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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats redogör för ändringen i 5 kap. 6 § utlänningslagen från synnerligen- till särskilt 

ömmande omständigheter. Uppsatsen redogör för varför det behövdes en förändring i lagen, 

hur vägen till lagändringen såg ut samt hur tillämpningen av den nya lagstiftningen hittills har 

sett ut. Eftersom ändringen trädde i kraft den 1 juli 2014 saknas det exempelvis juridisk 

doktrin som kan ge vägledning i området. Därför ska samtliga rättskällor användas så att 

läsaren får en så klar bild som möjligt om vad ändringen innebär. Uppsatsens syfte och dess 

frågeställningar har blivit besvarade med hjälp av förarbeten, lagstiftning, rättsfall samt 

relevant doktrin. De slutsatser som finns presenterade visar att det finns en strävan om att 

stärka barnets rättsliga ställning samt att de materiella kraven har sänkts i asylärenden som rör 

barn. 
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1. INLEDNING 

Under år 2014 sökte 23108 barn asyl i Sverige, varav 16059 kom med hela eller delar av sin 

familj och 7049 kom utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare, så kallade 

ensamkommande barn.
1
 Med barn avses varje människa under 18 år enligt artikel ett i FN:s 

konvention om barnets rättigheter, härefter förkortad barnkonventionen. Undantaget från 

denna huvudregel avser situationer när barnet enligt tillämplig lag blir myndigt före 18 års 

ålder, exempelvis genom nationell lagstiftning. I dessa fall är det den nationella lagen som har 

företräde.
2
 Enligt västerländsk filosofi anses barn tillhöra en grupp i behov av särskilt skydd.

3
 

Detta motiverar ett behov av särskilda rättigheter eftersom barn kan ha svårare att föra sin 

egen talan samt tillvarata sina egna intressen, jämfört med vuxna.
4
 

I artikel två i barnkonventionen framgår att ett lands myndigheter ansvarar över alla barn vars 

situation de kan råda över.
5
 Detta inkluderar inte bara de egna medborgarna utan också barn 

med uppehållstillstånd. Även asylsökande barn och barn som vistas i landet illegalt har rätt till 

visst skydd.
6
 Det är därför viktigt att Sverige har tydliga lagstiftningar som efterföljs av de 

svenska myndigheterna på ett rättssäkert sätt. 

Utlänningslag (2005:716), härefter förkortad utlänningslagen, ska tillämpas i samtliga fall 

avseende huruvida ett utländskt barn ska få vistas i Sverige.
7
 Det är därför relevant att känna 

till lagens utveckling och systematik. Den 1 juli 2014 trädde en ändring i kraft av 5 kap 6 § 

utlänningslagen.
8
 Tidigare kunde barn och vuxna beviljas uppehållstillstånd om det förelåg 

synnerligen ömmande omständigheter. Det fanns även en viss lättnad gällande kraven i 

ärenden som rörde barn. Barn kunde nämligen bli beviljade uppehållstillstånd även om 

omständigheterna i ärendet inte hade samma allvar och tyngd som krävdes vid prövningen av 

vuxna personer. Enligt de nya reglerna får barn beviljas uppehållstillstånd om det föreligger 

särskilt ömmande omständigheter. Detta innebär att det inte längre ställs lika hårda krav på de 

ömmande omständigheterna.
9
 Lagändringen har endast varit i kraft i cirka ett och ett halvårs 

tid och det är därmed relevant att undersöka varför den har kommit till, hur tanken var att den 

skulle fungera samt hur den hittills har fungerat. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Begreppet synnerligen ömmande omständigheter är förhållandevis väl utrett med en lång rad 

rättsfall som visar vad dessa omständigheter kan vara, se MIG 2013:6, MIG 2009:9 och MIG 

2009:31. Begreppet särskilt ömmande omständigheter är däremot inte lika väl avgränsat 

eftersom den nya lagstiftningen endast har varit i kraft under en förhållandevis kort tid. Det 

finns därför ett behov av att undersöka begreppet. Under år 2014 publicerades en 

studentuppsats vid Luleå tekniska universitet avseende synnerligen ömmande omständigheter. 

                                                           
1
 Migrationsverket. Migrationsverket. 

2015.http://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211b0a/1422893141926/Inkomna+ans%

C3%B6kningar+om+asyl+2014+-+Applications+for+asylum+received+2014.pdf Sökdatum: 2015-11-28 
2
 Schiratzki, Johanna, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige: en rättsvetenskaplig undersökning, 2. uppl., 

Iustus, Uppsala, 2005, 36 
3
 Nilsson, Eva, Barn i rättens gränsland: om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, Iustus, Diss. 

Umeå : Umeå universitet, 2007,Uppsala, 2007, 17 
4
 Ibid 

5
 Schiratzki, 2005 s 15 

6
 SOU 2007:34 s. 50 

7
 1 kap 1 § utlänningslagen 

8
 Lag (2014:433) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 

9
 Ibid 

http://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211b0a/1422893141926/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2014+-+Applications+for+asylum+received+2014.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211b0a/1422893141926/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2014+-+Applications+for+asylum+received+2014.pdf
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Detta var dock innan ändringen trädde i kraft. I denna uppsats inkluderas rättsfall där den nya 

bestämmelsen har tillämpats. De frågor som uppkommer kan sammanfattas i följande 

frågeställningar, vilka denna utredning ämnar besvara:  

1. Vem eller vilka ansåg att det krävdes en förändring i lagen och varför?  

2. Vad innebär förändringen?  

Denna uppsats avser att utreda vad tanken bakom ändringen teoretiskt sett var, samt vad 

ändringen rent praktiskt har inneburit. 

1.2 AVGRÄNSNING 

Det finns flera grunder till uppehållstillstånd och en av dem avser bedömningen om det 

föreligger synnerligen- och särskilt ömmande omständigheter. Grunderna för flyktingskap, 

skyddsbehövande och synnerligen ömmande omständigheter bör redogöras för så att läsaren 

får en helhetsbild av hur lagstiftningen tillämpas. Därför presenteras även dessa i uppsatsen. 

Uppsatsen handlar främst om särskilt ömmande omständigheter som är en grund som barn får 

åberopa när de söker uppehållstillstånd i Sverige. Arbetet är även avgränsat till åberopandet 

inom asylärenden. Med tanke på att migrationsrätten är starkt kopplad till olika konventioner 

och annan internationell rätt är det viktigt att inte bara se till nationell rätt. Därför utreds även 

internationella rättskällor i viss mån. 

1.3 METOD 

Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod, även kallad traditionell juridisk metod.  

Metoden innebär att lagrum, förarbeten, praxis och doktrin finns presenterade för att ge stöd 

till innehållet i uppsatsen. Dessa källor är undersökta och tolkade med syftet att utreda vad 

begreppet särskilt ömmande innebär. Uppsatsen handlar om en ändring i en lagstiftning och 

därför undersöks framförallt relevant lagstiftning, nämligen utlänningslagen med tillhörande 

lagkommentarer, propositioner och offentliga utredningar. Dessa finns hämtade via 

rättsdatabasen Karnov. Uppsatsen behandlar även ett flertal rättsfall. Följande fall skickades 

efter e-mailkontakt med Förvaltningsrätten i Luleå: UM 1443-14, UM 1466-14 och UM 1682-

14. Resterande rättsfall, MIG 2007:25, MIG 2007:48, MIG 2009:9, MIG 2009:31, MIG 

2013:6, UM 872-14 samt UM 969-15, är hämtade via Karnov. De äldre rättsfallen som 

behandlar synnerligen ömmande omständigheter är utvalda för att de visar på hur beaktandet 

av ömmande omständigheter avseende barn gick till innan ändringen i 5 kap. 6 §. Även 

rättsfall som har kommit efter lagändringen finns presenterade. Dels presenteras rättsfall som 

visar vad som utgjorde särskilt ömmande omständigheter, dels presenteras rättsfall som visar 

vad som inte visade sig utgöra särskilt ömmande omständigheter. Övrigt material består 

framförallt av juridisk doktrin. Vissa Internetkällor har även använts. Samtliga rättskällor 

används för att kunna redogöra för begreppet särskilt ömmande omständigheter. 

För att uppnå syftet med uppsatsen presenteras inledningsvis en allmän beskrivning av 

uppehållstillståndsgrunderna inom asylrätten. Detta är relevant för att kunna få en helhetsbild 

av hur bedömningen av särskilt ömmande omständigheter går till. Det är även relevant att 

redogöra kort för rättsfall avseende synnerligen ömmande omständigheter så att en jämförelse 

av dessa och nyare rättsfall från den nya bestämmelsen kan göras. I femte kapitlet presenteras 

två rättsfall där omständigheterna bedömdes vara särskilt ömmande. Det är väsentligt att 

grundligt och detaljerat redogöra för dessa två fall så att läsaren får ser vilka faktorer som 

spelade en avgörande roll och på vilka sätt. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande 
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diskussion som redogör för de slutsatser som har framkommit under arbetet, men även svaren 

på frågeställningarna. 
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2. RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 KONFLIKTEN MELLAN MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH FLYKTINGPOLITIK 

De mänskliga rättigheterna ligger till grund för dagens flyktingpolitik; det är varje människas 

rätt att lämna sitt hemland och söka asyl i ett annat land.
10

 I artikel 14 i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 stadgas: ”var och en har rätt att i andra 

länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”. På samma sätt har varje land frihet att pröva 

och avslå en asylansökan.
11

 För att se till att de mänskliga rättigheterna tillgodoses skall 

skyddsbehövande asylsökande tas emot och få tillstånd att stanna i landet.
12

 Trots denna 

grundläggande ideologi som finns för att värna om den enskilde individens rättigheter, kan 

konflikter uppstå i ansvarsfrågan. Vilket land ansvarar för asylansökan? Vem ska tas emot 

och vem ska inte tas emot? Trots att en asylsökandes rätt vilar på de mänskliga rättigheterna 

betyder inte detta att skyddsbehoven automatiskt tillgodoses. Sverige, och alla andra länder, 

har rätt att pröva och avslå en asylansökan. Den asylsökandes rättigheter ställt emot Sveriges 

rätt till avslag och denna balansgång i politiken är inte lättlöst.
13

 

