation – en lärobok i allmän 

rättslära. (Lund: Studentlitteratur, 1995).; Aleksander Peczenik. Juridikens allmänna läror. Svensk juristtidning. 

No. 3 (2005). 
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1.5.2 Avgränsningar 

För att begränsa uppsatsens omfattning har endast asylsökande barn som placerats via LVU 

tagits upp. Barnets behov av skydd eller stöd kan vara lika stort vid en frivillig placering via 

socialtjänstlagen. Skillnaden är att när ett barn är omhändertaget enligt LVU så har svenska 

myndigheter, genom socialnämnden, tagit över vårdansvaret för barnet. I och med detta blir 

svenska myndigheters syn på hur asylsökande barn ska skyddas särskilt viktigt.  

 Asylsökande barn har på många olika sätt en utsatt situation i Sverige och det finns många 

områden där de kan vara utsatta för diskriminering genom att inte få samma rättigheter som 

barn med uppehållsrätt i Sverige har. Det har dock inte rymts inom ramen för den här studien 

att genomgripande granska alla sätt Sverige bryter eller kan tänkas bryta mot 

Barnkonventionen artikel 2.
27

 Förbudet mot diskriminering är samtidigt en av grundpelarna i 

Barnkonventionen och är viktig i den aktuella uppsatsen utifrån om omhändertagna 

asylsökande barn får samma skydd som barn med uppehållsrätt i Sverige. Artikel 2 kommer 

därför tas upp i kapitel 5 utifrån synvinkeln om omhändertagna asylsökande barn 

diskrimineras i kontakten med socialtjänsten i.  

Europakonventionens syn på flyktingar och barns rättigheter har inte tagits med i uppsatsen 

mer än i kapitlet om non-refoulement, då ett bredare resonemang kring EKMR inte hade varit 

möjligt att få plats med inom ramen för den här uppsatsen. 

En viktig avgränsning är också att uppsatsen är utförd som en litteraturstudie. En studie 

kring asylsökande barns skydd och rättigheter skulle också kunna genomföras genom 

intervjuer med socialsekreterare eller omhändertagna asylsökande barn. Då omhändertagna 

asylsökande barn är en mycket utsatt grupp bedöms det inte vara etiskt riktigt att för en studie 

intervjua dem om deras sociala situation. Vad gäller socialsekreterares upplevelse av 

handläggning av omhändertagna asylsökande barn så intervjuades ett antal socialsekreterare i 

rapporten ”Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård”
28

 varför 

det inte bedömdes vara relevant att ha samma fokus på den aktuella uppsatsen.  

  

                                                 
27

 FNs konvention om barnets rättigheter, 1990, artikel 2. 
28

 Backlund & Malmsten. 2013. 
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2. Teori och metod 

2.1 Teori 

Aleksander Peczeniks rättsdogmatiska teori kommer i uppsatsen ställas emot Ronald 

Dworkins teorier om att moraliska argument bör föras in i de fall där rättigheter kolliderar 

med andra intressen.
29

 Peczeniks rättsdogmatiska teori tas med i uppsatsen då den är 

intressant utifrån att han såväl stödjer rättspositivismens syn om att det skall finnas en 

åtskillnad mellan moral och rätt samtidigt som han menar att det är fel att säga att lagen alltid 

skall tillämpas utan tolkning, undantag gäller i icke-fungerande rättsamhällen. Peczenik 

positionerar sig därmed mitt emellan rättspositivismen och Dworkins teorier. Peczenik menar 

vidare att moral måste föras in i en bedömning av juridiken i ett samhälle med extremt oetisk 

maktutövning. Skilsmässan mellan rätt och moral är därmed inte absolut.
30

 Dworkins teorier 

är intressanta att föra in i uppsatsen för att granska om det finns möjligheter att öka de 

omhändertagna asylsökande barnens skydd utan att ändra i lagstiftning eller utvidga principen 

om non-refoulement. Genom att applicera Dworkins teorier om moral, lag och rätt på de 

rättsfall där Migrationsverket har i uppdrag att ta beslut som kan kollidera med socialtjänstens 

bedömning av ett barns bästa kommer det glapp som uppstår mellan olika myndigheters 

uppdrag och lagar att granskas.  

2.2 Metod 

Den rättsdogmatiska metoden kommer att användas för att granska svensk lagstiftning. 

Rättsdogmatikens uppgift är att tolka och systematisera gällande rätt på ett sammanhängande 

och etiskt godtagbart sätt.
31

 Rättsdogmatiken beskriver gällande rättsregler inom olika 

områden och dessa områdens uppbyggnad samt utvecklar normativa ståndpunkter som såväl 

försvarar som kritiserar olika delar av gällande rätt.
32

 Målet med att granska lag och rätt 

utifrån ett rättsdogmatiskt perspektiv är att öka koherensen i olika juridiska fall.
33

   

I uppsatsen kommer LVU-lagen och utlänningslagens skydd av omhändertagna 

asylsökande barn granskas i relation till Barnkonventionen. Granskningen kommer främst ske 

genom rättsdogmatisk metod för att utvärdera svensk lag i relation till internationella 

konventioner.  

                                                 
29

 Dworkin, 1997. 
30

 Peczenik. 2005. 270-271. 
31

 Peczenik, et al. 1995. 131-132. 
32

 Peczenik. 2005. 250. 
33

 Ibid. s. 259. 
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Uppsatsen är upplagd som en litteraturstudie där svensk lag och internationell rätt ställs 

mot varandra. Detta kommer att göras genom att såväl svenska lagtexter som 

Barnkonventionen, EKMR, statliga utredningar, regeringsbetänkanden och propositioner 

granskas. Svenska lagtexter, statliga utredningar, regeringsbetänkanden och propositioner har 

inhämtats från regeringens offentliga skrifter. Domar har sökts via Europadomstolen för 

mänskliga rättigheter. Sekundärmaterial har inhämtats genom sökningar på såväl artikelsök på 

Uppsala universitetsbibliotek och Google Scholar med sökorden: ”asylsökande barn och 

LVU”, ”Barnkonventionen i svensk lag”, ”LVU och utlänningslagen”. 

 Det aktuella läget gällande principen om non-refoulement kommer att gås igenom utifrån 

några aktuella rättsfall från Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Rättsfallen har valts ut 

utifrån att de visar på exempel där Europadomstolen i sitt domslut har breddat den 

traditionella uppfattningen om att non-refoulement endast gäller skydd mot tortyr och 

dödsstraff samt att skyddet endast skall gälla vid hot från stater, ej från privata aktörer. 
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3. Litteraturöversikt och tidigare forskning 

Situationen för asylsökande barn har forskats om i flera år, men har haft olika fokus. Under 

perioden 2004-2009 pågick en intensiv debatt kring de apatiska flyktingbarnens situation 

vilket, förutom mycket massmedial uppmärksamhet, bland annat omfattade två statliga 

utredningar
34

 samt Gellert Tamas bok De Apatiska
35

. Gruppen ensamkommande asylsökande 

barn har även de uppmärksammats i såväl statliga publikationer
36

 som i forskning de senaste 

åren.  

Situationen för asylsökande barn som omhändertas av socialtjänsten är betydligt mindre 

beforskad. 2013 gav UNICEF ut en rapport om asylsökande barn i socialtjänstens 

barnavård.
37

 I rapporten framkom att det inte finns några siffror på hur många asylsökande 

barn som omhändertas och placeras av socialtjänsten i Sverige även om en uppskattande 

beräkning gjordes av antalet. I övrigt återfinns de omhändertagna asylsökande barnens 

situation främst omskrivna statliga publikationer.
38

  

Eva Nilsson har i avhandlingen Barn i rättens gränsland granskat i vilken grad barnets 

bästa tas hänsyn till i utlänningslagen och i Migrationsverkets beslut kring 

uppehållstillstånd.
39

 Hon menar att barnets bästa i utlänningslagen är formad som en 

avvägningsregel där det är möjligt att väga samman olika intressen i varje beslut, vilket gör att 

barnets bästa sällan får prioritet framför andra intressen.
40

  

I rapporten Principen om barnets bästa i asylprocessen – ett konstruktivt verktyg eller 

kejsarens nya kläder belyser och diskuterar författaren vad som händer när principen om 

barnets bästa omsätts i den svenska asylprocessen. I rapporten har författaren granskat hur 

tjänstemän på Migrationsverket gör avvägningar gällande principen om barnet bästa och vad 

det är som påverkar dessa avvägningar.
41

 

                                                 
34

 SOU 2006:49. Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom – trauma, kultur, asylprocess. Stockholm: 

Regeringskansliet; SOU 2006:114. Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom – ett svenskt fenomen från 2001-

2006. Stockholm: Regeringskansliet. 
35

 Gellert Tamas. De Apatiska – om makt, myter och manipulation. (Stockholm: Natur och Kultur, 2009). 
36

 SOU 2011:64. Asylsökande ensamkommande barn – En översyn av mottagandet. Stockholm: 

Regeringskansliet. och Proposition 2012/13:162. Kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Stockholm; 

Justitiedepartementet. 
37

 Backlund & Malmsten. 2013. 
38

 Ds 2011:37, SOU 1997:116, 2013/14:SfU6. 
39

 Eva Nilsson. Barn i rättens gränsland – Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstilstånd. Diss. Umeå 

universitet. 2007. 
40

 Ibid. 241-242. 
41

 Anna Lundberg. Principen om barnets bästa i asylprocessen – ett konstruktivt verktyg eller kejsarens nya 

kläder? Malmö Universitet. 2009 
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Ovanstående avsnitt ger inte någon heltäckande bild av den forskning som finns kring 

omhändertagna asylsökande barn, men visar på att det finns ett utrymme att fylla kring vilka 

lösningar som kan finnas för att öka de omhändertagna asylsökande barnens skydd. 

Förhoppningen är att den här uppsatsen skall påbörja en sådan diskussion. 
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4. Juridik – internationell rätt och svensk lagstiftning 

I kapitel fyra görs en genomgång kring internationell rätt och svensk lagstiftning gällande 

omhändertagna asylsökande barn. I slutet av kapitlet görs också en sammanstämning av om 

svensk lag kan sägas överensstämma med internationell rätt. Jämförelsen syftar till att 

klargöra om det finns ett glapp mellan svensk rätt och internationell rätt samt vilka 

konsekvenser det kan få för omhändertagna asylsökande barn. Är det möjligt att svensk lag 

tillåter att barn som omhändertas enligt LVU av socialnämnden till följd av att det har blivit 

utsatt för våld, kränkningar eller brister i omsorgen trots det kan bli utvisade med samma 

vårdnadshavare? Var tar det svenska ansvaret för utsatta barn slut? Kapitlet avslutas med ett 

resonemang kring om skyddet för omhändertagna asylsökande barn kan breddas genom att 

Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag.  

4.1 FNs konvention om barnets rättigheter 

FNs generalförsamling antog Konventionen om barnets rättigheter den 20 november 1989. 

Följande år, 1990, ratificerade Sverige Barnkonventionen utan några reservationer.
42

 I och 

med Barnkonventionen blev barnet för första gången ett subjekt med egna rättigheter.
43

 

Principen om barnets bästa
44

 är en av fyra grundpelare i Barnkonventionen. Grundpelarna har 

både en självständig betydelse och skall prägla tolkningen av de övriga artiklarna i 

konventionen.
45

  

Principen om barnets bästa gäller inte bara i traditionellt familjerättsliga frågor utan vid 

alla åtgärder som rör barn och inom alla områden.
46

 Principen skall vara vägledande när 

konventionen tillämpas. Som en portalparagraf är dock barnets bästa inte det enda 

utslagsgivande i alla situationer utan ett av flera viktiga intressen att väga in i bedömningar 

som rör barn. Genom artikel 3 skall dock en garanti finnas för att hänsyn tas till 

                                                 
42

 Ds 2011:37. 24. 
43

 SOU 1997:116. kap. 6.1. 
44

 FNs konvention om barnets rättigheter. 1990. artikel 3: Barnets bästa 1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare 

sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.  2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra 

barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för 

barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  3. 

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd 

av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens 

antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 
45

 SOU 1997:116. kap. 6.1. 
46

 FNs konvention om barnets rättigheter. 1990. artikel 3 p 3. 
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barnperspektivet och att barnets bästa alltid skall beaktas i alla beslut som rör barn.
47

 Vad 

barnets bästa är finns inte definierat i konventionen, vilket kan vara en svårighet när barnets 

bästa skall åberopas i olika sammanhang.  