Flyktingsituationen i världen ska vila på ett internationellt ansvar, men trots detta är det de 

fattigaste länderna som tar emot flest flyktingar.
14

 Flyktingkonventionen ska vara 

utgångspunkten för flyktingpolitiken inom EU.
15

 

2.2 FLYKTINGKONVENTIONEN I FÖRHÅLLANDE TILL EU SAMT NATIONELL RÄTT 

FN:s flyktingkonvention från 1951, även kallad Genévekonventionen, definierar begreppet 

flykting och slår fast en flyktings rättsliga ställning.
16

 Den anger vidare vilka rättigheter och 

skyldigheter en konventionsstat är skyldig att tillförsäkra flyktingar som vistas inom landets 

gränser.
17

 Sverige var en av de första länderna att ratificera konventionen och detta innebär att 

Sverige har förbundit sig att följa den.
18

 Konventionsstaten har exempelvis inte rätt att avvisa 

eller utvisa en konventionsflykting tillbaka till deras hemland om de riskerar att utsättas för 

politisk förföljelse.
19

 Flyktingkonventionen innehåller inga regler om hur prövningen av 

flyktingskap ska gå till. Detta avgörs istället av konventionsstaternas nationella lagar.
20

  

Flyktingpolitiken inom EU ska, som ovan nämnt, utgå från flyktingkonventionen. EU har 

ändå valt att utfärda direktiv som utökar skyddet till fler personer än dem som räknas som 

flyktingar enligt flyktingkonventionen. Europeiska rådet antog i april 2004 direktivet 

2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska 

betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd 

samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, härefter 

kallad skyddsgrundsdirektivet.
21

 Där anges att personer som inte klassas som flyktingar ändå 

                                                           
10

 Elmeroth, Elisabeth & Häge, Johan, Flyktens barn: medkänsla, migration och mänskliga rättigheter, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009, 31 
11

 Elmeroth & Häge, 2009, s 31 
12

 Ibid 
13

 Ibid 
14

 Ibid 
15

 Elmeroth & Häge, 2009, s 31 
16

 Ibid s 32 
17

 Artikel 3-11 flyktingkonventionen 
18

 Elmeroth & Häge, 2009, s 32 
19

 Flyktingkonventionen, artikel 33 
20

 Diesen, 2012 s 21 
21

 Diesen, 2012 s 28 
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kan vara skyddsbehövande. Det finns där ett krav på att det ska finnas en grundad anledning 

att förmoda att de riskerar att lida allvarlig skada.
22

 Denna grupp människor kallades tidigare 

för de facto-flyktingar. För att fastställa de facto-flyktingarnas, idag kallad skyddsbehövandes, 

rättigheter fastställdes de i 4 kap. 2 § utlänningslagen. Idag definieras de flesta asylsökande 

som just skyddsbehövande.
23

 Att syftet med direktivet är att även bereda skyddsbehövande 

internationellt skydd står klart. Med internationellt skydd avses dels flyktingstatus, dels status 

som alternativt skyddsbehövande.
24

 Diesen förklarar innebörden som följande: ”Med 

alternativt skyddsbehövande avses den som vid ett återsändande till hemlandet skulle utsättas 

för en verklig risk att lida allvarlig skada i form av bl.a. dödsstraff, tortyr eller allvarligt hot 

mot liv eller lem vid en internationell eller nationell väpnad konflikt”.
25

 I december 2011 

antogs ett omarbetat skyddsgrundsdirektiv: europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses 

berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar, eller personer som 

uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det 

beviljade skyddet.
26

 Syftet med det nya skyddsgrundsdirektivet var att skapa tydligare regler 

inom EU avseende grunderna för skydd.
27

 

Sverige, och alla andra länder som har ratificerat konventionen, skall ge asyl åt de 

asylsökande som uppfyller de krav som har uppställts. För att få status som 

konventionsflykting räcker det inte att personen uppger att han eller hon inte vill återvända till 

sitt hemland.
28

 I 4 kap. 1 § 1 st. p. 1 utlänningslagen anges att en flykting är en utlänning som 

inte befinner sig i det land där han är medborgare på grund av att han känner en välgrundad 

fruktan för förföljelser. 

2.3 BARNKONVENTIONEN 

2.3.1 Bakgrund och fakta 

Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. I 

generalförsamlingen röstade alla länder för antagandet av konventionen, vilket är ytterst 

ovanligt.
29

 Den 2 september 1990 skrev Sverige under konventionen. Sverige har ratificerat 

barnkonventionen och det innebär att Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen.
30

 

Konventionen har genom ratificeringen blivit juridiskt bindande för Sverige
31

, men den gäller 

dock inte som svensk lag.
32

 För att detta ska ske krävs det antingen en transformering eller en 

inkorporering av konventionen. Med inkorporering avses att hela konventionen tas in i den 

nationella lagstiftningen. Just gällande barnkonventionen valde Sverige att istället använda sig 

av transformering vilket innebär att de nationella lagarna ändras och anpassas efter 

                                                           
22

 Ibid 
23

 Diesen, 2012 s 28 
24

 Artiklarna 2 och 5-8 Rådets direktiv 2004/83/EG 
25

 Diesen, 2012 s 28 
26

 Diesen, 2012 s 28-29 
27

 Artikel 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU 
28

 Elmeroth & Häge, 2009 s 32 
29

 Barnombudsmannen. Barnkonventionen. 2015. http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-

barnkonventionen/ Sökdatum: 2015-12-09  
30

 Elmeroth & Häge, 2009 s 125 
31

 Unicef. Vad innebär det att ratificera barnkonventionen? https://unicef.se/fragor/vad-innebar-det-att-ratificera-

barnkonventionen Sökdatum: 2015-12-28 
32

 Unicef. Vad har barnkonventionen för status i Sverige? https://unicef.se/fragor/vad-har-barnkonventionen-for-

status-i-sverige Sökdatum: 2015-12-09 

http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/
http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/
https://unicef.se/fragor/vad-innebar-det-att-ratificera-barnkonventionen
https://unicef.se/fragor/vad-innebar-det-att-ratificera-barnkonventionen
https://unicef.se/fragor/vad-har-barnkonventionen-for-status-i-sverige
https://unicef.se/fragor/vad-har-barnkonventionen-for-status-i-sverige
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konventionens bestämmelser.
33

 Transformeringsmetoden innebär att barnkonventionen inte 

har samma status som våra nationella lagar och därmed åberopas den inte lika ofta av 

domstolarna och myndigheterna. Transformeringsmetoden har kritiserats av bland annat 

UNICEF Sverige, som anser att metoden inte garanterar barnens rättigheter och att den istället 

skulle behöva kombineras med en inkorporering.
34

 

FN:s kommitté för barnets rättigheter, härefter kallad FN:s barnrättskommitté, har i uppgift att 

övervaka staternas tillämpning av barnkonventionens bestämmelser.
35

 Trots att kommittén 

övervakar efterlevnaden av konventionen ska detta inte likställas med att länderna 

sanktioneras vid en eventuell avvikelse från någon av konventionens artiklar. 

Barnkonventionen har trots allt inte karaktären av en lag och det finns ej heller någon domstol 

som fastställer huruvida ett land följer konventionen eller inte.
36

 

Sverige, såsom resterande konventionsstater, har en skyldighet att regelbundet rapportera till 

barnrättskommittén om de ändringar och åtaganden landet har gjort för att tillgodose att 

barnets rättigheter upprätthålls i enlighet med konventionen.
37

 Rapporteringen sker vart femte 

år och efter att rapporten har kommit in till kommittén kan den sedan lämna 

rekommendationer eller bättringsförslag om det krävs.
38

 En rekommendation som har 

återkommit i flera granskningar gällande Sverige handlar om att stärka konventionens 

rättsliga ställning. I februari 2015 uttalade regeringen att en inkorporering av 

barnkonventionen är ett steg i rätt riktning för att åtgärda den kritik som FN:s 

barnrättskommitté har kommit med. Regeringen beslutade därför att en utredning skulle 

startas i syfte att ta fram det underlag som krävs för att konventionen ska kunna bli svensk 

lag
39

. Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08) startades
40

 och under år 2016 

väntas ett färdigt förslag till ny lagstiftning vara klart.
41

 

2.3.2 Innehåll och funktion 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser som handlar om barns mänskliga rättigheter.
42

 

Den definierar rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen oavsett religion, 

etnicitet, funktionshinder och andra omständigheter.
43

 Konventionen visar att ansvaret över ett 

barns rättigheter dels vilar över föräldrarna, vårdnadshavarna och den utvidgade familjen, 

                                                           
33

 Unicef. Vad menar med inkorporering och tranformering? https://unicef.se/fragor/vad-menas-med-

inkorporering-och-transformering Sökdatum: 2015-12-09 
34

 Unicef. Gör barnkonventionen till svensk lag. https://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-

lagSökdatum: 2015-12-09 
35

 Barnombudsmannen. FN:s barnrättskommitté. 2015. 
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men den ålägger även ansvar på staten för att skydda barnet från vanvård, utnyttjande och 

övergrepp.
44

 Barn tillhör en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av exempelvis 

omvårdnad. Barnkonventionen förstärker barnets rättsliga skydd och därmed blir barn rättsligt 

sett mer självständiga individer med egna rättigheter.
45

 

Konventionen innehåller 54 artiklar varav fyra av dem ska ses som grundläggande principer 

som ska styra tolkningen av de övriga artiklarna. Dessa fyra artiklar stadgar: 1. Alla barn har 

samma rättigheter och lika värde. 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 3. 

Alla barn har rätt till liv och utveckling. 4. Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den 

respekterad.
46

  

2.4 BARNETS BÄSTA 

I barnkonventionens tredje artikel anges principen om barnets bästa. Principen föreskriver: 

”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”. Vad som avses med begreppet barnets bästa ska 

avgöras i varje enskilt fall och barnets egen åsikt och erfarenhet skall beaktas.
47

 Trots att 

principen alltid ska beaktas vid alla beslut som rör barn finns det ändå situationer när 

principen får ge vika för andra principer. Detta sker ofta efter vägande mellan olika intressen. 

Om ett beslut inte överensstämmer med barnets bästa, är det myndighetens ansvar att redovisa 

orsakerna till detta.
48

 

2.4.1 Barnets bästa i asylprocessen 

För att säkerställa att principen om barnets bästa beaktas även i asylärenden, har den 

inkluderats i utlänningslagen. I 1 kap. 10 § stadgas följande: ”I fall som rör ett barn skall 

särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt 

kräver.” Paragrafen innebär att barnets bästa ska beaktas i alla led i asylprocessen. Innan 

principen hade införts i nationell lagstiftning beaktade Migrationsverket ändå principen om 

barnets bästa, fast då med stöd av barnkonventionen.
49

 

Under 1990-talet skedde en lagändring av riksdagen, föranledd av en proposition av den 

dåvarande regeringen. I propositionen poängterade regeringen att barn är särskilt utsatta och 

att deras behov motiverar en positiv särbehandling i förhållande till vuxna.
50

 Regeringen 

menade även att det fanns starka skäl att ta särskild hänsyn till barn i asylprocessen på grund 

av att barnen oftast inte själva har valt att lämna sina hemländer och att de inte kan se 

konsekvenserna av detta på samma sätt som vuxna kan.
51

 I regeringens proposition 

poängterades däremot att en prövning av barnets bästa inte kan få en sådan långtgående 

innebörd i utlänningslagen att det snart endast räcker med att vara ett barn för att få ett 

uppehållstillstånd. Skulle detta ske skulle risken öka för att utnyttja barnen om föräldrarna 

önskar att migrera medan deras skyddsskäl i sig är otillräckliga. Regeringen menade att detta 

                                                           
44

 Barnkonventionen, artikel 3 
45
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scenario inte kan likställas med tanken bakom barnets bästa.
52

 En annan riskfaktor som skulle 

kunna inträffa är att barn som saknar asylskäl skickas ensamma till ett främmande land där 

planen eventuellt skulle kunna vara att föräldrarna ansluter vid ett senare skede.
53

 Regeringen 

slog ändå fast att både staten men även kommunerna alltid kan göra mer för barn och att det 

därför behövdes fler konkreta förbättringar av barns ställning inom migrationsrätten. Trots att 

de ansåg att principen om barnets bästa är väl etablerad inom svensk rätt menade regeringen 

vidare på att den borde komma till uttryck även i utlänningslagen.
54

 

Vad skulle då avses med barnets bästa? I propositionen konstaterade regeringen att svaret inte 

ansågs vara något entydigt och att det därför måste ske en avvägning mellan olika intressen 

och alternativ som dels har positiva men också negativa konsekvenser för barnet
55

. Ibland kan 

barnets kortsiktiga bästa stå mot dess lånsiktiga intressen. Regeringen förklarade vidare att det 

är felaktigt att anta att ett barn alltid anses ha det bäst i Sverige, oavsett exempelvis dess 

kulturella och nationella bakgrund. De menade vidare på att detta skulle strida mot 

barnkonventionen. I propositionen förklaras vidare att det inte i sig kan antas vara negativt för 

barnet att återvända till sitt hemland tillsammans med sina föräldrar. Detta på grund av att 

man inte generellt kan säga att barn skadas allvarligt i deras psykosociala utveckling om de 

återvänder till sitt hemland tillsammans med sina föräldrar.
56

 

I en nyare proposition från år 2004 vidhåller regeringen 1996 års regerings åsikter kring långa 

vistelsetider i Sverige. I propositionen från år 2004 poängterade regeringen att långa 

vistelsetider i Sverige för barn i väntan på beslut från Migrationsverket inte är till barnets 

bästa. Detta med tanke på att barnen förlorar möjligheten till att rota sig och att de även med 

tiden förlorar sin förmåga att forma sin framtid. Det kan även kännas som en omöjlighet för 

barnet att återvända till sitt hemland om beslutet resulterar i en utvisning. Kort sagt slogs det 

fast att långa väntetider medför psykiskt lidande för den enskilde och även högre kostnader 

för samhället.
57

 Regeringen menade att det rådde starka skäl för att ha så korta väntetider som 

möjligt i asylärenden och man började tala om skyndsam handläggning.
58

 

Sammanfattningsvis finns det inga exakta svar på vad barnets bästa innebär. Det som står 

klart och det som egentligen är grundtanken bakom barnets bästa är att utgå från det enskilda 

barnets behov och förutsättningar. Det går inte att säga att en lösning är bra för alla barn. Man 

kan säga att barnets bästa är relativt.
59

 Något som kan vara särskilt bra att ha i åtanke gällande 

just barn i asylprocessen är att innehållet i barnets bästa även stödjer sig på den vetenskap och 

kunskap som råder i samhället vid tidpunkten ifråga.
60

 För att ge bättre vägledning i vad 

barnets bästa kan vara har barnombudsmannen räknat upp några källor som kan beaktas: 

barnkonventionen med dess artiklar, samhällets lagar, mål och riktlinjer, forskningens 

definition genom studier och experter, barnets egen definition genom dess åsikter men även 

beslutsfattarens definition genom egna kunskaper och erfarenheter.
61

 

2.5 ASYLPROCESSEN 
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För att förstå kopplingen mellan de olika grunderna till uppehållstillstånd i asylärenden 

kommer nedan redovisas för de viktigaste grunderna samt hur dessa hänger ihop. Detta är 

relevant för att förstå i vilka situationer som en bedömning om synnerligen- respektive särskilt 

ömmande omständigheter kan bli aktuell. 

2.5.1 Rätten att vistas i Sverige 

Det är endast svenska medborgare som har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Om man inte 

är svensk medborgare krävs ett tillstånd för sin vistelse i landet och detta kan vara en visering 

eller ett uppehållstillstånd.
62

 Vistelsegrunderna regleras i 2 kap. utlänningslagen. Med visering 

avses ett tillstånd att resa in i ett land och vistas där under en viss kortare tid. Med 

uppehållstillstånd avses en annan typ av tillstånd att vistas i landet.
63

 Ett uppehållstillstånd 

kan vara tidsbegränsat eller permanent.
64

 Det finns undantag från dessa regler. Det finns 

exempelvis inget krav på visering och uppehållstillstånd för medborgare i Finland, Danmark, 

Island och Norge.
65

 De övriga undantagen kommer inte att redovisas då de inte berör syftet 

med uppsatsen. 

2.5.2 Grunder till uppehållstillstånd 

I 5 kap. utlänningslagen finns bestämmelser om på vilka grunder uppehållstillstånd kan 

beviljas. De fyra huvudsakliga grunderna är; ”uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, på 

grund av anknytning, på grund av arbete, studier eller försörjning på annat sätt eller på 

grund av synnerligen ömmande omständigheter”.
66

 De grunder som är relevanta att känna till 

i asylprocessen är uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov- respektive synnerligen 

ömmande omständigheter då dessa senare kommer att kopplas samman med kapitlet om 

särskilt ömmande omständigheter. 

Det finns tre typer av skyddsbehövande i utlänningslagen: flyktingar, alternativt 

skyddsbehövande samt övriga skyddsbehövande.
67

 Flyktingar samt alternativt 

skyddsbehövande omfattas av direktiv 2011/95/EU och gäller således i alla EU-länder. 

Bestämmelsen om övriga skyddsbehövande är däremot en nationell skyddsgrund.
68

 

Flyktingar, alternativt- respektive övriga skyddsbehövande som befinner sig i Sverige har rätt 

till uppehållstillstånd.
69

 Uppehållstillstånd som beviljas personer som antingen är flyktingar 

eller alternativt skyddsbehövande kallas asyl.
70

 

2.5.3 Skyddsbehövande 

Flyktingskapet regleras i 4 kap. 1 § utlänningslagen: 

”Med flykting avses i denna lag en utlänning som  

- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon 

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller 

politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp, och 
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- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.”
 
 

 

I paragrafen sägs att utlänningen ska känna en välgrundad fruktan för förföljelse. Rekvisitet 

fruktan är subjektivt och med det menas att det är den asylsökandes egen berättelse som utgör 

det viktigaste underlaget för att bedöma huruvida rekvisitet är uppfyllt eller ej.
71

 Diesen 

förklarar att det är den asylsökande själv som ska känna en fruktan, och den bedömningen är 

därför inte objektiv. Om den fruktan som en asylsökande säger sig känna är välgrundad eller 

inte ska genomgå en objektiv bedömning. Den sökandes berättelse ska jämföras med relevant 

landinformation om hemlandet. Diesen menar vidare att om det med hänsyn till sökandes 

personliga förhållanden eller förhållandena i hemlandet finns anledning att anta att hen kan 

komma att utsättas för förföljelse vid ett återvändande till hemlandet, anses det föreligga en 

välgrundad fruktan. Därmed är rekvisiten om välgrundad fruktan i lagrummet uppfyllda. Det 

är även en framåtsyftande bedömning som ska göras och då utreds risken för framtida 

förföljelse.
72

 

 

Alternativt skyddsbehövande regleras i 4 kap. 2 § utlänningslagen: 

”Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som 

avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att 

1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet 

skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en 

allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en 

yttre eller inre väpnad konflikt, 

och 

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av 

hemlandets skydd”.
 
 

Är rekvisiten i 4 kap. 2 § utlänningslagen uppfyllda beviljas den sökande uppehållstillstånd 

som alternativt skyddsbehövande. 

 

Övriga skyddsbehövande regleras i 4 kap. 2a § utlänningslagen: 

”Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 

och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför 

att han eller hon 

1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra 

motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, 

eller 

2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.” 

 

Sökande vars omständigheter faller in under något av ovan nämnda lagrum ska enligt 5 kap. 1 

§ utlänningslagen beviljas uppehållstillstånd. Det finns undantag från denna huvudregel, och 

det kan exempelvis röra sig om situationer där sökande kan bereda skydd i något annat land 

än Sverige.
73

 Denna uppsats redogör för synnerligen- och särskilt ömmande omständigheter 

och därför ska de övriga skyddsgrunderna inte närmare utredas. 