Principen om likabehandling, genom artikel 2
48

, är ytterligare en grundpelare i 

Barnkonventionen. Genom principen om likabehandling skall alla barn inom ett lands 

jurisdiktion få del av de rättigheter som omfattas av Barnkonventionen, utan någon 

diskriminering av något slag. I artikeln framgår att barn vare sig får diskrimineras i relation 

till vuxna eller i relation till andra barn. Genom Barnkonventionen artikel 2 har 

konventionsstaterna en aktiv skyldighet att skydda barn mot diskriminering. En 

konventionsstat kan därför inte nöja sig med att dess lagar följer Barnkonventionens principer, 

det måste också göras ett arbete mot diskriminering i praktiken. FN-kommittén har i 

förarbetet till artikel 2 kommit fram till att varje konventionsstat har ansvar för alla barn vars 

situation de har inflytande över, vilket också innefattar asylsökande barn.
49

 Det är dock inte 

preciserat vad ansvaret innebär och hur långt det sträcker sig.  

Barnets rätt att uttrycka sina åsikter är den tredje grundpelaren i Barnkonventionen.
50

 FN-

kommittén har i förarbetena till Barnkonventionen förtydligat att barnets rätt att uttrycka sina 

åsikter är absolut.
51

 Genom artikeln har barnet inte bara rätt att uttrycka sina åsikter utan skall 

också beredas möjlighet att uttala sig i de frågor som rör det. Det finns ingen åldersgräns för 

när barnet skall ha rätt att delta och fritt uttrycka sina åsikter det gäller alla barn som kan bilda 

sina egna åsikter, vilket inkluderar mycket små barn. I artikeln framgår också att barnets 

åsikter inte bara skall höras utan också tillmätas betydelse i förhållande till ålder och 

mognad.
52

 

                                                 
47

 SOU 1997:116. kap. 6.1. 
48

 FNs konvention om barnets rättigheter. 1990. artikel 2: Icke-diskriminering 1. Konventionsstaterna skall 

respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan 

åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 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.  2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 

skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 

familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 
49

 SOU 1997:116. kap. 4.1. 
50

 FNs konvention om barnets rättigheter. 1990. artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd 1. 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i 

alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad.  2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 

procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. 
51

 SOU 1997:116. kap. 8.1. 
52

 FNs konvention om barnets rättigheter. 1990. artikel 12. 
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Barnkonventionen innehåller flera artiklar som syftar till att ge barn särskilt skydd mot 

övergrepp och utnyttjande, artikel 19 handlar om skydd mot övergrepp i familjen.
53

 Genom 

artikeln har staten såväl en förebyggande skyldighet som en skyldighet att ingripa om ett barn 

har råkat illa ut.  

Myndigheterna i det land som har ratificerat Barnkonventionen har ansvar för alla barn 

vars situation de har inflytande över. Det gäller såväl medborgare i landet som asylsökande 

barn eller barn som har fått sin ansökan om asyl avslagen.
54

 Det finns dock inte någon 

domstol som prövar frågan om en stat har brutit mot Barnkonventionen. FNs kommitté för 

övervakning av barnets rättigheter (barnrättskommittén) har i uppgift att övervaka 

efterlevnaden av Barnkonventionen. Det görs genom att kommittén granskar nationella 

rapporter som konventionsstaterna lämnar in vart femte år.
55

  

4.2 Barnkonventionen i svensk lag 

Sverige har ratificerat Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll och är därför folkrättsligt 

förpliktigat att följa det på nationell nivå.
56

 Alla stater som har ratificerat Barnkonventionen är 

skyldiga att se till att dess rättigheter införlivas med den nationella lagstiftningen. Hela den 

offentliga sektorn och alla dess anställda skall respektera, skydda och uppfylla 

Barnkonventionen, däremot tar inte konventionen ställning till på vilket sätt det sker.
57

 Efter 

att en konvention har ratificerats kan den inkorporeras eller transformeras. Att inkorporera en 

konvention innebär att de bestämmelser som finns i konventionen skall gälla som lag i det 

aktuella landet. Konventionen kan då antingen ges företräde framför redan rådande 

lagstiftning eller bli jämställd den.
58

 I samband med att Sverige ratificerade Barnkonventionen 

konstaterades att Sverige inte behövde göra några ändringar i rådande lagstiftning
59

 varför 

Sverige har valt att transformera svensk lag i enlighet med Barnkonventionen och dess 

                                                 
53

 FNs konvention om barnets rättigheter. 1990. artikel 19: Skydd mot övergrepp 1. Konventionsstaterna skall 

vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att 

skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller 

den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.  2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan 

vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge 

barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för 

identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt 

att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande. 
54

 SOU 1997:116. kap. 4.1. 
55

 FNs konvention om barnets rättigheter. 1990. artikel 42, 43. 
56

 Ds 2011:37. 12. 
57

 SOU 1997:116. kap. 4.1. 
58

 Kommittédirektiv 2013:35. 3. 
59

 Ds 2011:37. 24. 
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tilläggsprotokoll. Att transformera betyder att svenska lagar och bestämmelser som berör 

barnets rättigheter på olika områden har anpassats så att de överensstämmer med 

Barnkonventionen.
60

 Eftersom konventionen inte är inkorporerad skall inte domstolar och 

myndigheter tillämpa konventionstexterna direkt, om de inte har tagits in i svensk författning. 

Den svenska lagen skall dock tolkas på ett sätt så att den är förenlig med konventionerna.
61

 I 

de fall där det istället konstaterades att normharmoni råder, alltså att svensk rätt redan är 

överensstämmande med konventionen, gjordes inga lagändringar.
62

 Oavsett om konventionen 

inkorporeras, transformeras eller om normharmoni konstateras så är Sverige bundet att följa 

den. Om det dock uppstår en konflikt mellan rådande nationell lag och en internationell 

konvention som inte har inkorporerat så har den nationella lagen företräde.
63

 Enligt folkrätt 

skall skrivna avtal hållas, pacta sunt servanda, och gå före nationell rätt vid en konflikt. Det 

är därmed också FN-kommitténs rekommendation att det är de internationella åtagandena som 

skall prioriteras före den nationella rätten vid konflikter.
64

 I Regeringskansliets kartläggning 

från 2011 om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i 

Barnkonventionen kommer de fram till att svensk lagstiftning överlag överensstämmer med 

konventionen samt att de ofta ger ett starkare skydd än Barnkonventionens minimikrav.
65

 Det 

är regeringen som har det yttersta ansvaret för att Barnkonventionen följs, men såväl Riksdag 

som kommuner, landsting och statliga myndigheter har ansvar för att följa Barnkonventionen 

och skydda barnets rättigheter.
66

  

4.3 Socialtjänstlagen och lag (SFS 1990:52) om särskild vård av unga 

Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som reglerar socialtjänstens arbete i Sverige. I 2 kap 2 § 

SoL fastslås att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får det stöd och 

den hjälp de behöver,
67

 det så kallade vistelsebegreppet. Socialnämnden skall verka för att 

barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.
68

 Socialtjänstens 

barnavårdsutredningar syftar till att utreda om barn far illa och om de är i behov av skydd 
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eller stöd från socialtjänsten. I socialtjänstlagen framgår att: ” När åtgärder rör barn skall det 

särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver”.
69

  

De insatser och stöd som erbjuds barn och familjer är frivilliga, vilket betyder att 

familjerna kan tacka nej och avsäga sig kontakten med socialtjänsten. Som yttersta maktmedel 

och åtgärd för att skydda barns liv och hälsa kan socialtjänsten omhänderta barn mot deras 

vårdnadshavares vilja enligt LVU.
70

 Steget mellan frivilliga och tvingande insatser är stort, 

varför många barn och unga som är i behov av stöd, men där familjerna tackar nej till insatser 

och förhållandena inte är sådana att de räcker för ett omhändertagande inte får det stöd de 

behöver.  

Socialtjänsten har såväl det yttersta ansvaret för barn som vistas i den egna kommunen 

som det yttersta maktmedlet att ta beslut om att omhänderta barn mot deras och 

vårdnadshavares vilja till skydd för barnet. Det är ett ansvar som är lagstadgat och som väl 

stämmer överens med Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa
71

 samt artikel 19 som slår 

fast att konventionsstaterna skall vidta alla möjliga åtgärder för att skydda barnet mot alla 

former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i 

föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.
72

  

I 1 § LVU 1 st. fastställs att den som är under 18 år kan beviljas vård och stöd av 

socialtjänsten mot barnets och/eller vårdnadshavarnas vilja om kriterierna i 2 och 3 §§ LVU 

är uppfyllda och om det inte bedöms vara möjligt att ge vård med samtycke från den unge 

och/eller dess vårdnadshavare. LVU-lagstiftningen ger socialtjänsten såväl möjligheter som 

skyldigheter att ingripa när det föreligger risk för att ett barns hälsa och utveckling skadas.
73

 

Ett barn som omhändertas gör det med stöd av 2 och/eller 3 §§ LVU. 2 § LVU handlar om de 

så kallade ”miljöfallen”, där hemmiljön är anledning till att barnet omhändertas. Det gäller 

exempelvis utsatthet för fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 

omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som utgör en påtaglig risk för att den unges 

hälsa eller utveckling skadas.
74

 Enligt 3 § LVU kan vård beslutas mot den unges och/eller 

vårdnadshavarnas vilja om den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling för en påtaglig 
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risk att skadas genom missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.
75

 

Genom att besluta om vård enligt LVU tar socialnämnden över beslutsrätten om hur den 

unges vård skall se ut samt var den skall utövas. LVU-lagen fastslår också att nämnden under 

vårdtiden har samma ansvar för den unges grundläggande rättigheter som en vårdnadshavare 

har.
76

 I den här uppsatsen handlar skyddet för de barn som omhändertas enligt 2 § LVU till 

skydd från att utsättas för misshandel, utnyttjande, brister i omsorgen eller liknande. 

I såväl socialtjänstlagen som LVU-lagen finns Barnkonventionens artikel 3 inskriven, den 

är dock olika starkt formulerad. Enligt 1 kap 2 § SoL anges att barnets bästa särskilt skall 

beaktas. I LVU-lagen har barnets bästa en starkare ställning då det i 1 § 5 st. LVU står att 

barnets bästa skall vara avgörande i beslut enligt LVU-lagen.  

4.4 Utlänningslagen 

Utlänningslagen (UtlL) reglerar villkor för en enskilds rätt att resa in i, vistas och arbeta i 

Sverige.
77

 I 5 kap UtlL regleras bestämmelser kring vem som kan beviljas uppehållstillstånd 

och på vilka grunder. Enligt 5 kap 6 § UtlL fastslås att uppehålltillstånd, förutom att beviljas 

till flyktingar och skyddsbehövande i övrigt kan ges om det föreligger synnerligen ömmande 

omständigheter. Det framgår också att barn skäl inte behöver vara av samma tyngd och allvar 

som vuxnas för att beviljas uppehållsrtillstånd enligt den aktuella paragrafen.
78

 

Barnkonventionens principer om barnets bästa (artikel 3) och barnets rätt att fritt uttrycka 

sina åsikter (artikel 12) har förts in i utlänningslagen för att barnets bästa skall stärkas i asyl- 

och flyktingärenden.
79

 Principen om barnets bästa har gjorts till en portalparagraf i 

utlänningslagen
80

, den är dock konstruerad som en avvägningsregel där det är möjligt att i 

varje beslut väga in olika intressen, varav barnets bästa är ett.
81

  När Migrationsverket fattar 

beslut om uppehållstillstånd ställs barnets bästa mot andra intressen, såsom principen om 

reglerad invandring.
82

 I ett beslut i dåvarande Utlänningsnämnden från 1997 uttalade sig 

nämnden om att kravet att beakta barnets bästa i Barnkonventionen artikel 3 inte är absolut. 

Genom att väga in andra viktiga intressen menade nämnden att åtgärder, som inte är förenliga 
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med barnets bästa, ändå kan behöva vidtas. Ett sådant övergripande intresse är samhällets 

intresse av att reglera invandringen.
83

  

Migrationsverket skall, inför alla beslut och alla åtgärder som rör barn, göra en så kallad 

barnkonsekvensanalys. Det skall göras för att säkerställa att barnets bästa beaktas i 

handläggningen.
84

 Regeringen har dock slagit fast att prövningen av barnets bästa i 

asylärenden inte kan gå så långt att vara barn blir till ett eget kriterium för uppehålltillstånd då 

den menar att det skulle locka föräldrar att utnyttja sina barn för att få uppehållstillstånd.
85

  

Barnets rätt att höras finns reglerat i 1 kap 11 § UtlL där det fastslås att ett barn som 

berörs av ett beslut skall höras i det aktuella ärendet om det inte bedöms vara olämpligt. 

Hänsyn skall tas till vad barnet har sagt i relation till dess ålder och mognad.
86

 Trots detta hörs 

barn endast i ett fåtal av de ärenden där de berörs.
87

 Även om det i utlänningslagens 

bestämmelser om skyddsbehövande i övrigt framgår att barnets skäl inte behöver vara av 

samma tyngd som den vuxnes så finns det inga särskilda regler om hur barnärenden skall 

bedömas, det är vuxennormen som är utgångspunkten i bedömningen.
88

 Handläggarna får 

därmed svårt att göra bedömningar som följer rekommendationerna om att ett barns asylskydd 

väger tyngre än en vuxens. I kombination med att barns egna berättelser om deras asylskäl 

sällan hörs blir det än svårare för handläggare att bedöma barnets asylskäl. 