2.5.4 Bedömningen av synnerligen ömmande omständigheter 
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Om en sökande inte kan beviljas uppehållstillstånd som flykting, alternativt- eller övrigt 

skyddsbehövande kan bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen tillämpas. Om det i ett 

asylärende föreligger synnerligen ömmande omständigheter kan detta, enligt lagrummet, leda 

till ett beviljat uppehållstillstånd. Lagrummet får som sagt tillämpas endast i de fall där ingen 

av de övriga skyddsgrunderna kan bifalla en ansökan om uppehållstillstånd. Bestämmelsen 

kan alltså bli tillämplig först efter att de tidigare nämnda huvudgrunderna har prövats i 

ärendet.
74

 I följande kapitel kommer begreppet synnerligen ömmande omständigheter att 

presenteras. 
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3. SYNNERLIGEN ÖMMANDE OMSTÄNDIGHETER 

3.1 LAGRUMMETS UTFORMNING 

I 5 kap. 6 § 1 st. utlänningslagen stadgas: ”Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan 

grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens 

situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas 

stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige 

och situation i hemlandet särskilt beaktas.” Innan ändringen i lagrummet den 1 juli 2014, 

stadgades i paragrafens andra stycke: ”Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna 

paragraf även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som 

krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer”. 

Tidigare kallades dessa omständigheter för humanitära skäl, men från den 31 mars 2006 

ersattes begreppet med synnerligen ömmande omständigheter. Den dåvarande regeringen 

förklarade genom en proposition att begreppet humanitära skäl var oprecist på så vis att det i 

lagtext inte var närmare preciserat vad som egentligen avsågs.
75

 På grund av att innerbörden 

inte var preciserad i lag överlämnades det till rättstillämpningen att visa vad som avsågs med 

begreppet humanitära skäl. Därför varierade begreppets innerbörd något över tid och den 

definierades främst genom praxis samt i förarbeten.
76

 Därför var det för tydlighetens skull 

fördelaktigt att ersätta begreppet med synnerligen ömmande omständigheter eftersom det 

bättre beskrev karaktären av bestämmelsen.
77

 

Regeringen förklarade vidare i samma proposition att lagstiftarens tanke är att visa att det inte 

uttömmande ska anges samtliga omständigheter som ska beaktas vid en prövning om 

uppehållstillstånd.
78

 Lagstiftaren har valt att hålla paragrafen öppen och generell vilket i sin 

tur visar att det krävs individuellt inriktade bedömningar. I lagrummet nämns att det ska göras 

en ”samlad bedömning” vilket betyder att en sammantagen bedömning ska göras av de 

personliga förhållanden som föreligger och där ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till 

Sverige samt situationen i hemlandet särskilt beaktas.
79

 Det ska föreligga mycket starka skäl 

för att få stanna i landet.
80

 

3.2 FAKTORER SOM KAN BEAKTAS  

3.2.1 Hälsotillstånd 

Inledningsvis bör påpekas att det inte går att fastställa att ett visst hälsotillstånd automatiskt 

medför uppehållstillstånd.
81

 Det är trots allt en samlad bedömning som ska göras och det finns 

flera faktorer att beakta.
82

 Utlänningslagens förarbeten förklarar att ”Ett skäl för 

uppehållstillstånd kan vara att utlänningen har en livshotande fysisk eller psykisk sjukdom 

eller lider av ett synnerligen allvarligt funktionshinder.”
83

 Även om det föreligger en 
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livshotande fysisk sjukdom ska det också, enligt förarbetena, beaktas om det är rimligt att 

vården ges i Sverige. Inledningsvis ska det undersökas om det finns relevant vård i Sverige 

som kan ges och där finns också ett krav på att vården ska förväntas leda till en ”… påtaglig 

och varaktig förbättring av utlänningens hälsotillstånd, alternativt vara livsnödvändig”.
84

 Det 

ska också utredas huruvida den sökande har möjlighet att få adekvat vård i sitt hemland 

alternativt ett annat land som denne kan sändas till. Om det visar sig att sökanden har 

möjlighet att få vård i sitt hemland, men att vården i Sverige är avsevärt bättre är det ändå inte 

säkert att personen bör behandlas i Sverige. Även ekonomiska aspekter måste beaktas.
85

 

Endast livshotande sjukdomar, både fysiska och psykiska, samt allvarliga funktionshinder, 

avses och de ska vara synnerligen ömmande.
86

 

3.2.2 Anpassning till Sverige 

Utlänningens anpassning till Sverige ska också beaktas och det väsentliga är vilken 

anknytning personen har fått till Sverige. I vissa ärenden har personen vistats i Sverige under 

lång tid i väntan på beslut om tillstånd.
87

 Ibland kan detta medföra att personen får en särskild 

anknytning till landet. Denna anknytning kan ha stor betydelse vid bedömningen och detta 

gäller framförallt barn. Anknytningen kan uppkomma på olika sätt. En av de vanligaste 

typerna av anknytning är att barn har anpassat sig till det svenska samhället genom att till 

exempel gå i svensk skola. Men med tanke på att lagrummet är av undantagskaraktär ställs det 

höga krav på framförallt vuxnas anknytning till Sverige. Det skulle kunna vara en social 

etablering under mycket långvarig vistelse. Det bör uppmärksammas det endast i vissa 

sällsynta undantagsfall har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige.
88

 

Inte heller går det att fastställa en exakt gräns för hur lång tid sökanden ska ha varit i Sverige 

för att ha uppnått en så kallad stark anknytning till Sverige.
89

 Det finns ett krav på att vistelsen 

i Sverige som avses måste vara en laglig vistelse.
90

 Antingen kan sökande ha någon form av 

tillstånd att vistas i landet alternativt ha rätt att vistas här i väntan på att ansökan om 

uppehållstillstånd prövas. Om sökande försöker hålla sig undan från myndigheterna eller på 

något sätt fördröja handläggningen av ärendet kommer inte denna tid att räknas in i 

vistelsetiden.
91

 

3.2.3 Situationen i hemlandet 

Förarbetena berör inte närmare vad som kan avses med sökandes situation i hemlandet. Den 

dåvarande regeringen har däremot förklarat att omständigheter som skulle kunna vägas in är 

social utstötning, traumatisering till följd av tortyr eller liknande svåra upplevelser i 

hemlandet.
92

  

 

3.3 RÄTTSFALL 

Nedan redogörs för några rättsfall som redovisar vad synnerligen ömmande omständigheter 

kan innebära och framförallt gällande asylsökande barn. 
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MIG 2013:6 

Ett barn som led av livshotande leukemi beviljades uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter. Barnet och barnets förälder kom från Kosovo och anförde att 

barnet inte kunde få vård i hemlandet samt att barnet därför hade vårdats i Serbien under två 

månaders tid. När de sedan kom tillbaka till Kosovo blev de trakasserade av albaner på grund 

av att de hade sökt vård i Serbien. De hänförde vidare att det var en omöjlighet att få fortsatt 

vård i Serbien med anledning av de konflikter som förelåg mellan folken i Serbien och 

Kosovo, samt att det var svårt att ta sig in i landet. Migrationsverket beslutade att utvisa dem 

och anförde att trakasserierna kom från privatpersoner. Verket menade även att barnet var klar 

med sin cellgiftsbehandling i Sverige och att han enligt ett läkarintyg nu var frisk. 

I migrationsdomstolen anförde barnets förälder att barnet hade fått ett återfall i sin leukemi 

och att barnet nu behövde vård som inte fanns tillgänglig i Kosovo. Migrationsdomstolen 

avslog överklagandet och menade att likvärdig vård fanns att tillgå i Serbien och att denna 

vård fanns tillgänglig även för medborgare i Kosovo. Trots att domstolen stod fast vid 

Migrationsverkets utvisningsbeslut menade domstolen att det förelåg verkställighetshinder 

med hänsyn till barnets hälsotillstånd. Dock ansågs inte verkställighetshindret vara bestående. 

I migrationsöverdomstolen anförde barnets förälder att barnet hade genomgått en 

stamcellstransplantation och att efterbehandlingen beräknades till cirka ett år. 

Migrationsöverdomstolen konstaterade att den vård som var nödvändig för barnet inte fanns 

tillgänglig i Kosovo. Migrationsöverdomstolen biföll överklagandet delvis och ändrade 

migrationsdomstolens dom och även Migrationsverkets beslut på så vis att utvisningsbesluten 

upphävdes. Barnet och föräldern beviljades istället tidsbegränsade uppehållstillstånd. 

Anledningen till att det i detta fall blev tidsbegränsade uppehållstillstånd handlade om att 

barnets behov av vård och behandling sträckte sig över ett års tid och var av övergående natur. 

MIG 2007:25 

Även detta rättsfall handlar om ett barn som led av en sjukdom. Barnet hade epilepsi och det 

stod klart att den vård barnet skulle kunna få i Sverige var av högre kvalitet än den vård 

barnet skulle kunna få i hemlandet. Detta förhållande utgjorde dock inte synnerligen 

ömmande omständigheter. Det hade inte visats i utredningen att barnets framtida utveckling 

och livskvalitet skulle äventyras på ett avgörande sätt vid ett återvändande till hemlandet.  

 

MIG 2007:48 

I detta fall ansåg domstolen att det inte fanns grund att bevilja uppehållstillstånd till en 

sökande som vid ett återvändande till hemlandet själv skulle behöva bekosta den nödvändiga 

behandlingen för hens sjukdom. Vård och mediciner fanns tillgängliga i hemlandet. 

 

MIG 2009:9 

I detta fall beviljades ett ensamkommande barn uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter. Domstolen menade att barnets framtida psykosociala utveckling 

och hälsa skulle äventyras om han tvingades återvända till hemlandet. Barnet saknade 

kontaktnät i hemlandet och han hade vidare fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom efter 

sin ankomst till Sverige. 

MIG 2009:31 
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Detta mål avser en kvinna med ett barn som beviljades uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter. Kvinnan hade inte vistats i hemlandet på 14 år och 

både kvinnan och barnet saknade ett socialt nätverk i hemlandet. 
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4. VÄGEN TILL LAGÄNDRINGEN 

4.1 INLEDNING 

Tidigare föreskrevs i 5 kap. 6 § 2 st. utlänningslagen: ”Barn får beviljas uppehållstillstånd 

enligt denna paragraf även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar 

och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer”. Dagens formulering är 

följande: ”För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om omständigheterna 

är särskilt ömmande.”
93

 Detta kapitel visar hur vägen till lagändringen såg ut, bland annat 

vilka som tog initiativet, varför initiativet togs och vad som var det egentliga syftet med 

lagändringen. 

4.2 VÄGEN TILL FÖRÄNDRING 

Regeringen och Miljöpartiet de gröna kom överens om att se över bestämmelsen i 5 kap. 6 § 

utlänningslagen i syfte att lyfta fram barnrättsperspektivet och principen om barnets bästa.
94

 

Regeringen menade att när portalparagrafen om barnets bästa infördes i utlänningslagen 

betonades det att bestämmelsen särskilt skulle avse bedömningen av humanitära skäl, som 

senare blev synnerligen ömmande omständigheter.
95

 När ett beslut som rör barn fattas ska det 

alltid framgå på vilket sätt man har beaktat barnets bästa. Ändock behövde bestämmelsen i 

ovan nämnda lagrum justeras så att det skulle förtydligas och säkerställas att barnets bästa 

faktiskt hade beaktats. Detta på grund av att det tidigare hade förekommit fall där barn i svåra 

situationer hade fallit utanför lagrummets tillämpningsområde. Detta tyder starkt på att det 

fanns ett klart behov av förändring för att klargöra och tydliggöra lagstiftarens tanke. En 

justering skulle inte bara medföra tydlighet utan också fanns det behov av att ytterligare lyfta 

fram barnrättsperspektivet och klargöra att det i barns fall bör göras en annan bedömning.
96

 I 

sådana här fall är det inte lämpligt att uttömmande skriva vad en princip eller bestämmelse 

står för. Det är trots allt omständigheterna i det enskilda fallet som ska ligga till grund för 

bedömningen och därför är det inte lämpligt att på ett detaljerat sätt reglera hur en bedömning 

av barnets bästa närmare bör gå till. Regeringen påtalade dock att barnen bör få en ”särskilt 

gynnsam” behandling.
97

 

Regeringen ville då framförallt att fler barn skulle omfattas av bestämmelsen jämfört med det 

tidigare andra stycket i lagrummet, samt att fler barn skulle bli beviljade uppehållstillstånd. 

Inte bara skulle lagändringen göra så att fler barn får möjlighet till uppehållstillstånd utan den 

nya ordalydelsen skulle också betona barnrättsperspektivet – att barn ska uppmärksammas 

som individer och att de kan ha egna asylskäl. Något som är viktigt att beakta var att 

regeringen höll fast vid att samma omständigheter som tidigare skulle beaktas och det 

fortfarande skulle göras en samlad bedömning.
98

 

Det kan vara fördelaktigt att redogöra för begreppet ”särskilt” i svensk rätt. Den dåvarande 

regeringen menade att begreppet är en tydlig och etablerad term i det juridiska språkbruket. 

Förhållandet mellan begreppet synnerligen och begreppet särskilt anses också vara välkänt. 

Särskilt kan vara en lättare variant av synnerligen där det inte ställs lika höga krav eller krav 
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av lika allvarlig tyngd.
99

 Under omröstningen till lagförslaget röstade samtliga partier, med 

undantag för Sverigedemokraterna, för förslaget.
100

 

4.3. VILKA FAKTORER SOM KAN BEAKTAS 

Som ovan nämnt är det en samlad bedömning som ska göras och det finns ingen uttömmande 

lista på de faktorer som ska beaktas vid prövningen. Men det är ändå fördelaktigt att ge några 

exempel på situationer som skulle kunna innebära sådana särskilt ömmande omständigheter 

att det kan finnas grund till uppehållstillstånd.
101

 I enlighet med propositionen kan nämnas 

situationen där ett barn har ett sådant medicinskt tillstånd som kräver avancerad vård och när 

det inte står klart att det finns tillgänglig vård i hemlandet. Både akut och habiliterande vård 

ska ingå i begreppet vård. Om det inte, med ett tillfredsställande resultat, går att utreda 

huruvida det finns tillgänglig vård i hemlandet eller inte, ska det anses oklart om vården finns. 

Ett exempel på en sådan situation kan vara när ett barn lider av en mycket ovanlig sjukdom 

som inte är välkänd i världen. Det blir då svårt för de svenska myndigheterna att utreda 

huruvida vården för just denna sjukdom faktiskt finns. En annan faktor som kan hänföras till 

just hälsosituationen är om barnet under viss tid har dokumenterats med en svårartad sjukdom 

och att det står klart att ett uppbrott på ett avgörande sätt skulle få märkbara negativa 

konsekvenser för sjukdomstillståndet.
102

 

En annan faktor som kan komma att beaktas är om barnet har upplevt svåra traumatiska 

händelser i hemlandet som i sig inte utgör skyddsbehov, men som har medfört barnet sådana 

allvarliga besvär att ett återvändande till miljön i hemlandet påtagligt skulle förvärra 

besvären.
103

 Ett annat exempel som nämns är om barnet skulle råka ut för en olycka eller ett 

allvarligt tillbud som medför att barnet är i behov av fortgående vård som inte är av 

övergående natur. Här finns även ett krav att olyckan eller det allvarliga tillbudet ska ha skett i 

Sverige. Detta förutsätter även att möjligheterna till vård i hemlandet ska vara begränsad och 

att den positiva effekten för barnet skulle avstanna eller upphöra vid avbruten vård i Sverige. 

Även den omständigheten att ett barn är omhändertaget av sociala myndigheter kan komma 

att beaktas. Här är det viktigt att komma ihåg att det är omständigheterna som föranledde 

omhändertagandet som ska beaktas.
104

 

Något som bör uppmärksammas är att det är framåtsyftande bedömningar som ska göras. 

Även om ett barn inte har blivit personligt utsatt för något i hemlandet kanske det finns något 

som tyder på att barnet vid en framåtsyftande bedömning skulle riskera något. Detsamma 

gäller även vårdbehovet.
105

 

Att ett barn saknar nätverk i hemlandet, men som i Sverige har fått ett nätverk kan utgöra en 

omständighet att beakta i bedömningen. Då ska det bedömas huruvida avsaknaden av det 

svenska nätverket allvarligt skulle äventyra barnets framtida psykosociala utveckling.
106

 Det 

finns dock krav på att nätverket ska vara ett för barnet fungerande nätverk och att det är i 

enlighet med barnets bästa som barnet hänvisas till nätverket. Ett nätverk kan vara personer 

som barnet har etablerat familjesammanhållning med exempelvis under en 

familjehemsplacering, när barnet saknar släkt i Sverige eller i hemlandet. Även barnets 
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vistelsetid i Sverige ska beaktas när det gäller nätverket. Det som är viktigt att komma ihåg är 

att det är barnets anknytning till Sverige som står i fokus. Det går heller inte att precisera på 

förhand vad som ska utgöra lång respektive kort vistelse. Som alltid är det omständigheterna i 

det enskilda fallet som ska bedömas.
107

 

Den dåvarande regeringen kommenterade även handläggningstider. Utgångspunkten, enligt 

regeringen, är att handläggningstider på exempelvis Migrationsverket i princip inte ska ha 

någon betydelse för bedömningen om särskilt ömmande omständigheter. Detta på grund av att 

handläggningstider kan påverkas av bland annat yttre faktorer som är oförutsägbara. Det som 

istället ska vara avgörande är naturligtvis de omständigheter som föreligger, men som även 

kan uppkomma under asylprocessen.
108

 

Trots att regeringen har räknat upp ovanstående omständigheter bör det kommas ihåg att 

dessa inte utgör en uttömmande lista på de omständigheter som ska beaktas. Naturligtvis kan 

även andra omständigheter komma att beaktas.
109

 Vissa remissinstanser såsom 

Migrationsverket och Barnombudsmannen påtalade att de är i behov av mer ingående 

vägledning och fler klargöranden på vad som skulle kunna utgöra särskilt ömmande 

omständigheter. Regeringen förklarade dock att det inte vore lämpligt att i förarbeten eller 

lagstiftning detaljerat reglera hur en bedömning ska gå till. Regeringen betonade vidare att de 

förstår att bedömningarna kan komma att vara komplicerade, men skulle lagstiftningen 

innehålla en uttömmande lista på de omständigheter som ska beaktas eller hur bedömningen 

vidare ska gå till skulle detta inte fungera optimalt med tiden. Då skulle rättspraxis inte ha 

samma styrka i en vägledande roll. Inte heller skulle bedömningarna bli mer flexibla, utan 

snarare mer snäva. Det är helt enkelt förenat med alldeles för stora risker och därför bör 

lagstiftningen hållas så öppen som möjligt.
110

 

När barn tidigare blev beviljade uppehållstillstånd enligt den äldre ordalydelsen i 5 kap. 6 § 2 

st. blev även föräldrarna beviljade uppehållstillstånd.
111

 Detta med hänsyn till principen om 

familjens enhet. Principen innebär, enligt svensk praxis, att anhöriga som saknar asylskäl ändå 

beviljas uppehållstillstånd om en nära anhörig till dem har erhållit flyktingstatus.
112

 Detta 

gäller även anhöriga till andra skyddsbehövande.
113

 Artikel 23 i skyddsgrundsdirektivet 

behandlar familjers sammanhållning. Där stadgas att medlemsstaterna bland annat ska se till 

att familjemedlemmar till en person som har beviljats internationellt skydd också ska ha 

möjlighet att erhålla samma skydd. Detta trots att de i sig inte uppfyller kraven för att erhålla 

sådan status.
114

 Regeringen menade slutligen att denna princip även efter att lagändringen har 

trätt i kraft ska stå oförändrad.
115

 

Remissinstanser, bland andra Svenska kyrkan, Rädda barnen och Unicef Sverige, framförde 

synpunkter på att Migrationsverket ska hålla utförliga utredningar.
116

 De ville vidare att de 

omständigheter som beaktas, de överväganden som görs samt barnkonsekvensanalyserna som 

görs i varje fall ska redovisas i beslutet. Regeringen menade dock att principen om barnets 
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bästa är stark och att den beaktas genom hela asylprocessen. Migrationsverket ska utreda 

ärendena så som deras beskaffenhet kräver.
117

 

4.4. MIGRATIONSVERKETS KOMMENTAR 

Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer kommenterade den då kommande lagändringen och 

förklarade att det var svårt att säga hur tillämpningen rent konkret skulle komma att se ut.
118

 

Beijer förklarade att regeringen ville att det skulle bli lättare för barn att få uppehållstillstånd. 