Det asylsökande barnet ses i utlänningslagen främst som en individ när dess behov av 

skydd gäller på grund av förföljelse eller på grund av humanitära skäl, men också vad gäller 

behov av skydd från dess vårdnadshavares försök att få uppehållstillstånd på otillräckliga skäl, 

i övrigt betraktas barnet som en del av familjens helhet eller som ett bihang till 

vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna å sin sida konstrueras som otillräckliga vad gäller att se 

till sina barns bästa under en vistelse i Sverige, vid beslut om utvisning eller avvisningen så 

antas de däremot ha goda förmågor att ta hand om barnen.
89

  

Migrationsverket kan utvisa ett barn som är omhändertaget enligt LVU med sina 

vårdnadshavare, i utlänningslagen ges dock möjligheten att bevilja ett barn som är 

omhändertaget enligt LVU ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
90

, om ett barn beviljas 
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tidsbegränsat uppehållstillstånd av ovanstående anledning så kan även dess vårdnadshavare 

beviljas det.
91

 I ärenden där Migrationsverket överväger att inte bevilja det omhändertagna 

asylsökande barnet uppehållstillstånd skall ett yttrande inhämtas från socialnämnden gällande 

barnets situation, innan ett beslut tas. Yttrandet skall tillmätas stor vikt. När Migrationsverket 

tar ställning till utvisning av ett omhändertaget barn skall en utredning göras kring om det 

finns någon fungerande eller lämplig institution för barnet, det är dock först när beslutet av 

utvisning skall verkställas som Migrationsverket utreder om det finns plats för barnen på 

tilltänkt institution. Kravet på ordnat mottagande för barn som utvisas med sina 

vårdnadshavare är inte reglerat i utlänningslagen, varför ansvaret istället kan bli 

socialtjänstens. Enligt internationell praxis är dock myndigheterna skyldiga att arbeta för att 

ett barn får ett lämpligt mottagnade i det land det utvisas till.
92

 

4.5 Överensstämmer svensk lag med internationell rätt? 

I regeringskansliets kartläggning om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med 

rättigheterna i Barnkonventionen konstateras att Sverige har genomfört de åtaganden som har 

ålagts landet efter ratificeringen av Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll.
93

 I 

kartläggningen dras slutsatsen att svensk lag i stort stämmer väl överens med 

Barnkonventionens rättigheter samt att den rådande lagstiftningen ofta överstiger 

Barnkonventionens minimikrav.
94

 Även barnkommittén har i sin översyn om svensk 

lagstiftning och Barnkonventionen dragit slutsatsen att inte föreslå att Barnkonventionen skall 

inkorporeras i svensk lag då gällande lag anses vara tillräcklig.
95

  

 Svensk lagstiftning stämmer överens med Barnkonventionens artikel 3
96

, vad gäller 

socialtjänstlagen och LVU-lagen, där barnets bästa främst är starkt formulerat i LVU-lagen. 

Utlänningslagens skrivelse om barnets bästa är inte lika starkt formulerad utan konstruerar 

barnets bästa som ett av flera olika intressen att ta hänsyn till. I UNICEFs rapport om 

Barnkonventionens status konstateras att Migrationsöverdomstolen fram till 2011 inte 

meddelat någon dom där huvudfrågan har varit kring barnet bästa eller barnets rätt att komma 

till tals.
97

 Barnkommittén menar att barnets bästa skall tolkas utifrån två perspektiv – det 
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objektiva och det subjektiva. Vetenskap och beprövad erfarenhet skall säkra det objektiva 

perspektivet, medan barnets egen inställning och vilja är det subjektiva perspektivet.
98

 

Migrationsverket skall vid beslut om utvisning av omhändertagna asylsökande barn inhämta 

socialnämndens bedömning, vilket kan sägas representera det objektiva perspektivet.  Det 

måste finnas starka skäl för att en utvisning skall ske mot socialnämndens rekommendation.
99

 

Trots detta upplever socialsekreterare inte att Migrationsverkets personal i tillräckligt hög 

grad tar hänsyn till deras kunskap i dessa ärenden.
100

 För att det subjektiva perspektivet skall 

kunna tas hänsyn till måste barnets egen uppfattning höras, något som alltså inte görs i 

tillräckligt hög grad. I flera ärenden där Migrationsverket har tagit beslut om utvisning har det 

endast gjorts en referens till portalparagrafen utan att någon motivering har gjorts kring på 

vilket sätt barnets bästa har vägts in och varför det inte har bedöms vara utslagsgivande i 

ärendet.
101

 Principen om barnets bästa har bara haft en liten betydelse vad gäller barns 

möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige.
102

 Även FNs barnrättskommitté har uttryckt oro 

över att barnets bästa inte väger tillräckligt tungt i den svenska asylprocessen, men också över 

professionellas bristande kunskap om vad barnets bästa innebär.
103

 Det är tvivelaktigt om 

barnets bästa faktiskt kan sägas tas i beaktande tillräckligt hög grad, vilket diskuteras vidare i 

analysen. 

 Enligt Barnkonventionen artikel 2 skall alla rättigheter gälla lika för alla barn inom ett 

lands jurisdiktion.
104

 Alla barn som befinner sig i Sverige kan skyddas från vårdnadshavare 

som brister i omsorgen genom att som sista utväg omhändertas enligt 2 § LVU.
105

 När ett barn 

med uppehållrätt i Sverige omhändertas finns det ingen annan lag som står över 

socialnämndens och därefter Förvaltningsrättens bedömning gällande skydd för barnet. 

Genom att förutsättningarna för att skyddas från att utsättas för våld och övergrepp av sina 

vårdnadshavare skiljer sig för barn med uppehållstillstånd och asylsökande barn i Sverige är 

frågan om de asylsökande barnen verkligen kan sägas få samma rätt till skydd eller om de 

diskrimineras i strid mot Barnkonventionen artikel 2. Det är en fråga som kommer diskuteras 

vidare i analysen.  
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 Omhändertagna asylsökande barn kan utsättas för diskriminering på fler sätt i kontakten 

med socialtjänsten. I UNICEFs rapport från 2013 framgår att det finns bristande rutiner i 

arbetet med asylsökande barn som bedöms vara utsatta för omsorgssvikt och att det finns en 

oro för att de asylsökande barnen diskrimineras utifrån socialtjänstlagen när det gäller såväl 

skydd som att bli erbjuden stöd.
106

 Socialsekreterare beskriver i intervjuer att asylsökande 

barn placeras på frivillig väg, via SoL, istället för enligt LVU då det finns en vetskap om att 

barnet ändå kan komma att utvisas med sina vårdnadshavare. Detta för att det kan förvärra 

barnets situation att omhändertas om det sedan skall utvisas med sina vårdnadshavare. 

Bedömningen av vad som är barnets bästa kan också komma att påverkas av om barnet skall 

utvisas eller inte, då det är svårt att göra en långsiktig planering.
107

 Barn som av socialtjänsten 

bedöms ha ett behov av samhällsvård får inte det stöd de behöver om de utvisas.
108

 

Lagstiftningen gör det möjligt för Migrationsverket att ta hänsyn till socialnämndens 

bedömningar samt att skydda omhändertagna asylsökande barn genom att ge dem tillfälliga 

uppehållstilstånd eller genom att inkludera dem i kategorin ”skyddsbehövande i övrigt” där 

barnens skäl inte behöver vara av samma allvarlighetsgrad som för vuxna. Möjligheterna att 

skydda de omhändertagna asylsökande barnen är dock inte tvingande utan är just möjligheter. 

Migrationsverket har också möjlighet att besluta att utvisa barn tillsammans med sina 

vårdnadshavare i strid med socialnämndens bedömningar. Det gör att de omhändertagna 

asylsökande barnen inte garanteras samma skydd, de är därmed inte lika inför lagen som 

omhändertagna barn med uppehållstillstånd i Sverige. FNs barnrättskommitté uppmanar 

Sverige att säkerställa att inget barn skall kunna bli utvisat tillsammans med vårdnadshavare 

som de har omhändertagits från på grund av våld eller försummelse.
109

 Det är även i det här 

fallet tveksamt om svensk lag och praxis kan sägas överensstämma med internationell lag 

genom Barnkonventionen artikel 2. 

 Migrationsverket skall, i den mån det inte bedöms olämpligt, höra varje barns egna 

asylskäl,
110

 vilket också regleras i Barnkonventionen artikel 12.
111

 FNs barnrättskommitté 

konstaterar att trots att barnets rätt att höras finns inskrivet i utlänningslagen så tillämpas det i 

allt för liten grad i praktiken. Lagformuleringen om att ett barn endast skall höras när det inte 

bedöms olämpligt är olycklig då den ger möjligheter till att i praktiken inte lyssna till barnets 
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berättelse.
112

 Formuleringen i 1 kap 11 § UtlL är inte lika stark som i Barnkonventionen 

artikel 12. 

 Enligt Barnkonventionen artikel 19 skall konventionsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder 

för att skydda bart mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, 

vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 

övergrepp.
113

 Genom socialtjänstlagen och LVU-lagen uppfylls åtagandet i samarbete med 

vårdnadshavarna och om det inte är möjligt med tvång. Skyddet av utsatta barn slutar dock 

gälla när ett beslut om utvisning av ett barn med dess vårdnadshavare verkställs. 

Omhändertagna asylsökande barn kan därmed utvisas med vårdnadshavare, som har bedömts 

vara olämpliga eller farliga för dem, och har därmed inte ett lika omfattande skydd från 

myndigheterna som barn med uppehållsrätt. I socialförsäkringsutskottets betänkande görs 

bedömningen att möjligheten att bevilja barn uppehållstillstånd vid särskilt ömmande 

omständigheter ger omhändertagna asylsökande barn tillräckligt skydd då de kan inbegripas i 

ovanstående grupp och på så sätt skyddas från att utvisas under pågående LVU-vård. 

Utskottet anser därför inte att ytterligare skydd eller översyn av LVU-lagstiftningens ställning 

i relation till utlänningslagen är behövlig.
114

 Barnkommittén har kommit fram till liknande 

slutsatser då den inte anser att ett omhändertagande enligt LVU automatiskt skall hindra en 

utvisning av barnet. Barnets skyddsbehov bedöms tillgodoses genom möjligheten att kunna 

bevilja såväl det omhändertagna asylsökande barnet som dess vårdnadshavare tillfälligt 

uppehållstillstånd i fall då det bedöms nödvändigt.
115

 Genom att utlänningslagen står över 

LVU-lagen säkerställer inte Sverige det fortsatta skyddet av barn som utsätts för våld, 

övergrepp eller försummelse av sina vårdnadshavare vid en utvisning.  

4.6 Kan skyddet stärkas genom att Barnkonventionen inkorporeras? 

Regeringskansliet menar att den svenska lagstiftningen på många områden överskrider de 

minimikrav som Barnkonventionen ställer upp och har därmed ansett att det inte finns skäl 

nog att inkorporera Barnkonventionen i svensk lagstiftning.
116

 Även om så är fallet så är 

konsekvensen med att inte inkorporera Barnkonventionen just att den svenska lagstiftningen 

får företräde framför Barnkonventionen.
117

 I socialförsäkringsutskottets betänkande från 2014 

tas ett flertal yrkanden upp från representanter från såväl socialdemokraterna, vänsterpartiet, 
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centerpartiet och kristdemokraterna om behov av att se över relationen mellan utlänningslagen 

och LVU samt en önskan om att LVU-lagstiftningen bör få företräde framför utlänningslagen 

alternativt att en utvisning endast skall få ske efter ett godkännande av socialnämnden.
118

 

Socialförsäkringsutskottets svar på motionerna var att någon ytterligare lagändring inte 

behövs då de anses i huvudsak tillgodosedda genom ett förlag på lagändring i utlänningslagen 

där omhändertagna asylsökande barns situation kan betraktas som särskilt ömmande varför de 

kan beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.
119

  

 I såväl en statlig utredning från 1997 och som i en departementpromemoria från 2011 

dras slutsatserna efter granskning av svensk lagstiftning i relation till Barnkonventionen att 

svensk lagstiftning överensstämmer med Barnkonventionen och att det inte finns något att 

vinna på att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag.
120

 Dessa rapporter ligger dock några 

år tillbaka, sedan dess har ett flertal röster höjts om att Barnkonventionen bör inkorporeras i 

svensk lag varför en särskild utredare 2013 fick i uppdrag att analysera för- och nackdelar 

med att inkorporera Barnkonventionen i svensk rätt.
121

 Barnrättsutredningen skulle ha 

redovisats 2015, men uppdraget förlängdes först för att i januari 2015 ändras till att ta fram ett 

lagförslag om inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag, vilket skall vara klart i 

februari 2016.
122

  

 I Barnrättskommitténs sammanfattande rekommendationer från februari 2015 

rekommenderas Sverige att öka kunskapen och medvetenheten om Barnkonventionen och 

principen om barnets bästa, samt att principen om barnets bästa skall vara riktlinje i alla 

beslut. Detta skall speciellt gälla beslut i asylärenden där barn är inblandade.
123

 

Barnrättskommittén kritiserar att barn som har blivit placerade utanför hemmet på grund av 

våld eller försummelse från sina vårdnadshavare riskerar att utvisas tillsammans med 

vårdnadshavarna. Barnrättskommittén uppmanar vidare Sverige att försäkra sig om att inget 

barn utvisas tillsammans med vårdnadshavare som barnet har varit omhändertaget från med 
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anledning av att det har utsatts för våld eller övergrepp i dess vård samt att barnets bästa får 

bestämma alla beslut gällande det barnet.
124

  

 Då Migrationsverkets primära uppgift är att upprätthålla en reglerad invandring är det 

oundvikligt att barnets bästa får stå tillbaka för den reglerade invandringen. Frågan är om det 

är möjligt att förena principen om barnets bästa med Migrationsverkets politiska uppdrag.
125

 

För att barnets bästa skall få en starkare ställning i utlänningslagen är det möjligt att uppdraget 

måste ändras. Genom att inkorporera Barnkonventionen, så att den får en starkare ställning än 

svensk lag, så skulle principen om barnets bästa gå före det politiska uppdraget. 

 Karin Åhman menar att en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag skulle leda 

till att konventionen åberopades oftare i domstolar, vilket i sin tur skulle leda till att den blir 

mer känd och får ett större praktiskt genomslag. Barnkonventionen skulle därmed också bli 

mer tillämpbar i de statliga och kommunala myndigheterna. Genom att Barnkonventionen 

skulle åberopas oftare i domstolar så skulle en nationell praxis kring barnets rättigheter 

byggas upp. Därmed kan eventuella luckor i lagstiftningen upptäckas och hanteras. Ett vidare 

barnperspektiv, grundat direkt på Barnkonventionen, skulle innebära en rättslig skillnad inom 

utlänningsrätten.
126

 Det är tydligt att Barnkonventionens princip om barnets bästa redan har 

påverkat hur avvägningen görs mellan barnets bästa och den reglerade invandringen.
127

 

Därigenom är det också möjligt utgå från att barnets bästa kan stärkas ytterligare i relation till 

den reglerade invandringen om Barnkonventionen inkorporerades till att bli svensk lag.  

 FNs barnrättskommitté har i sin senaste granskning tryckt på vikten av att svensk 

lagstiftning skall ändras till att helt överensstämma med Barnkonventionen.
128

 Genom att 

inkorporera Barnkonventionen i svensk lag får den samma ställning eller starkare än den 

svenska lagstiftningen. På så sätt får barnets bästa och förbudet mot diskriminering en 

starkare ställning. Om Barnkonventionen inkorporeras så blir barnets bästa inte bara en av 

flera faktorer att ta hänsyn till i asylärenden utan en egen faktor, vilket kan leda till att fler 

barns egna asylskäl lyfts. Utlänningslagens formulering gällande barnets bästa är vag, ett syfte 
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med det kan vara att handläggare skall kunna göra individuella bedömningar samt för att de 

skall kunna ta hänsyn till utomliggande värden.
129

 Genom att inkorporera Barnkonventionen i 

svensk lagstiftning bör barnets bästa få en starkare ställning i utlänningslagen och därmed 

också i Migrationsverkets beslut. 

 Efter att Sverige ratificerade EKMR och då konventionen senare blev svensk lag har det 

gått att se att Sverige har reviderat den aktuella lagstiftningen vid ett flertal gånger för att 

överensstämma med EKMR. Det har främst skett efter att Sverige har fällts i 

Europadomstolen för att ha brutit mot konventionen.
130

 Vid en inkorporering av 

Barnkonventionen kommer ett flertal lagar med största sannolikhet att revideras för att 

stämma bättre överens med konventionen. Det inte finns någon domstol som dömer brott mot 

Barnkonventionen varför det inte säkert att en inkorporering har samma genomslagskraft som 

när EKMR blev svensk lag. En mycket viktig effekt av att Barnkonventionen inkorporeras i 

svensk lag är att den då kan användas av enskilda i domstol eller inför en myndighet. 

Konventionen skulle därmed få en starkare betydelse för individen.
131
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5. Jurisdiktion och mänskliga rättigheter 

I kapitel fem presenteras principen om non-refoulement utifrån staters ansvar att inte utvisa 

personer inom dess jurisdiktion till en behandling vilken kan strida mot EKMR artikel 3. Det 

görs utifrån tankar om Sveriges ansvar vid en utvisning av omhändertagna asylsökande barn 

med vårdnadshavare som kan utsätta dem för behandling vilken strider mot EKMR artikel 3. 

Hur långt sträcker sig en stats ansvar för följden av dess handlingar? Slutar ansvaret för ett 

barn när det har lämnat landet eller har svenska myndigheter ett ansvar att förvissa sig om att 

barnet inte skall råka illa ut och följa upp vad som händer barnet efter en utvisning? Dessa och 

liknande frågor gör att resonemanget kring principen om non-refoulement är intressant 

gällande skyddet av omhändertagna asylsökande barn. Då det inte finns några domar i 

Europadomstolen gällande omhändertagna asylsökande barn som skall utvisas dras paralleller 

från andra liknande fall. 

5.1 Principen om non-refoulement 

Sverige är i utövande av lagar och rättigheter bundet av folkrättsliga förpliktelser inom 

internationell flyktingrätt och vad gäller mänskliga rättigheter i stort.
132

 En av dessa är 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheterna, EKMR, vilken Sverige ratificerade 1949 och som sedan 1 januari 1995 har 

ställning som lag i Sverige.
133

 Europakonventionens ställning i Sverige blev aktuell först när 

Sverige började fällas av Europadomstolen i början av 1980-talet. Det var först efter det som 

Riksdagen kom fram till att även domstolarna i landet hade en viktig roll för att undvika att 

Sverige skulle dömas på nytt. Sedan ratificeringen har EKMR en starkare ställning än annan 

skriven lag och en domstol kan idag vägra att tillämpa den vanliga lagen om den uppenbart 

strider mot EKMR.
134

 

EKMR artikel 3 slår fast att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning.
135

 Det innebär att Migrationsverket i sina bedömningar om 

beviljande av uppehållstillstånd eller ej måste ta i beaktande att en asylsökande inte får 

avvisas eller utvisas till ett land där hens liv eller frihet hotas på grund av ras, religion, 

nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, politisk åskådning eller minoritet, det 

kallas principen om non-refoulement.
136

 I svensk lagstiftning regleras bestämmelsen i 12 kap 

                                                 
132

 Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU6. 13. 
133

 Nilsson, 2007. 167. 
134

 Åhman, 2011. 11-12. 
135

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 1953. 
136

 Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU6. 13. 



Asylsökande barn i kläm mellan myndigheter   Författare: Malin Fröjmark 

Magisteruppsats, mänskliga rättigheter, 2015  Handledare: Maria Sjöholm 

26 

 

1 § UtlL där det fastslås att en avvisning eller utvisning aldrig får verkställas till ett land om 

det finns skälig anledning att anta att den utvisade skulle straffas med döden eller utsättas för 

kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
137

 

Europakonventionen definierar inte vad som avses med tortyr eller omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning även om viss distinktion mellan uttrycken har 

framgått i Europadomstolens praxis. När det gäller barn är det dock viktigt att bedömningen 

av miniminivån är mer relativ än när det gäller vuxna.
138

 En person som hör under ett lands 

jurisdiktion har rättigheter och skyldigheter enligt det landets nationella lagstiftning och kan 

dömas i dess domstolar. Det innebär också att en skall skyddas av dess lagar.
139

  

5.2 Praxis EKMR 

Det framgår inte något förbud i EKMR artikel 3 mot återsändande av en person till ett land 

där dess rättigheter kan kränkas enligt artikeln. Genom praxis från Europadomstolen så anses 

dock artikeln inkludera förbud mot avvisning, utvisning eller utlämning till ett land om det 

finns verklig grund för att personen i fråga löper en faktisk risk att utsättas för tortyr eller 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
140

 I fallet Soering mot 

Storbritannien argumenterar konventionsstaten att en stat inte har ansvar för det som händer 

utanför den egna jurisdiktionen samt att ett förbud mot utvisning endast bör gälla i de fall det 

är säkert att den utvisade kommer att utsättas för behandling vilken strider mot artikel 3.
141

 

Domstolen menar dock att trots att EKMR artikel 1 slår fast att konventionsstaterna har 

ansvar för att säkerställa rättigheterna inom den egna jurisdiktionen, vilket tolkas som en 

territoriell avgränsning, så har varje konventionsstat ett ansvar för varje förutsebar 

konsekvens av en utvisning. Detta gäller oavsett om det sker utanför den egna 

jurisdiktionen.
142

 Domstolen menar vidare att det genom artikel 3 finns en skyldighet att inte 

sända tillbaka en person som riskerar att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning.
143

 Det är det mottagande landets ansvar att inte 

behandla den återsände på så sätt att det bryter mot artikel 3. Då det är den återsändande 

konventionsstatens agerande som kan leda till att en individ utsätts för kränkande behandling 
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så är dock den återsändande konventionsstatens ansvar att skydda individen större.
144

 Det 

absoluta förbudet mot utvisning, om det föreligger risk för att den utvisade skall utsättas för 

behandling som strider mot EKMR artikel 3, fastslås ytterligare i fallet Chahal mot 

Storbritannien. Domstolen slår där fast på nytt att det är den utvisande konventionsstatens 

ansvar att skydda den enskilde mot sådan behandling vid en eventuell utvisning.
145

 

Förbudet mot återsändande till ett land där en person kan utsättas för handlingar i strid 

med EKMR artikel 3 gäller även i fall där det är enskilda personer eller grupper av personer 

som inte tillhör myndigheter, så som exempelvis familjemedlemmar, som kan utsätta den 

enskilde, men att den mottagande statens myndigheter inte kan ge den enskilde tillräckligt 

skydd mot sådan behandling.
146

  

 De åtgärder som konventionsstaterna måste vidta för att skydda personer inom den egna 

jurisdiktionen från att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning gäller även när kränkningarna har utförts av enskilda personer inom det egna 

landet.
147

 Till följd av det är det även möjligt att en enskild person som utsätter en 

familjemedlem för tortyr eller omänsklig förnedring eller bestraffning uppfyller kriterier för 

att falla under EKMR artikel 3. Den allvarlighetsgrad kränkningen skall ha för att uppfylla 

artikel 3 är relativ. Miniminivån beror på vilken sorts kränkning det gäller, hur länge den har 

hållit på, dess fysiska och psykiska påverkan, offrets kön, ålder och hälsa.
148

 Vidare 

konstaterar Europadomstolen att barn och andra särskilt sårbara personer har ett större behov 

av skydd än andra.
149

 I praxis från Europadomstolen i målet Z m.fl. mot Storbritannien har de 

åtgärder som sociala myndigheter vidtagit inte kunnat skydda barn från att utsättas för våld 

och allvarlig vanvård i hemmet. Det faktum att de sociala myndigheterna har känt till hur 

barnen behandlats och trots det har misslyckats att skydda dem ansågs utgöra en kränkning av 

EKMR artikel 3.
150

 Då staten, genom de sociala myndigheterna, i ovanstående fall har känt till 

risken för kränkningar enligt EKMR artikel 3 har den skyldighet att agera till skydd för 

barnen. För att en stat skall dömas för brott mot EKMR artikel 3 skall det finnas kännedom 

om kränkningen eller ”substantial grounds”, alltså verklig grund, för misstankar om att den 
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enskilde personen kan komma att utsättas för kränkningar i strid med artikeln.
151

 I målet Z 

m.fl. mot Storbritannien
152

 har kännedom funnits och åtgärder tagits, men de har inte bedömts 

vara tillräckliga då de berörda barnen inte har blivit skyddade från våldet.  

5.3 Kan skyddet stärkas genom att bredda non-refoulement? 

Barnrättskommittén uttrycker i sin rapport oro över att asylsökande barn utvisas i strid med 

principen om non-refoulement.
153

 Den praxis som har fastställts i Europadomstolen gör 

gällande att en konventionsstat kan fällas för brott mot EKMR artikel 3 om ett barn inte får 

det skydd det behöver från myndigheter som känner till att det utsätts för kränkande 

behandling från sin vårdnadshavare, vilket gäller just i fall där barn blir omhändertagna enligt 

LVU. Det kan dock även gälla i fall där asylsökande barn inte blir omhändertagna just på 

grund av vetskapen om att de kan bli utvisade under pågående samhällsvård och kunskapen 

om att ett omhändertagande i så fall kan få mer skadliga konsekvenser för barnet. Vidare gör 

praxis gällande att barnets utsatthet och ålder gör att miniminivån är lägre innan det kan sägas 

vara utsatt för en behandling som uppfyller kraven för att inkluderas i EKMR artikel 3. Det är 

också, enligt praxis, tydligt att ett land har ansvar för den behandling en enskild person blir 

utsatt för, till följd av en utvisning, även när det sker utanför landets jurisdiktion. Genom att 

det utvisande landet måste tillförsäkra sig att den utvisade inte kommer bli utsatt för 

behandling i strid mot EKMR artikel 3 har begreppet jurisdiktion breddats. Skyddet mot 

kränkande behandling gäller inte längre endast inom det egna territoriet utan handlar om den 

kontroll och möjlighet till att skydda som en konventionsstat har över en individs situation.  