Något annat som Migrationsverket kommenterade var att det krävs tid för att kunna utvärdera 

lagändringen för att se hur många fler barn som kommer att beviljas uppehållstillstånd. Verket 

förklarade att de måste hinna fatta beslut och även ta del av domstolarnas avgöranden. Verket 

kommenterade även att de skulle fortsätta göra barnkonsekvensanalyser och att ändringen i 

utlänningslagen skulle medföra att de skulle arbeta med att utveckla barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen och att detta ska vägas mot andra intressen. Även 

proportionalitetsbedömningar skulle göras i det enskilda fallet.
 119

 Vidare kommenterades den 

situationen där en barnfamilj redan har fått beslut om utvisning. Även dessa familjer skulle 

omfattas av lagändringen.
 120
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5. SÄRSKILT ÖMMANDE OMSTÄNDIGHETER 

5.1 INLEDNING 

Under rubrik 5.3 presenteras en rad rättsfall som behandlar bestämmelsen om särskilt 

ömmande omständigheter. De två första fallen som redovisas under 5.3 visar vad särskilt 

ömmande omständigheter bedömdes vara och de resterande rättsfallen visar vad som inte 

bedömdes utgöra särskilt ömmande omständigheter. Domarna skiljer sig från varandra på 

många sätt. På grund av att lagändringen skedde för endast cirka ett och ett halvt år sedan är 

det än så länge inte lika många domar som visar vad särskilt ömmande omständigheter är 

jämfört med den stora mängden praxis som finns om synnerligen ömmande omständigheter. 

Innan rättsfallen presenteras ska Migrationsverkets eget rättsliga ställningstagande redogöras 

för under 5.2. 

5.2 RÄTTSLIG STYRNING 

För att säkerställa att samtliga enheter inom Migrationsverket gör likartade bedömningar i 

likartade fall utfärdas så kallade rättsliga ställningstaganden. De rättsliga ställningstagandena 

ska användas som stöd genom asylprocessen och framförallt inför beslut. Tre månader efter 

att lagändringen hade trätt i kraft publicerades ett nytt rättsligt ställningstagande som 

behandlar prövningen och bedömningen av barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 

6 § utlänningslagen.
121

 Syftet med just detta ställningstagande var att ge ”stöd för utredningen 

och bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas ett barn på grund av att det föreligger 

särskilt ömmande omständigheter.”
122

 Det betonas att bestämmelsen naturligtvis omfattar 

samtliga barn, det vill säga både ensamkommande barn, men också barn i familj.
123

 

I enlighet med ställningstagandet bör bedömningen inledas med att se till barnets 

hälsotillstånd, vårdbehov och möjlighet till vård i hemlandet. Därnäst barnets anpassning till 

Sverige samt anknytning till hemlandet. Även barnets situation i hemlandet vid en eventuell 

utvisning ska bedömas exempelvis huruvida barnet har nätverk, försörjning och möjlighet till 

skolgång.
124

 Vidare ska det utredas huruvida barnet tillhör en särskilt utsatt grupp och hur 

familjeförhållandena ser ut i hemlandet. Slutligen ska det, liksom tidigare gällande de 

synnerligen ömmande omständigheterna, göras en sammantagen bedömning där samtliga 

omständigheter ska vägas mot varandra och barnets bästa ska beaktas. Om det efter denna 

sista bedömning framstår som att det föreligger särskilt ömmande omständigheter kan barnet 

enligt 5 kap. 6 § 2 st. utlänningslagen beviljas uppehållstillstånd.
125

 Den räknar även upp vissa 

omständigheter som bör utredas närmare. Bland annat nämns situationen där barnet har haft 

kontakt med- eller varit omhändertaget av sociala myndigheter i Sverige. Vidare 

kommenteras att familjemedlemmarnas medborgarskap bör utredas närmare men också hur 

barnet har bott och försörjt sig i hemlandet. Det framgår tydligt att det är grundliga 

utredningar som ska göras av barnets tidigare liv och situation i hemlandet samt nuvarande liv 

i Sverige.
126

 

                                                           
121

 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns ärenden om 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen – RCI 15/2014, 2014-10-01, 

Lifos 33228 
122

 RCI 15/2014 s 1 
123

 Ibid 
124

 Ibid s 2 
125

 Ibid 
126

 Ibid s 3 



21 
 

Något som delvis kan underlätta Migrationsverkets arbete på asylprövningen är att det 

fortfarande är samma omständigheter i 5 kap. 6 § utlänningslagen som ska beaktas. Det är 

fortfarande utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet som 

ska utgöra utgångspunkten i bedömningen. Det som egentligen utgör den stora förändringen 

är att den sammantagna avvägningen och utgången kommer att se annorlunda ut än tidigare 

avseende barn.
127

 I kapitel tre presenterades dessa tre omständigheter och det mesta 

överensstämmer med informationen i det rättsliga ställningstagandet. I kapitel fyra 

presenterades hur regeringen menar att den sammantagna bedömningen ska göras. Några 

tillägg har dock gjorts. Gällande hälsotillståndet betonas att även i de fall där barnets 

hälsotillstånd i sig inte är tillräckligt för att det ska anses föreligga särskilt ömmande 

omständigheter, ska hälsotillståndet ändå beaktas vid den sammantagna bedömningen. 

Gällande anpassningen till Sverige förklaras det att denna kan bestå av barnets skolgång, 

fritidsaktiviteter samt barnets sociala nätverk. Även barnets sociala och kulturella band till 

samhället ska beaktas.
128

  

Det görs vidare en jämförelse mellan yngre och äldre barn. Yngre barn spenderar mer tid med 

sina föräldrar än äldre barn från ett generellt perspektiv. Detta medför att privatlivet utanför 

familjen kan antas bli viktigare ju äldre ett barn blir.
129

 Därav kan man anta att ett äldre barn 

har möjlighet att bygga sig ett liv utanför familjen medan ett yngre barn på ett helt annat sätt 

är beroende av sina föräldrar. Detta medför att äldre barns anpassning till Sverige kan antas 

vara större för en tonåring än för ett barn i förskoleåldern. Denna jämförelse resulterar inte i 

en absolut sanning, det finns självklart undantag där yngre barn har en större anpassning till 

Sverige än ett äldre barn. Sedan finns det andra omständigheter, exempelvis om barnet har 

levt gömt, som också kan påverka bedömningen. En annan jämförelse som finns redovisad 

mellan yngre och äldre barn är att yngre barn generellt sett bör ha lättare att anpassa sig till ett 

liv i hemlandet, även om de tidigare aldrig har vistats där.
130

 

Gällande barnets situation i hemlandet finns ett tillägg om att det är relevant att utreda 

huruvida barnet tillhör, en i hemlandet, särskilt utsatt grupp som exempelvis utsätts för 

diskriminering. Vidare bör det utredas om sökande är statslösa eller vilka medborgarskap 

samtliga familjemedlemmar har. Har familjemedlemmarna olika medborgarskap måste det 

utredas om det skulle kunna medföra svårigheter för familjen att leva tillsammans i 

hemlandet.
131

 

 

5.2.1 Bevisbördan 

Precis som tidigare redogörs i det rättsliga ställningstagandet att det är den asylsökande som 

har bevisbördan för att hen uppfyller de krav som ställs i lagen. Det bör uppmärksammas att 

hänsyn först tas till vilken omständighet som åberopas innan det står klart vem bevisbördan 

åvilar.
132

 Exempelvis antas bevisbördan gällande den sökandes anpassning till Sverige åvila 

sökanden. Det kan i de flesta fall antas vara oproblematiskt att hämta in handlingar från 

exempelvis barnets skola eller idrottsförening. När det gäller en sökandes hälsotillstånd är det 

enligt praxis ett högt beviskrav på sökanden.
133

 Däremot är beviskraven, gällande situationen i 

hemlandet något mer problematiska. Sökande ska här göra sannolikt att det föreligger någon 
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form av risk eller svårighet vid ett återvändande till hemlandet. Sammanfattningsvis kan man 

säga att högre krav ställs på bevisningen när det gäller omständigheter som den sökande 

normalt sett borde kunna dokumentera och berätta om.
134

 

I det så kallade asylprocedursdirektivet anges rätten till biträde.
135

 Detta är särskilt viktigt i 

ärenden som rör barn. Det kan vara svårt för ett barn att på ett objektivt sätt veta vad i dennes 

liv som utgör asylskäl och då är det viktigt med ett offentligt biträde som tillvaratar barnets 

intressen. Nilsson kommenterar barnets rättsliga ställning som oklar och menar att detta inte 

framgår av utlänningslagen.
136

 Barn i asylärenden företräds normalt av dennes föräldrar eller 

vårdnadshavare. I regel förordnas ett offentligt biträde åt barn i familj.
137

 

5.2.2 Sammantagen bedömning 

I enlighet med ställningstagandet ska en sammantagen bedömning göras utifrån ovanstående 

omständigheter. Om det i ärendet lutar åt en utvisning måste det utredas huruvida en utvisning 

skulle stå i strid med rätten till familje- eller privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. 