Om Sverige utvisar ett omhändertaget asylsökande barn har därför de svenska 

myndigheterna skyldighet att säkerställa att det utvisade barnet inte blir utsatt på nytt för 

samma kränkande behandling som låg till grund för att barnet blev omhändertaget. Om 

Sverige inte agerar för att skydda ett barn som myndigheterna känner till blir utsatt för 

kränkande behandling av sina vårdnadshavare samt om ett barn som bli utsatt för kränkande 

behandling utvisas i strid mot EKMR artikel 3 tillsammans med dess vårdnadshavare utan att 

säkert veta att barnet blir skyddat i det land det utvisas till skulle Sverige bryta mot principen 

mot non-refoulement.  

Genom att tillämpa den bredare innebörden av non-refoulement kan skyddet för 

omhändertagna asylsökande barn bli starkare. Det gäller dock att Migrationsverket, innan 
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beslut om utvisning, gör en grundlig utredning kring vilket skydd barnet kan få vid en 

utvisning samt att det skyddet följs upp. Då ett barns utsatthet är större än en vuxens måste 

garantin vara omfattande för att gälla. En följd av den bredare innebörden av non-refoulement 

bör vara att omhändertagna barn inte utvisas om dess skydd inte kan garanteras. En svårighet i 

tillämpningen är dock att veta vilken garanti om skydd från mottagande land som skall 

godkännas för att konventionsstaten skall kunna sägas ha uppfyllt sina åtaganden. 

Europadomstolen har dömt olika till följd av diplomatiska garantier varför det inte är klart 

vilket värde diplomatiska garantier ger. I fallet Chahal mot Storbritannien
154

 godkänner inte 

domstolen de diplomatiska garantier som Indien ger om att Chahal inte skall utsättas för 

behandling vilken strider mot EKMR artikel 3. Fallet sågs till en början som praxis, men 

domstolen har därefter dömt annorlunda i andra fall där de diplomatiska garantierna för att 

individer inte skall bli utsatta för behandling som strider mot EKMR artikel 3 har godkänts.
155

 

Det finns dock inget i domstolens praxis som säger något kring vilken status en får vid 

utvisningsstopp. En risk med ett utvisningsstopp av ett barn kan därför bli att det i stället 

fortsätter leva i en osäkerhet utan beslut om uppehållstillstånd. Frågan blir därmed om 

skyddet av barnen då kan sägas leda till barnets bästa på lång sikt, det är något som kommer 

diskuteras vidare i analysen. För att skyddet skall öka och barnets bästa skall kunna sägas ha 

blivit tillgodosett bör barnet inte bara skyddas genom utvisningsstopp utan även få 

uppehållstillstånd och därmed få möjlighet att tryggas i Sverige utan oro för utvisning.  
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6. Dworkin och moralen 

I det här kapitlet presenteras Ronald Dworkins teorier kring rätt och moral. Dworkin 

diskuterar främst moralens plats i domstolar. Här kommer de appliceras på asylbeslut oavsett 

om beslutet sker av handläggare på Migrationsverket eller av Migrationsdomstolen. Dworkins 

teorier ställs därefter mot Peczeniks rättsdogmatiska teori, för att granska på vilka punkter de 

skiljer sig åt och på vilka punkter deras teorier förenas. I kapitlet diskuteras vad moralen 

betyder när fall skall bedömas. Är det möjligt att med rådande lagstiftning öka omhändertagna 

asylsökande barns skydd genom att föra in mer moral i asylrätten? På vilket sätt kan moralen 

hjälpa och vems moral är det som skall gälla när beslut tas?  

6.1 Dworkins teori kring moral 

6.1.1. Lag och moral 

Det ideala i ett rättssamhälle är att domaren tillämpar den lag som andra institutioner har 

skrivit och att domaren själv inte har till uppgift att själv skriva ny lag. Av olika anledningar 

så kan dock inte det idealet följas fullt ut. I många fall är stadgar och lagar vaga varför de 

måste tolkas innan de kan tillämpas på nya, svårare, fall. Domaren blir då tvungen att skapa 

en ny lag, explicit eller mer i det dolda.
156

 Dworkin anser att moralen har en viktig roll när 

lagen tolkas.
157

 En domares integritet kan kräva att hen, i stället för att följa lagar som är 

orättvisa, gör ny bedömning utifrån moraliska värderingar och att ny praxis sätts.
158

 Dworkin 

menar vidare att det är domarens skyldiget att även i svåra fall söka reda på vilka rättigheter 

de olika parterna har, vem som utifrån moralen har rätt att vinna ett mål, och sedan döma 

därefter.
159

 

Enligt Dworkin utgår de flesta människorna från att domare inte skall göra egna 

moraliska avvägningar vid beslut utan främst följa lagen. Det finns däremot fall där det 

accepteras och nästan förutsätts att domaren har en moralisk skyldighet att strunta i eller till 

och med gå emot lagen. Det gäller fall där lagen är väldigt orättvis eller där domaren måste 

använda sin politiska makt för att förebygga orättvisor.
160

 En domare eller medborgare som 

måste bestämma hur lagen lyder i ett komplicerat ärende måste tolka lagen, så som den är satt 
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att gälla tidigare, för att se vilka principer som bäst rättfärdigar den. Därefter måste hen 

bestämma vad dessa principer kräver i det aktuella ärendet.
161

  

Det finns, enligt Dworkin, tre olika värden för att tillämpa lagen. Det första är 

noggrannhet, med vilket han menar hur myndigheter tillämpar statens utövande makt på ett 

rättvist och förutseende sett. Det andra är effektivitet, vars mål är mesta möjliga vinst för flest 

antal individer. Det tredje värdet är politisk integritet, vilket betyder likhet inför lagen. Det 

innebär att lagen inte tillämpas direkt så som den är skriven utan utifrån dess konsekvenser. 

Staten måste styras enligt principer som är tillämpbara på alla. Dworkin menar att den 

politiska integriteten och den rättmätiga lagen har en stark koppling samt att det är med hjälp 

av domarens politiska integritet som rätt beslut tas i svåra fall.
162

 Han menar vidare att 

moraliska fakta är ett av de grundläggande, sanna villkoren för lagen.
163

  

Dworkin slår fast att en domare bör utöva lagen så som hen tror att den lagstiftande 

myndigheten skulle ha gjort. När domaren möter på ett glapp i lagen skall domaren först och 

främst påtala det glapp i lagen som hen har påträffat. Därefter bör domaren istället för att 

försöka tillämpa lagen så som den är skriven försöka identifiera de principer om rättvisa som 

på bästa sätt motsvarar lagen i dess helhet och tillämpa dessa principer på det nya fallet. 

Dworkin menar vidare att när domare som tolkar lagen och använder den i svåra fall samtidigt 

är anvariga för att den överensstämmer med såväl enskilda doktriner som den övergripande 

lagliga strukturen så skyddas medborgare på bästa sätt från diskriminering och godtycke.
164

  

6.1.2. Rättigheter och moral 

Dworkin gör en uppdelning mellan individuella personers rättigheter och ett samhälles mer 

allmängiltiga, sociala mål. Individers rättigheter kan i sin tur delas upp i absoluta och svagare 

rättigheter. De absoluta rättigheterna gäller alltid och skall alltid tillgodoses, så länge det inte 

är omöjligt på grund av en katastrof eller liknande. De svagare rättigheterna kan dock, när de 

kommer i konflikt med andra rättigheter eller viktiga sociala mål, vara tvungna att vika sig.
165

  

En stat har rätt att begränsa enskilda personers friheter och rättigheter. Dessa 

begränsningar skall inte gälla de absoluta, grundläggande rättigheterna. När en enskild person 

har grundläggande rättigheter, så betyder det att det i stort sett inte finns försvarbara 

begränsningar av den rättigheten. En sådan rättighet är exempelvis yttrandefriheten. En 
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anledning till att begränsa en enskild persons rättigheter kan dock vara att den krockar med en 

annan rättighet. När individuella rättigheter krockar är det statens ansvar att bestämma vilken 

rättighet som skall väga tyngst. Genom att skydda den viktigaste av de två rättigheterna gör 

staten rätt val.
166

  

Människor kan sägas ha två olika typer av rättigheter. Den ena handlar om att ha rätt att 

bli behandlad lika, den andra är rätten att bli behandlad som en jämlik. När olika personer blir 

behandlade lika får de tillgång till samma hjälp, stöd eller tillgångar oavsett vilka behov de 

har. Att bli behandlad som en jämlik handlar däremot om att bli behandlad med samma 

respekt och omsorg som andra personer, men att själva behandlingen kan vara olik. Dworkin 

menar att rätten att bli behandlad om en jämlik är grundläggande medan rätten till lika 

behandling är mer relativ.
167

 Genom att bli behandlad som en jämlik får den person som har 

större behov också mer hjälp och stöd än den person som har mindre behov.
168

  

6.2 Dworkin kontra Peczenik 

Synen på lagens ställning är olika beroende på ur vilken teori lagen tolkas. Enligt den 

rättspositivistiska skolan, där Hart är en av de starkaste förespråkarna, skall lagen alltid 

tillämpas så som den är skriven. Moralen hör inte hemma i dömandet.
169

 Det starkaste skälet 

till att inte blanda in moralen i lagen är att vi tolkar saker olika varför vi också kan tolka lag 

och moral på olika sätt. Lagen skulle på så sätt bli mindre tillförlitlig om vi förlitar oss på 

olika individers moraliska tolkningar av lagen.
170

 

Peczenik är inte rättspositivist, men håller med rättspositivisterna om att lagen i stort skall 

tillämpas så som den är skriven. De juridiska källorna väger tyngre än moralen.
171

 

Beslutsfattaren behöver inte använda sig av några etiska värderingar för att fastställa vad som 

är gällande rätt i ett etiskt gällande och civiliserat samhälle.
172

 Att etiska tolkningar alls 

behöver göras beror på att lagstiftaren inte har möjlighet att på förhand förutse alla de fall som 

kan komma att inträffa i praktiken.
173

 Peczenik anser dock att det finns undantag, vilket är när 

en lag är helt oetisk eller om den gäller i ett samhälle med extremt oetisk maktutövning. Till 

skillnad från rättspositivister anser alltså inte Peczenik att skilsmässan mellan rätt och moral 
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är absolut.
174

 Det är inte enbart de skrivna lagarna som är den gällande rätten,
175

 då det inte 

går att skilja helt på moral och rätt. Rätten och samhället har en ömsesidig påverkan på 

varandra.
176

 När lagen skall tolkas i svåra fall spelar moralen en stor roll.
177

 

Till skillnad från Peczenik förespråkar Dworkin att mer moral skall föras in i domares 

bedömningar i svåra fall.
178

 Han snarare förutsätter att det finns svåra fall där lagen inte är 

tydlig kring vilket beslut som är rätt och att den enskilde domarens moral måste ta plats.
179

  

Gemensamt för Dworkin och Peczenik är dock att de båda menar att en demokrati kräver 

att de rättsliga beslut som tas motiveras utifrån såväl den skrivna lagen och förarbeten som 

utifrån olika etiska värden.
180

 De är också överens om att etiska värderingar har en stor roll 

inom juridiken, särskilt vid tolkning av lagen.
181

 

Peczenik menar att en filosofisk ståndpunkt som går väl ihop med rättsdogmatiken är 

teorin om rättvisa och avvägningen mellan olika hänsyn. Rättvisa betyder, enligt honom, att 

en tar hänsyn alla viktiga infallsvinklar i ett ärende. Genom att rätten vidareutvecklas i 

rättsdogmatiken blir den rättvisare då det leder till att en inte glömmer bort någon viktig 

infallsvinkel. Peczenik menar vidare att gemensamt för olika rättvisehänsyn är synen på 

rättvisa genom den formella rättviseprincipen, vilken säger att individer som tillhör samma 

väsentliga kategori ska behandlas lika. Då det inte är möjligt att ge alla egenskaper som 

inkluderas i konkret rättvisa samma värde måste dock en avvägning göras. Varje gång en 

sådan avvägning görs, måste alla relevanta hänsyn tas i beaktande.
182

 

Dworkin anser att varje människa har två olika sorters rättigheter, rätten att bli behandlad 

lika och rätten att bli behandlad som en jämlike (se ovan avsnitt 7.1.2). Beroende på hur 

Peczeniks syn på kategorier tolkas så kan deras teorier sägas såväl vara överensstämmande 

som vara motsägande. Om en kategori är ”barn” i betydelsen att alla barn ska behandlas lika 

så kan det sägas vara överensstämmande med Barnkonventionens artikel 2
183

. Utifrån 

Dworkins syn på rätten att bli behandlad som en jämlike så kan det dock skilja sig då han 

menar att ett barn som är utsatt för våld av sina vårdnadshavare behöver mer stöd och hjälp en 
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ett barn som inte är utsatt för våld. Likaså skulle han säga att ett asylsökande barn som blir 

utsatt för våld av sina vårdnadshavare är i behov av mer stöd och hjälp än ett barn i samma 

situation men med uppehållsrätt i Sverige. Här menar Dworkin att alla som tillhör kategorin 

barn därmed inte skall behandlas lika utan behandlas jämlikt utifrån de behov de har. 

Peczenik menar vidare att en avvägning måste göras gällande vilka egenskaper som ska 

inkluderas i rätten och att det görs genom att ta hänsyn till alla fakta. Dworkin å sin sida 

menar att det vid en krock mellan två olika rättigheter är den rätt som väger tyngst som skall 

gå före.  

Trots att Peczenik och Dworkin i stort kan sägas vara överens i synen på rättigheter så har 

Dworkin ett mer uttalat perspektiv där det är den svagare, som är i större behov av skydd, stöd 

och rättigheter, vars rättigheter skall vägas tyngst. Peczenik gör å sin sida inte ett tydligt 

uttalande kring vilket perspektiv som skall väga tyngst utan menar bara att alla fakta skall 

vägas in.  

6.3 Kan skyddet stärkas genom mer moral? 

Dworkins teorier kring moral i bedömningar av olika fall, här kring beslut om 

uppehållstillstånd för omhändertagna asylsökande barn, är relevanta utifrån på vilket sätt som 

bedömningarna kan bli mer koherenta samt på vilket sätt barnets bästa kan få större plats. Av 

de tre värden som Dworkin tar upp, noggrannhet, effektivitet och politisk integritet är det den 

politiska integriteten som han själv tillskriver mest vikt.
184

 Effektiviteten i ett ärende kan 

sägas bli högre när samhällets intresse av en reglerad invandring går före det som bedöms 

vara ett barns bästa. Genom högre politisk integritet i ärenden gällande omhändertagna barn 

skall det skydd som ett asylsökande barn får vara lika omfattande som det skydd ett barn med 

uppehållsrätt i Sverige får. En högre politisk integritet kan därför minska den diskriminering 

som omhändertagna asylsökande barn utsätts för i relation till omhändertagna barn med 

uppehållsrätt när de får samma omfattande skydd. 

 En beslutsfattare som möter på det glapp i lagen som uppstår när ett omhändertaget barn 

kan komma att utvisas med sina vårdnadshavare bör, enligt Dworkins principer
185

, istället för 

att tillämpa en orättvist skriven lag tolka lagen och ta beslut som överensstämmer med de mål 

och värden som den ursprungliga lagen förmedlar.
 
I sådana ärenden skall beslutsfattaren 

använda mer moraliska principer och värden när lagen tillämpas. När beslut skall tas som 
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överensstämmer med värdet av exempelvis utlänningslagen kan det dock vara svårt att veta 

vilket värde lagen förmedlar. Är det grundläggande värdet barnets bästa eller är det samhällets 

intresse av en reglerad invandring som är värdet av lagen? Såsom tillämpningen av 

utlänningslagen sker i dagsläget så kan den mer sägas överensstämma med Peczeniks syn på 

att alla olika fakta skall vägas in i beslutet, men där det inte finns en tydlig riktlinje kring 

vilket värde som bör tillmätas mest vikt. På samma sätt som den reglerade invandringen kan 

sägas vara en del av effektiviteten i ett ärende så kan den också definieras som ett samhälles 

mer allmängiltiga, sociala mål. I utlänningslagen
186

 formuleras barnets bästa som en svag 

rättighet vilken kan komma att vika sig då den kommer i konflikt med det sociala målet om en 

reglerad invandring. Barnets bästa och rätten till skydd från våld är dock individuella 

rättigheter vilka kan sägas vara absoluta genom Barnkonventionen.
187

 I avvägandet mellan 

barnets bästa samt dess rätt till skydd och det sociala målet i form av en reglerad invandring 

skall det beslutas om vilken av rättigheterna som väger tyngst. Genom att behandla människor 

som jämlika menar Dworkin att den person som har större behov av stöd och skydd också får 

mer hjälp än en person med mindre behov av stöd och skydd. Enligt den principen bör de barn 

som är i behov av mer skydd få det då deras rättigheter skall väga tyngre än ett samhälles mål 

om reglerad invandring. Dworkins syn på moral och rätt i lagen skulle ge omhändertagna 

asylsökande barn mer skydd och starkare rättigheter.  

 Den svaghet som finns i Dworkins teorier gäller dock att skyddet endast ökar om 

principerna tillämpas av handläggare som delar Dworkins syn på moral och rätt. 

Beslutsfattandet kan således bli mer osäkert och mer slumpartat. Ett barns vars asylärende 

beslutas av en handläggare med hög moralisk överensstämmelse med Dworkin skulle därmed 

ha större chans att få uppehållstillstånd än ett barns vars handläggare står i stark kontrast till 

Dworkins synsätt, vilket även kan tyckas vara det sätt som många barns asylärenden beslutas 

på idag.   
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7. Analys och slutsatser 

I det kommande, och sista kapitlet, görs en analys över det som har kommit fram tidigare i 

uppsatsen. Resultaten kommer att jämföras och granskas i relation till varandra och genom 

den rättsdogmatiska metoden. Därefter presenteras de slutsatser som kan dras av materialet. 

7.1 Analys 

7.1.1 Överensstämmer svensk lag och praxis med internationell rätt?  

För att på ett så tydligt och överskådligt sätt som möjligt kunna jämföra svensk lag och 

internationell rätt görs en genomgång gällande de fyra artiklar i Barnkonventionen som 

uppsatsen främst handlat om, artikel 2, 3, 12 och 19. Genom den rättsdogmatiska metoden 

kommer den svenska lagen och svensk praxis jämföras med Barnkonventionen för att granska 

koherensen dem emellan.  

7.1.1.1 Artikel 3 – Principen om barnets bästa 

Som vi har sett ovan så finns principen om barnets bästa inskrivet i ett flertal lagar, bl.a. de tre 

svenska lagar som har tagits upp i den här uppsatsen, socialtjänstlagen, LVU-lagen och 

utlänningslagen. Principen är dock olika starkt formulerad i alla de tre lagarna. I LVU-lagen 

skall barnets bästa vara avgörande, medan det i socialtjänstlagen och utlänningslagen står att 

barnets bästa särskilt skall beaktas. Medan LVU-lagen kan sägas vara starkare formulerad än 

Barnkonventionens princip om att barnets bästa skall komma i främsta rummet så är såväl 

socialtjänstlagen och utlänningslagen svagare formulerade. Eftersom Migrationsverkets beslut 

om utvisning enligt utlänningslagen går före socialnämndens beslut om vård enligt LVU så är 

det den svagare formuleringen som blir gällande i ärenden gällande omhändertagna 

asylsökande barn. Dworkin delar upp individers rättigheter i absoluta och svagare rättigheter. 

De absoluta rättigheterna är sådana som alltid gäller och som alltid skall tillgodoses. Genom 

att barnets bästa är en av de bärande och grundläggande principerna i Barnkonventionen så 

kan den, trots sin vaga formulering, sägas vara en absolut rättighet. I utlänningslagen har 

barnets bästa, som en av flera variablar vilka handläggaren skall ta hänsyn till vid beslut, 

formulerats som en svag rättighet. I och med att det kan den bli tvungen att vika sig när den 

hamnar i konflikt med andra rättigheter eller sociala mål, såsom exempelvis den reglerade 

invandringen. Konstruktionen av barnets bästa som en svag rättighet överensstämmer inte 

med Barnkonventionen där barnets bästa har status som en grundprincip. Barnets bästa väger 

inte tillräckligt tungt i asylrätten för att överensstämma med internationell rätt genom 

Barnkonventionen.  
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 Barnkommittén menar, som det tidigare har presenterats i kapitel 5.5, att barnets bästa 

kan tolkas utifrån två perspektiv, det objektiva och det subjektiva. Det subjektiva perspektivet 

kommer gås igenom nedan i kapitel 7.1.1.3. Vad gäller det objektiva perspektivet på barnets 

bästa så skall det bestå av vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialtjänsten är den 

myndighet som har utbildning och erfarenhet att genom sina barnavårdsutredningar utreda om 

barn far illa och som har det yttersta ansvaret för de individer som vistas inom den egna 

kommunen. Det är därför socialtjänsten som är den instans som bäst bör kunna bidra till det 

objektiva perspektivet på barnets bästa. Trots detta så är det handläggare på Migrationsverket 

vars bedömningar som, liksom när utlänningslagen går över LVU-lagen, går före 

socialtjänstens bedömningar om barnets bästa. Genom att handläggare på Migrationsverket 

inte i tillräckligt hög grad följer lagen vad gäller att inhämta yttrande från socialtjänsten inför 

eventuella utvisningar av omhändertagna barn samt att de vid tillfällen då sådana yttranden 

inhämtas inte tillmäter dem stor vikt så kan handläggarna i stort sett inte sägas ha det 

objektiva perspektivet med sig vid bedömningen av barnet bästa i asylärenden.  

 Så länge barnets bästa endast är ett av flera perspektiv att ta hänsyn till så kommer det få 

ge vika för konkurrerande principer i många fall, främst när det krockar med 

Migrationsverkets politiska uppdrag, att reglera invandringen till Sverige. Dessa två 

perspektiv kan inte bli jämställda varandra då de i de flesta fall inte är kompatibla. Det blir 

därför också motsägelsefullt att handläggare på Migrationsverket har det dubbla uppdraget att 

ta hänsyn till barnets bästa samtidigt som de skall reglera invandringen. För att komma ifrån 

det krävs att barnets bästa blir en starkare princip som står över den reglerade invandringen. 

Det kan ske genom att Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag.  

Utifrån det som har kommit fram i uppsatsen kan inte den svenska lagstiftningen sägas 

överensstämma med Barnkonventionens grundpelare, artikel 3, om att barnets bästa skall 

komma i främsta rummet. 

7.1.1.2 Artikel 2: Icke-diskriminering 

Alla barn inom ett lands jurisdiktion har rätt till samma rättigheter, ett barn får inte utsättas för 

diskriminering. De barn som uppsatsen handlar om, omhändertagna asylsökande barn, är barn 

som är mer utsatta än många andra barn. Om ett barn inom den kategorin blir utsatt för våld, 

övergrepp eller vanvård från sina vårdnadshavare är det därmed särskilt viktigt att de får rätt 

stöd och hjälp. Som vi har sett tidigare i uppsatsen så har ett flertal socialsekreterare vittnat 

om att barn som står inför att bli utvisade med sina vårdnadshavare har svårare att få samma 
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stöd och hjälp än barn med uppehållsrätt. Skyddet för barn som utsätts för våld, övergrepp 

eller brister i omsorgen är olika för barn med uppehållsrätt och asylsökande barn i Sverige. 

Den diskriminering som asylsökande barn i behov av skydd och/eller stöd kan utsättas för 

inom socialtjänsten med anledning av att de inväntar utvisning med sina vårdnadshavare har 

dock inget stöd i lagen. I socialtjänstlagen är det tydligt att socialtjänsten har samma ansvar 

för alla barn som vistas inom kommunen, den svenska lagstiftningen kan därmed sägas 

överensstämma med Barnkonventionen artikel 2. Barnkonventionen ger dock 

konventionsstaterna i uppdrag att aktivt skydda barn mot diskriminering, både genom 

lagstiftning och i det faktiska arbetet. Trots att lagstiftningen pekar på att alla barn har rätt till 

samma skydd så fungerar det inte i det faktiska arbetet. Sverige kan därför ändå sägas bryta 

mot Barnkonventionen vad gäller icke-diskriminering i det faktiska arbetet med asylsökande 

barn.  

7.1.1.3 Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd 

Det subjektiva perspektivet vad gäller barnets bästa handlar om att barnet själv får berätta sina 

upplevelser och att handläggaren därefter tar hänsyn till det barnet har berättat. Barnets rätt att 

höras finns reglerat i utlänningslagen, men är såväl vagt som negativt formulerad. 