Vidare ska även bedömas huruvida en utvisning är proportionerlig. När en sammantagen 

bedömning görs ska alltså omständigheterna som talar för ett tillstånd men även de 

omständigheter som talar mot ett tillstånd vägas mot varandra. Det betonas att det sker en 

rättvis balans mellan den enskildes respektive samhällets intressen.
138

 Därefter utreds 

huruvida det föreligger omständigheter i det enskilda fallet som framstår som särskilt 

ömmande. Även här ska principen om barnets bästa beaktas.
139

 

5.3 RÄTTSFALL 

UM 872-14 

Målet avser en familj från Makedonien med ett minderårigt barn som i maj 2013 sökte asyl i 

Sverige. Det bör uppmärksammas att lagändringen om särskilt ömmande omständigheter inte 

hade trätt i kraft när familjen kom till Sverige och sökte asyl. På grund av detta beaktades inte 

om det i barnets fall förelåg några särskilt ömmande omständigheter under tiden familjens 

asylansökan prövades av Migrationsverket. När familjen hade överklagat till 

Migrationsdomstolen hade lagändringen trätt i kraft och domstolen ansåg att de 

omständigheter som förelåg i barnets fall var särskilt ömmande och familjen beviljades 

permanenta uppehållstillstånd. 

J och R kom till Sverige i maj 2013 och i september samma år föddes deras son I. J och R 

anförde till Migrationsverket att de hade blivit hotade av R:s familj på grund av att de hade 

gift sig. J och R är romer och de anförde att de hade blivit diskriminerade i Makedonien på 

grund av deras etnicitet.  På grund av detta, samt att polisen enligt dem var korrumperad, 

vände de sig aldrig till någon myndighet för att få hjälp. I anslöt sig i alla väsentliga delar till 

sina föräldrars asylskäl, men han hade även andra asylskäl. Han led av en ovanlig sjukdom 

vid namn betaoxideffekt som medförde att I inte kunde nyttja fett som energireserv. 

 

Landinformation om Makedonien visade att romer var den mest diskriminerade etniska 
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gruppen i landet, men att de hade en relativt bättre ställning jämfört med romer i regionens 

övriga länder. Migrationsverket bedömde inledningsvis att familjen inte kunde beviljas 

flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring. 

Då återstod möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter. Gällande de sökandes hälsa stod det klart att både J och R inte hade några 

hälsobesvär av sådan allvarlig art att de skulle kunna beviljas ett uppehållstillstånd med 

anledning av detta. Det hade dock framkommit att I led av en sjukdom och att han vid ett 

återvändande till hemlandet skulle riskera att inte få tillgång till vård på grund av sin etnicitet. 

Migrationsverket menade att det stod klart att det i Makedonien fanns tillgänglig vård som 

krävdes för I:s sjukdom. Det fanns både hjälp och behandling att få. Verket menade även att 

det inte fanns signifikanta skillnader mellan vad romer och icke-romer hade för tillgång till 

sjukvård.  

 

Migrationsverket hänvisade till principen om barnets bästa och menade att det måste beaktas 

om det var rimligt att vården för I skulle ges i Sverige. Verket kunde konstatera att I led av en 

sällsynt sjukdom samt att den vård han behövde fanns tillgänglig i Makedonien. På grund av 

att det fanns adekvat vård i hemlandet samt att den fanns tillgänglig, ansåg Migrationsverket 

att I:s hälsoproblem inte var sådana att de kunde klassas som synnerligen ömmande. Gällande 

anpassningen till Sverige bedömdes barnets vistelsetid i Sverige. I föddes i Sverige och med 

tanke på hans låga ålder ansåg Migrationsverket att hans vistelsetid i Sverige inte kunde anses 

vara så lång att det ansågs ha uppstått en stark anknytning till Sverige. Migrationsverket 

bedömde slutligen att I inte skulle lida skada i sin psykosociala utveckling vid ett 

återvändande till Makedonien, jämfört med om han skulle stanna i Sverige. Det bästa för 

honom skulle vara att hålla samman med sina föräldrar. På grund av att det inte ansågs 

föreligga några synnerligen ömmande omständigheter beslutade Migrationsverket att utvisa 

familjen. 

 

Migrationsdomstolen hänvisade till förarbetena till 5 kap. 6 § utlänningslagen där det 

föreskrivs att barnrättsperspektivet ytterligare ska lyftas fram. Precis som tidigare nämnt ska 

den nya bestämmelsen innebära att det inte ställs lika höga krav jämfört med tidigare när 

barnen omfattades av synnerligen ömmande omständigheter. Trots att kraven hade sänkts så 

poängterade domstolen att även det nya stycket är av undantagskaraktär. Precis som det var 

tänkt i förarbetena så betonade domstolen att det är sammanvägd bedömning som ska avgöra 

huruvida ett uppehållstillstånd ska beviljas eller ej. Domstolen gav även exempel på vad som 

skulle kunna beaktas som särskilt ömmande och det är bland annat om ett barn har ett 

medicinskt tillstånd som kräver avancerad vård och om det inte står klart att det finns tillgång 

till den vården i hemlandet. Ett annat exempel som redovisades var om ett barn under viss tid 

har dokumenterats med en svår sjukdom och det står klart att ett uppbrott skulle medföra 

märkbara negativa konsekvenser för barnet. 

   

Den medicinska utredningen i fallet hade visat att I led av en allvarlig och ovanlig sjukdom 

som innebar att han vid blodsockerfall omedelbart behövde tillgång till sjukvård. Om han inte 

hade tillgång till sjukvård skulle han riskera neurologiska skador eller i värsta fall död. Den 

medicinska utredningen hade betonat att det krävdes en omedelbar tillgång till vård och att 

tidsaspekten var så viktig att sjukvården behövde ha beredskap för detta. En överläkare med 

insyn i I:s sjukdom hade förklarat att sjukdomen var relativt okänd hos de flesta läkare samt 

att risken för neurologiska skador eller död skulle vara överhängande om han skulle återvända 

till Makedonien. 

  

Domstolen menade att tidsaspekten var viktig att förhålla sig till och att det i I:s fall kunde 
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röra sig om några enstaka timmar vid brist på vård. Visserligen fanns det landinformation som 

visade att tillgänglig vård fanns även i Makedonien, som tidigare nämnt. Landinformation 

visade däremot att makedonska sjukvården led av låg kapacitet och bristande resurser där 

även tillgången på vård varierade. Det framgick även ur samma information att tillgången till 

vård skiljde sig beroende på vilken socioekonomisk grupp man tillhörde och att romerna hade 

det sämst. Om familjen skulle återvända till Makedonien skulle de enligt egen uppgift sakna 

adress och arbete och därmed vara i en väldigt utsatt situation. Med detta i åtanke skulle I bli 

väldigt utsatt då han krävde ständig beredskap hos sjukvården. Migrationsdomstolen delade 

inte här Migrationsverkets resonemang. Domstolen anförde att det förelåg skäl att ifrågasätta 

om I faktiskt skulle ha tillgång till den sjukvård han behövde för att inte skadas allvarligt eller 

dö. På grund av det anförda ansåg Migrationsdomstolen att det i I:s fall förelåg sådana särskilt 

ömmande omständigheter att det fanns grund att bevilja honom uppehållstillstånd. På grund 

av principen om familjens enhet beviljades även J och R permanenta uppehållstillstånd. 

 

UM 969-15 

Målet avser en flicka från Jemen som i december 2012 sökte asyl i Sverige. Det bör 

uppmärksammas att lagändringen om särskilt ömmande omständigheter även i detta fall inte 

hade trätt i kraft när hon kom till Sverige och sökte asyl. Migrationsdomstolen ansåg slutligen 

att de omständigheter som förelåg i hennes fall var särskilt ömmande och hon beviljades 

därför permanent uppehållstillstånd. 

  

När S kom till Sverige uppgav hon att hon är född år 1999. Migrationsverket fick dock en 

träff genom ett viseringsunderlag där hennes födelseår framgick som 1996 och att hon istället 

hette K. På grund av viseringsunderlaget ändrade Migrationsverket namn- och 

födelseuppgifterna och hon kallas därför härefter för K istället för S. På grund av olika 

omständigheter i fallet bedömdes K vara vuxen och inte ett barn.  

   

K hade angett att hon i Jemen bodde tillsammans med sin pappa och sina tre bröder. K:s 

pappa arbetade som chaufför åt en shejk och orsakade en bilolycka där shejkens bil skadades. 

På grund av olyckan krävde shejken K:s pappa på ersättning. Hennes pappa blev upphämtad 

av shejken och hans familj och efter en vecka uppgav shejken att pappan hade avlidit och att 

det därför var K:s och hennes bröders ansvar att betala ersättningen. Shejken meddelade även 

att K skulle gifta sig med en av hans släktingar. Efter denna händelse bodde K tillsammans 

med sina bröder hos deras morbror men även hos deras mamma under en period på tre 

månader. En av K:s bröder blev kvar hos deras mamma medan K och de andra bröderna 

lämnade Jemen. K led vidare av sjukdomen talassemi som krävde regelbunden sjukvård. K 

anförde att vården i hemlandet var bristfällig och att hon saknade resurser för att få adekvat 

vård. Vid ett återvändande till Jemen skulle hon riskera att skadas av shejkens eller hans 

familj. 

 

Migrationsverket konstaterade inledningsvis att K inte var flykting eller alternativt 

skyddsbehövande. Verket menade vidare på att det inte rådde någon inre eller yttre väpnad 

konflikt i Jemen. Däremot kunde Migrationsverket konstatera att det ändock rådde svåra 

motsättningar i Jemen. Däremot ansåg verket att K inte hade gjort sannolikt att det fanns en 

personlig hotbild mot henne eller någon annan i hennes familj eftersom hon inte var eftersökt 

av myndigheterna eller av enskilda personer. Dessa omständigheter medförde att K inte heller 

hade rätt till skydd som övrigt skyddsbehövande. 

  

Journalanteckningarna från Malmö barnklinikmottagning som K hade lämnat in visade att K 

sedan ett års ålder har fått behandlingar med hydroxiurea, folsyra och penicillin. 
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Anteckningarna visade även att K rimligen borde fortsätta med behandlingarna. 