Barnkonventionens formulering gällande barnets rätt att höras är en positiv rättighet som 

endast skall inskränkas då det är till barnets bästa att inte själv få delge sin historia.
188

 Genom 

formuleringarna i utlänningslagen görs barnets rätt att höras till ett undantag, vilket går emot 

intentionen i Barnkonventionen. Den svaga och negativa formuleringen öppnar upp för 

handläggaren att söka efter undantag för att inte höra barnet, istället för att söka efter 

möjligheter att hjälpa barnet berätta sin berättelse. När barnets egen berättelse inte hörs så tas 

inte heller samma hänsyn till barnets subjektiva upplevelse. På så sätt får inte handläggaren 

det subjektiva perspektivet vad gäller barnets bästa. Barnets rätt att höras måste stärkas i 

asylärenden genom att undantag tags bort, så att ett barn hörs vid alla beslut som påverkar det 

så länge det är möjligt. Innan det görs kan svensk lagstiftning, genom utlänningslagen, inte 

sägas överensstämma med Barnkonventionens artikel 2. Genom att handläggaren inte tar del 

av barnets subjektiva perspektiv på sin historia så förloras barnets eget asylskäl, samtidigt blir 

barnet också mer ett objektiv och ett komplement till föräldrarna än till ett eget subjekt med 

egna rättigheter. 

                                                 
188

 Barnkonventionen. 1990. artikel 12. 



Asylsökande barn i kläm mellan myndigheter   Författare: Malin Fröjmark 

Magisteruppsats, mänskliga rättigheter, 2015  Handledare: Maria Sjöholm 

39 

 

7.1.1.4 Artikel 19: Skydd mot övergrepp 

Asylsökande barn har samma rätt till skydd från övergrepp och försummelse från sina 

vårdnadshavare som andra barn har. Skyddet gäller dock endast innan ett beslut om utvisning 

har verkställts. Regeringen har dock öppnat upp för ett fortsatt skydd för den här kategorin 

barn genom att Migrationsverket har möjlighet att bevilja barnen tillfälliga uppehållstillstånd, 

vilket då också beviljas vårdnadshavarna.
189

 Genom att bevilja tillfälliga uppehållstillstånd 

kan barnet, så länge det bedöms vara i behov av skydd från sina vårdnadshavare få stanna i 

vård enligt LVU. Om vårdnadshavarna inte längre bedöms utgöra samma hot mot barnet när 

det tillfälliga uppehållstillståndet går ut, kan barnet bli utvisat med dem. Migrationsverket har 

dock ytterligare en möjlighet, det är att bevilja barnen uppehållstillstånd inom ramen för 

kategorin ”synnerligen ömmande omständigheter”, där barnets skäl skall tillmätas större vikt 

än en vuxens.
190

 För att få tillräcklig information för att ta rätt beslut har Migrationsverket 

skyldighet att inhämta ett professionellt utlåtande från socialtjänsten. Det finns alltså flera 

olika lagstadgade möjligheter för att ge omhändertagna asylsökande barn det skydd de 

behöver. Är det då inte tillräckligt?  Eftersom det trots dessa möjligheter ändå finns barn, som 

har blivit omhändertagna enligt LVU till skydd från sina vårdnadshavare, som blir utvisade 

tillsammans med dem så kan det inte sägas vara tillräckligt. Anledningen till detta är att det 

just är möjligheter att ge barnen skydd, handläggarna har också möjligheter att inte använda 

dessa sätt att skydda barnen och istället ta beslut om utvisning. Enligt Barnkonventionen 

artikel 19 skall barn skyddas mot övergrepp. För att sägas överensstämma med 

konventionsartikeln måste skyddet stärkas. Det skall inte vara möjligt att utvisa barn 

tillsammans med vårdnadshavare vilka socialtjänsten har bedömt vara en fara för deras hälsa 

och utveckling.  

7.1.2 Kan skyddet för omhändertagna asylsökande barn stärkas? 

7.1.2.1. Stärks skyddet om Barnkonventionen blir svensk lag? 

Vid en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag skulle skyddet av barn i allmänhet 

och omhändertagna asylsökande barn i synnerhet bli starkare. I de fall där den svenska 

lagstiftningen inte kan sägas överensstämma med Barnkonventionen, såsom gällande barnets 

bästa, förbud mot diskriminering, barnets rätt att bli hört och barnets rätt till skydd behöver 

lagstiftningen skärpas.  
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En inkorporering av Barnkonventionen skulle innebära att principen om barnets bästa 

skulle stärkas i såväl socialtjänstlagen som i utlänningslagen. För att kunna ta ställning till 

principen om barnets bästa så måste handläggare som arbetar med barnärenden utföra den 

barnkonsekvensanalys som de redan nu har till uppgift att göra. För att kunna utföra analysen 

behöver handläggaren hämta in mer information, varför såväl socialtjänstens yttrande som 

barnets egen berättelse skulle få mer plats. Genom att socialtjänstens yttranden oftare hämtas 

in så skulle också socialnämndens bedömningar vad gäller barnets bästa få en starkare 

ställning. Socialtjänsten kan då ta sitt lagstadgade ansvar för de asylsökande barn som utsätts 

för brister i omsorgen av sina vårdnadshavare, samtidigt som en mer rättssäker bedömning om 

barnets bästa görs av den yrkeskår som har erfarenhet och utbildning av att bedöma barnets 

behov. Ytterligare en möjlig följd av inkorporeringen är att LVU-lagen får en starkare 

ställning gentemot utlänningslagen. Då det är barnets bästa som är avgörande i beslut om 

omhändertagande enligt LVU så är det inte möjligt att i strid med socialnämndens bedömning 

om barnets bästa uppge att det är till barnets bästa att utvisas med sina vårdnadshavare.  

För att svensk lagstiftning skall stämma överens med Barnkonventionen vid en 

inkorporering skulle också barnets rätt att bli hörd i utlänningslagen stärkas. Då det endast är i 

undantagsfall som barnen inte skulle höras så skulle de asylsökande barnen därmed få större 

möjlighet att höras om sina egna asylskäl och bli till subjektiv i sina egna asylberättelser.  

Ett flertal av de förändringar som en inkorporering av Barnkonventionen kan föra med 

sig är möjliga redan idag, vad är då skillnaden? Genom att Barnkonventionen inkorporeras 

blir konventionen starkare än den nationella lagstiftningen vid en konflikt mellan rättigheter. 

Barnkonventionen skulle också kunna bli en starkare lag för en enskild att åberopa hos 

myndigheter och i domstolar. Genom att det sker så skulle de luckor som finns i den svenska 

lagstiftningen, så som de som har tagits upp i uppsatsen men säkert också flera, kunna 

upptäckas och ändras. Den påverkan som Barnkonventionen redan har haft på svensk lag 

sedan Sverige ratificerade konventionen skulle bli starkare. Redan nu har principen om 

barnets bästa kunna påverka exempelvis avvägningarna mellan barnets bästa och den 

reglerade invandringen, ytterligare en sådan påverkan till att ge barnets bästa en starkare 

ställning skulle vara möjlig genom att Barnkonventionen blev svensk lag. 

En risk med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag kan dock vara att lagstiftarna 

nöjer sig med att lagen finns, utan att aktivt verka för att den följs. Då Sverige inte kan dömas 

i någon internationell domstol för brott mot Barnkonventionen så skulle det vara fortsatt 

möjligt att bryta mot den utan att få några vidare konsekvenser. Det som talar för en sådan 
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risk är att det först var när Sverige började fällas av Europadomstolen som EKMRs ställning i 

Sverige blev mer omdebatterad. För att detta inte skall hända krävs att myndighetspersoner 

och politiker får kunskaper om Barnkonventionen och dess bärande principer samt att ett 

levande samtal kan hållas om hur en skall förhålla sig när rättigheter krockar med andra 

samhälleliga intressen och politiska uppdrag. Det krävs också att praxis skapas i de svenska 

domstolarna.  

På samma sätt som en domstol idag kan vägra att tillämpa en lag som strider mot EKMR 

så skulle en domstol kunna vägra tillämpa en lag som strider mot Barnkonventionen om den 

inkorporeras i svensk lag. Det är en möjlighet som inte finns idag. Den sammanlagda 

bedömningen är därför att skyddet för omhändertagna asylsökande barn skulle bli starkare om 

Barnkonventionen inkorporerades i svensk lagstiftning.  

7.1.2.2. Stärks skyddet om begreppet non-refoulement breddas? 

Enligt principen om non-refoulement får ingen person återsändas till ett land där hen riskerar 

att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
191

 Som 

vi har sett tidigare i uppsatsen så finns det inget dömt fall som handlar just om utvisning av 

omhändertagna barn. Genom en granskning av ett flertal olika domar har det dock gått att 

konstatera att domstolen har dömt stater skyldiga för brott mot principen om non-refoulement 

via EKMR artikel 3 när kränkningarna har skett av privatpersoner, när dessa privatpersoner 

har varit del av den egna familjen samt när staten har känt till kränkningarna och inte har gjort 

tillräckligt för att få dem att upphöra. Detta går direkt att applicera på den aktuella gruppen 

barn, som blir utsatta för kränkningar av sina vårdnadshavare och där staten känner till 

kränkningarna då barnen har blivit omhändertagna enligt LVU. Genom att myndigheterna 

ingriper till skydd för barnet så har inte någon kränkning mot EKMR artikel 3 begåtts. Den 

möjliga kränkningen uppstår just när svenska myndigheter låter barnet utvisas med 

vårdnadshavarna, trots risk för att fortsatt bli utsatt för våld och kränkningar. Om Sverige 

ändå vill gå vidare med en sådan utvisning måste myndigheterna i Sverige vara förvissade om 

att barnet kommer att skyddas från att utsättas för kränkningarna från sina vårdnadshavare. 

Detta kan exempelvis ske genom att säkerställa att barnet kan få motsvarande skydd i landet 

det utvisas till. Genom en bredare syn på principen om non-refoulement blir den återsändande 

statens ansvar att följa upp ett utvisat barns situation större. Det är redan konstaterat, genom 

praxis, att varje konventionsstat har ansvar för alla förutsebara konsekvenser av utvisningen, 

                                                 
191

 Se ovan kapitel 6. 



Asylsökande barn i kläm mellan myndigheter   Författare: Malin Fröjmark 

Magisteruppsats, mänskliga rättigheter, 2015  Handledare: Maria Sjöholm 

42 

 

även om det sker utanför den egna jurisdiktionen. På så sätt har en stats ansvar redan breddats 

från att strikt gälla inom den egna jurisdiktionen till att mer handla om den kontroll en stat har 

över en händelse. Det är dock inte klart hur omfattande den kontrollen skall vara för att 

konventionsstaten skall sägas ha gjort tillräckligt för att säkerställa barnets skydd. Det har 

tidigare i uppsatsen visats på att domstolen har värderat andra länders diplomatiska garantier 

vad gäller enskildas säkerhet på olika sätt.  

Genom att principen om non-refoulement breddas skulle omhändertagna asylsökande 

barn kunna få ett starkare skydd från att utvisas med sina vårdnadshavare. Det starkare 

skyddet behöver dock inte automatiskt betyda att barnet får stanna i Sverige, men att det blir 

skyddat från att utsättas för våld och kränkningar från sina vårdnadshavare.  

Om ett mottagande land inte kan garantera ett tidigare omhändertaget barns skydd vid en 

utvisning skulle inte Sverige få utvisa det barnet. Frågan om vad som händer med ett barn 

som har utvisningsstopp är något som tagits upp tidigare i uppsatsen. Barnet får inte utvisas 

från Sverige, det är dock inte klart vilken status barnet skulle få i Sverige efter ett 

utvisningsstopp. En tillvaro där barnet riskerar få leva utan vare sig tillhörighet i Sverige eller 

med utvisning skulle kunna innebära ett trauma. För gruppen omhändertagna asylsökande 

barn är behovet av trygghet och förutsebarhet stort. Oklarheten gällande barnets status efter 

utvisningsstopp är en svaghet med att använda en bredare non-refoulement för att öka skyddet 

för omhändertagna asylsökande barn. Ytterligare en svaghet är att det inte finns ett liknande 

fall där domstolen har dömt en konventionsstat till brott mot EKMR artikel 3. Så länge det 

inte har tagits upp något liknande fall till prövning så är det inte klart att principen faktiskt har 

breddats såsom praxis har visat på. En tredje svaghet är just vilket värde en garanti om ett 

barns skydd vid en faktisk utvisning skall tillmätas och om en sådan garanti blir tillräckligt 

trovärdig för att skyddet skall sägas ha ökat.  

Det sammanlagda skyddet av omhändertagna asylsökande barn skulle bli större genom att 

principen av non-refoulement breddades och genom att den breddningen via tidigare praxis 

används i argumentationen mot en utvisning.  

7.1.2.3. Stärks skyddet om mer moral förs in i bedömningarna?  

Dworkin menar i sina teorier kring lag och moral att en domare, eller annan beslutsfattare, 

som möter på ett svårt fall där det inte går att tillämpa lagen på ett rättvist sätt, skall påtala 

glappet i lagen och därefter försöka döma utifrån de principer om rättvisa som motsvarar 

lagens intention. För att applicera ett sådant förhållningssätt på den aktuella frågan så måste 
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först intentionen med uppsatsens aktuella lagar granskas. Såväl socialtjänstlagen som LVU-

lagen kan sägas ha barnets bästa i fokus. Det finns inte några konskurrerande intressen i dessa 

lagar varför deras intentioner kan sägas vara att människor, främst barn, skall kunna få sina 

behov tillgodosedda på bästa sätt. Vad gäller utlänningslagen så är dess intentioner dock inte 

lika tydliga. Ett fokus är barnets bästa, ett andra är att hjälpa människor som söker asyl att få 

en rättvis prövning om uppehållstillstånd och ett tredje är intresset av att reglera invandringen 

till Sverige. Att applicera förhållningssättet gällande lagens intention leder inte till att det blir 

tydligt vilket beslut som skall tas i ärenden gällande omhändertagna asylsökande barn, 

skyddet för omhändertagna asylsökande barn kan därför inte sägas öka med ett sådant 

perspektiv.  

 Dworkin menar också att människor skall behandlas jämlika på så sätt att den person som 

har större behov av skydd och stöd också skall få mer skydd och stöd än en person som har 

mindre behov av detsamma. Den principen kan sägas överensstämma med utlänningslagens 

intentioner att bedöma vilka asylsökande som har störst behov av skydd och för att därefter ge 

dessa personer rätt att stanna i Sverige. En annan möjlighet att se samma princip är att barn, 

som i regel är i större behov av skydd och vars utsatthet är större än vuxna, lättare skall kunna 

få uppehållstillstånd på sina asylskäl. Även detta perspektiv stämmer överens med 

utlänningslagen där det inte skall krävas lika mycket för att barnets asylskäl skall uppfylla 

kraven för att få uppehållstillstånd. Trots att detta stämmer överens med utlänningslagen så 

gäller det dock inte alltid i tillämpningen. Det synsättet stärks ytterligare av Dworkins tankar 

om att den rätt som väger tyngst när två rättigheter kolliderade skall gå före. För att följa 

Dworkins perspektiv så bör barn som är i behov av mer skydd få det genom att deras 

rättigheter väger tyngre än samhällets mål om reglerad invandring. Genom att applicera det 

sättet att se på rättigheter så är det möjligt att stärka omhändertagna asylsökande barns 

rättigheter. Då flera av de perspektiv som Dworkin tar upp redan kan sägas finnas i 

intentionerna av lagen så är dock frågan om det skulle bli någon skillnad mot den redan 

rådande situationen för dessa barn. Synen på vilka rättigheter och intentioner som skall få 

företräde går redan som det är isär i bedömningarna, vilket det leder till att några 

omhändertagna asylsökande barn får tillfälliga uppehållstillstånd, några får uppehållstillstånd 

som skyddsbehövande i övrigt, medan andra utvisas med sina vårdnadshavare. Skyddet av 

den gruppen barn är så till vida fortsatt osäkert.  

 Genom perspektivet att alla människor skall bli jämlikt behandlade och på så sätt få det 

stöd de behöver utifrån sina behov så bör barn som är utsatta för våld få mer stöd än barn som 



Asylsökande barn i kläm mellan myndigheter   Författare: Malin Fröjmark 

Magisteruppsats, mänskliga rättigheter, 2015  Handledare: Maria Sjöholm 

44 

 

inte är utsatta för våld, något som helt överensstämmer med lag och praxis i Sverige. Det kan 

dock också tolkas vidare på så sätt att asylsökande barn som blir utsatta för våld av sina 

vårdnadshavare är i behov av mer stöd och hjälp än barn med uppehållsrätt i Sverige som blir 

utsatta för våld på samma sätt. Som vi har sett ovan så stämmer inte praxis överens med det 

sistnämnda då det konstateras att asylsökande barn ofta får mindre stöd av exempelvis 

socialtjänsten än barn med uppehållsrätt. Genom högre politisk integritet och genom att 

behandla människor som jämlika kan det skydd som asylsökande barn får vara lika 

omfattande som det skydd ett barn med uppehållsrätt i Sverige får. Skyddet för 

omhändertagna asylsökande barn skulle därmed öka. Det är dock oklart på vilket sätt det är 

möjligt att kontrollera om mer moral och politisk integritet förs in i dessa ärenden. Det finns 

därmed inte heller någon garanti för att omhändertagna asylsökande barns skydd skulle öka 

med mer moral i lag och rätt. 

 Att applicera Dworkins tankar kring moral och rätt kan leda till möjligheter för 

omhändertagna asylsökande barn att få mer skydd. Det är dock inte säkert då olika 

handläggares moral kan komma fram till olika saker gällande vilket skydd den gruppen barn 

är i behov av. Exempelvis skulle handläggare med olika politiska åskådningar kunna ha 

mycket olika uppfattningar om vad som är mest moraliskt riktigt i ett beslut om ifall ett 

omhändertaget asylsökande barn skall utvisas med sina vårdnadshavare eller ej.  

7.2 Slutsatser 

Uppslaget till uppsatsen kom ur en frustration över att det till synes finns en glapp i skyddet 

av asylsökande barn och över att socialtjänstens kunskap gällande utsatta barn åsidosattes av 

Migrationsverkets beslut om utvisning. Frågan var dock, var det verkligen så illa som det 

framstod vid första anblick? Bryter Sverige mot sina åtaganden mot Barnkonventionen vad 

gäller att skydda barn från våld och att behandla barn lika? Resultatet visade sig vara precis så 

illa som jag till en början fruktat. Oron för hur skyddet av omhändertagna asylsökande barn 

ser ut i Sverige har funnits inom politiken sedan länge och har påpekats ett flertal gånger via 

motioner om att LVU-lagen bör få företräde framför utlänningslagen. Trots det så har de 

lagstiftande politikerna nöjt sig med att låta lagen kvarstå utifrån att det i gällande lag går att 

skydda omhändertagna asylsökande barn. Resultatet av detta är just det som uppsatsen har 

kommit fram till. Omhändertagna asylsökande barn har inte samma skydd i Sverige som barn 

med uppehållsrätt varför Sverige bryter mot Barnkonventionens princip om likabehandling. 

Det är också så att omhändertagna asylsökande barn utvisas från Sverige, trots bedömningen 

om att det inte är till deras bästa, då andra principer såsom samhällets intresse av en reglerad 
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invandring, får gå före. Genom detta bryter Sverige mot principen om barnets bästa. Vidare 

kan Sverige också sägas bryta mot såväl artikel 12 som artikel 19 då asylsökande barn inte får 

sin rätt att höras i asylprocessen tillgodosedd och då omhändertagna asylsökande barn inte får 

det skydd de behöver från att utsättas för våld och övergrepp av sina vårdnadshavare.  

 Vilket är då det bästa sättet att öka skyddet för en så utsatt grupp som omhändertagna 

asylsökande barn? Enligt den granskning som är utförd i uppsatsen så skulle en inkorporering 

av Barnkonventionen ge det starkaste skyddet. Genom att inkorporera Barnkonventionen 

skulle flera av de artiklar som Sverige idag bryter mot bli lag. Till följd av detta skulle såväl 

lag som praxis behöva ändras till att överensstämma med Barnkonventionen. Svagheten 

gällande skyddet enligt Barnkonventionen är dock att en stat inte kan dömas för brott mot 

Barnkonventionen. Den styrkan finns i stället i EKMR genom Europadomstolen. EKMR och 

principen om non-refoulement kan även den ge ett starkt skydd, detta skulle dock främst gälla 

om ett fall liknande det för omhändertagna asylsökande barn skulle tas upp. En osäkerhet 

kring skyddet genom EKMR är också vilket värde en mottagande stats garantier har av att ett 

barn som utvisas får rätt skydd. Att öka skyddet för den här kategorin barn genom att införa 

mer moral i beslutsfattandet är det mest osäkra sättet. Då moralen kan skilja sig mellan olika 

människor så kan också slutsatserna av moralen skilja sig, varför besluten blir olika. 

Slutsatserna i uppsatsen är att skyddet för omhändertagna asylsökande barn skulle öka 

markant om Barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning. Bäst skydd skulle dock 

barnen i den kategorin få om skyddet ökades genom såväl en inkorporering av 

Barnkonventionen som att den bredare tolkningen av begreppet non-refoulement tillämpas. 

Med anledning av detta är det glädjande att det i januari i år kom ett beslut om att 

Barnkonventionen skall inkorporeras i svensk lag och att det görs en utredning kring hur det 

kommer att påverka den aktuella svenska lagstiftningen. Det skulle därmed vara intressant att 

i framtiden utvärdera om inkorporeringen av Barnkonventionen har lett till att färre 

omhändertagna asylsökande barn utvisas med sina vårdnadshavare. Det är ett möjligt uppslag 

till vidare forskning i området.  
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8. Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på om det finns ett glapp mellan svensk lag och 

praxis å ena sidan och internationell rätt genom Barnkonventionen och EKMR å andra sidan. 

Den rättsdogmatiska metoden har använts för att tolka och jämföra svensk lag i relation till 

Barnkonventionen och EKMR. 

I studien har skyddet av barn som omhändertas av socialnämnden till skydd från våld, 

kränkningar eller försummelse av sina vårdnadshavare men som trots det kan utvisas med 

samma vårdnadshavare granskats. Till följd av att utlänningslagens beslut om utvisning går 

före socialtjänstens beslut om omhändertagande och skydd finns ett glapp i lagen där 

asylsökande barn inte längre skyddas. Uppsatsen har försökt svara på frågan om skyddet för 

omhändertagna asylsökande barn i Sverige kan stärkas genom att Barnkonventionen 

inkorporeras i svensk lag, genom en bredare tillämpning av begreppet non-refoulement i 

EKMR eller genom mer moral i lagen. I uppsatsen har Peczeniks rättsdogmatiska teori ställts 

mot Dworkins teorier om att mer moral vid dömandet av svåra fall leder till ett mer rättvist 

domstolsförfarande.  

Trots att det i ett flertal statliga utredningar och direktiv tidigare har konstaterats att 

Sverige lever upp till sina åtaganden enligt Barnkonventionen konstaterar jag i studien att 

svensk lag och praxis inte överensstämmer med Barnkonventionen gällande skyddet av 

omhändertagna asylsökande barn. Handläggare på Migrationsverket har en bristande kunskap 

om hur barnets bästa skall bedömas och principen får alltför ofta stå tillbaka för andra 

konkurrerande värden såsom intresset av en reglerad invandring. Sverige kan inte heller sägas 

leva upp till principen om likabehandling i Barnkonventionen då många asylsökande barn inte 

får samma skydd eller stöd som barn med uppehållsrätt i Sverige får. Barnets rätt att uttrycka 

sina åsikter och att bli hört genomförs inte i praxis i handläggningen på Migrationsverket i 

tillräckligt hög grad och den lag som reglerar rätten är svagare formulerad än 

Barnkonventionens princip, vilket leder till att många barn aldrig får chans att berätta sina 

asylskäl. Genom att asylsökande barn som bli utsatta för våld, övergrepp eller försummelse av 

sina vårdnadshavare trots det kan utvisas med samma vårdnadshavare så kan inte heller 

Sverige sägas leva upp till Barnkonventionen vad gäller skydd mot övergrepp i familjen.  

En inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle skapa praxis och 

möjligheter för individer att använda Barnkonventionen i kontakt med myndigheter och i 

domstolar. Skyddet för omhändertagna asylsökande barn skulle öka då principen om barnets 
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bästa måste stärkas vid en inkorporering liksom principen om likabehandling, rätten att bli 

hörd och rätten att skyddas mot övergrepp i familjen. 

Genom praxis i Europadomstolen har principen om non-refoulement breddats till att inte 

bara gälla övergrepp inom den egna jurisdiktionen utan även den kontroll en konventionsstat 

har över det som sker utanför det egna territoriet till följd av en utvisning. Den bredare 

tolkningen av non-refoulement kan öka skyddet för omhändertagna asylsökande barn då en 

utvisning tillsammans med en vårdnadshavare som kan utsätta dem för kränkningar mot 

EKMR artikel 3 skulle leda till ett brott mot artikeln. Svårigheterna med att öka skyddet 

genom en bredare tolkning av non-refoulement gäller dock att praxis blir tillämpbart i de 

aktuella fallen samt att eventuella garantier om att skydda utvisade barn som ges av 

mottagande land blir tillförlitliga och följs upp.   

Mer moral i asylbesluten kan leda till att fler rättvisa beslut tas, vilket kan stärka skyddet 

för omhändertagna asylsökande barn. Detta kan främst ske genom att behandla barnen som 

jämlika andra barn och därmed ge dem det stöd de behöver. Då moral kan vara något 

personligt så är det minst rättsäkra sättet att öka skyddet. 

Slutsatserna är att för att öka skyddet för omhändertagna asylsökande barn behöver 

Barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning så att den kan användas och skapa 

praxis. Det starkaste skyddet kan omhändertagna asylsökande barn få genom en kombination 

av den bredare tolkningen av begreppet non-refoulement och att Barnkonventionen 

inkorporeras i svensk lag.  
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