Migrationsverket ifrågasatte inte K:s sjukdom. K hade fått adekvat vård i Jemen, men på 

grund av att K inte hade lämnat in något läkarintyg som styrkte hennes sjukdom kunde hon 

inte beviljas uppehållstillstånd enbart på grund av hälsan. Gällande K:s vistelsetid i Sverige 

ansåg Verket vidare att det var en relativt kort tid. Migrationsverket anförde även att K bland 

annat hade kvar sin mamma, bror och annan släkt i Jemen som hon även regelbundet hade 

kontakt med. Omständigheterna i K:s fall ansågs inte vara synnerligen ömmande och 

Migrationsverket beslutade att utvisa henne till Jemen. 

 

Gällande K:s identitet var Migrationsdomstolen av annan uppfattning än Migrationsverket. På 

grund av olika omständigheter i fallet gick domstolen emot Migrationsverkets bedömning och 

menade att K hade gjort sannolikt att hennes namn var S och att hennes födelseår var 1999. 

Därmed ändrades den juridiska bedömningen i K:s fall för att hon nu bedömdes vara barn. 

 

Som tidigare nämnt hade K anfört att hon riskerade förföljelse på grund av kön eftersom hon 

löpte risk att utsättas för tvångsäktenskap som betalning för sin pappas skuld. 

Landinformation om Jemen visade att tvångsäktenskap förekom och att det kunde drabba 

unga flickor. Den åberopade hotbilen mot K och hennes bröder bedömdes även i domstolen. 

Domstolen ansåg att de uppgifter K hade lämnat var så begränsade att det var svårt att dra 

slutsatser om vad som faktiskt hade hänt samt vilken risk hon skulle utsätta sig för vid ett 

återvändande. Det fanns landinformation om Jemen som sa att situationen i hemlandet var 

allvarlig och att det fanns risk att det eventuellt skulle övergå till ett inbördeskrig. Däremot 

gav inte landinformationen tillräckligt stöd för om det i framtiden skulle föreligga 

urskillningslöst våld. Därför var K inte heller att betrakta som alternativt skyddsbehövande. 

Eftersom K inte hade gjort sannolikt att det fanns en personlig hotbild mot henne var hon ej 

heller övrigt skyddsbehövande.  

 

K hade varit i Sverige sedan december 2012 och hon gick skola i Sverige med bra resultat. 

Hon hade bott hos sin före detta gode man i cirka 1,5 år. Inget annat hade framkommit i 

hennes ärende än att hon hade anpassat sig väl till svenska förhållanden. Domstolen 

konstaterade inledningsvis att det rådde verkställighetshinder till Jemen på grund av den 

osäkra situationen i landet. Därmed fattade Migrationsverket inga avlägsnandebeslut med 

verkställighet till Jemen längre. Det gick inte heller att avgöra hur länge konflikten i Jemen 

skulle pågå. Därför bedömde domstolen att det inte gick att säga när K skulle kunna komma 

att verkställas. Med tanke på att K redan hade varit i Sverige i 2,5 år ansåg domstolen att den 

tid som återstod att vänta på en eventuell verkställighet skulle bli oskäligt lång för K och att 

hennes anknytning till Sverige skulle bli ännu starkare. Domstolen menade att det inte var 

förenligt med barnets bästa att verkställa henne till Jemen med tanke på den starka anknytning 

hon i dagsläget hade men också den hon skulle förväntas ha till Sverige. På grund av detta 

ansåg domstolen att det i K:s fall förelåg sådana särskilt ömmande omständigheter och 

beviljade därför henne ett permanent uppehållstillstånd. 

 

UM 1443-14 

 
Målet behandlar 14-årige M från Gambia som i mars 2014 sökte asyl i Sverige. M berättade 

att han inte visste vem hans pappa var samt att hans mamma dog år 2010. Efter mammans död 

bodde han hos en släkting som misshandlade och hotade honom. M anmälde aldrig 

händelserna till någon myndighet utan valde istället att lämna landet. Migrationsverket 

menade att det i första hand var hemlandets myndigheter som ansvarar för att bereda sina 

medborgare skydd. Vidare förklarade verket att det fanns barnhem av SOS barnbyar som 
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kunde ta emot barn som saknar en eller båda vårdnadshavarna. M hade endast vistats i 

Sverige i cirka fem månader och detta ansågs vara en förhållandevis kort tid. M hade en bra 

hälsa och anknytningen till Gambia ansågs starkare än anknytningen till Sverige. På grund av 

detta samt att det i M:s fall inte förelåg några särskilt ömmande omständigheter beslutade 

Migrationsverket att utvisa M. Migrationsdomstolen delade Migrationsverkets åsikt att det 

inte kan anses utgöra särskilt ömmande omständigheter att riskera att behöva bo på ett 

barnhem i Gambia. Domstolen fastställde Migrationsverkets beslut. 

 

UM 1466-14 

 
Målet avser 16-årige A från Marocko som i oktober 2013 ansökte om asyl i Sverige. A:s 

pappa var död och i samband med att hans mamma gifte om sig med en ny man blev han 

utslängd från sitt hem. A var då 12 år gammal och började arbeta åt en man som var medlem i 

en kriminell organisation. I samband med arbetet valde han en gång att stjäla pengar från 

mannen. Efter denna händelse var A rädd att mannen skulle döda honom och valde därför att 

lämna Marocko. Vidare förklarade han att han i hemlandet inte hade någon vuxen som kan ta 

hand om honom. A hade vidare anfört att han mådde psykiskt dåligt och hade svåra 

sömnproblem, vilket han också medicinerades för. 

 

Vid bedömningen om särskilt ömmande omständigheter menade Migrationsverket att det i 

Marocko fanns offentlig sjukvård samt att han vid ett återvändande till hemlandet skulle ha 

tillgång till vården. Gällande hans familjesituation ansåg verket att A:s mamma är ansvarig 

vårdnadshavare och att om A inte kunde etablera en kontakt med henne fanns det barnhem i 

hemlandet som skulle kunna bereda honom omvårdnad. Verket ansåg även att A hade vistats i 

Sverige under relativt kort tid, cirka tio månader. Därför var hans anknytning till hemlandet 

starkare än anknytningen till Sverige. På grund av att det inte förelåg några särskilt ömmande 

omständigheter beslutade Migrationsverket att utvisa honom. 

 

Migrationsdomstolen delade Migrationsverkets syn på marockanska barnhem. Domstolen 

menade att det i vissa fall kunde finnas brister i barnhemmen men att de bristerna inte kunde 

antas vara så pass allvarliga att det generellt skulle klassas som särskilt ömmande för ett barn 

att placeras i ett sådant barnhem. Inte heller i domstolen ansåg man att det förelåg några 

särskilt ömmande omständigheter som skulle grunda ett uppehållstillstånd. 

 

UM 1682-14 

 
Målet avser 17-årigen O, även han från Marocko, som i juni 2014 sökte asyl i Sverige. O 

anförde att hans pappa dog när han var 12 år och att hans mamma hade lämnat Marocko. Efter 

sin pappas död bodde han bland annat hos sin farmor och farbror. O anförde att farbrodern 

endast lät honom bo där för att komma åt sin brors arv. O blev under sin tid där illa 

behandlad. Farbrorns fru sysslade med drogverksamhet och hade goda kontakter med 

marockansk polis. O bestämde sig för att bo på gatan och ibland bodde han på barnhem. Vid 

ett återvändande till Marocko var O rädd att han skulle bli fängslad för att han har lämnat 

landet illegalt, men han var också rädd att hans kunskap om sin farbrors frus illegala 

verksamhet ska medföra att farbrodern var ute efter att skada honom. O berättade även att han 

led av astma. 

 

Migrationsverket ansåg inledningsvis att den information som O hade lämnat inte var helt 

tillförlitlig. O:s påstående om att fängslas vid ett återvändande på grund av att han hade 

lämnat Marocko illegalt överensstämde inte med landinformation. Enligt tillgänglig 
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landinformation fanns det skydd för barn, bland annat hade det inrättats särskilda enheter på 

sjukhus och domstolar i Marocko för att ta hand om barn som far illa. På enheterna arbetade 

kvalificerad personal med att tillvarata barnets intressen. Om det rådde missförhållanden på 

marockanska barnhem skickades ärendena direkt till åklagarmyndigheten. 

 

Migrationsverket bedömde att O inte hade några allvarliga hälsoproblem. Astman som han led 

av klassades inte som något allvarligt hälsoproblem. Verket ansåg vidare att det fanns 

myndigheter i Marocko som kunde hjälpa O med sin boendesituation, exempelvis genom 

barnhemsplacering, om han inte ville bo med sina släktingar. Även i detta fall ansåg 

Migrationsverket att barnet hade varit förhållandevis kort tid i Sverige, vilket påvisade att 

anknytningen till hemlandet var starkare. O hade varit då varit i Sverige i ett år och nio 

månader. Verket menade även att det i första hand var hemlandets myndigheter som 

ansvarade för att bereda sina medborgare skydd. Migrationsverket kom fram till att 

omständigheterna i fallet inte var särskilt ömmande och O fick beslut om utvisning.  

 

I Migrationsdomstolen anförde O att barnhemmens standard inte nådde upp till den standard 

som barnkonventionen föreskriver. Domstolen menade att de framförda omständigheterna 

inte var tillräckliga för att han skulle anses ha ett behov av internationellt skydd. Domstolen 

höll samma linje som Migrationsverket avseende hemlandets myndigheter. 

 

Nu återstod endast för domstolen att bedöma huruvida det i O:s fall förelåg särskilt ömmande 

omständigheter. Migrationsdomstolen delade Migrationsverkets åsikt kring O:s astma, att den 

inte påverkade hans hälsotillstånd till den grad att han kunde beviljas uppehållstillstånd på 

grund av detta. Hans anpassning till Sverige ansågs inte heller utgöra tillräckligt skäl för 

uppehållstillstånd. O anförde tidigare att marockanska barnhem inte kunde tillgodose hans 

grundläggande behov eftersom de inte når upp till barnkonventionens standard. Domstolen 

svarade här att det enligt landinformationen fanns tillgång till barnhem om det skulle vara så 

att hans farbrors familj inte skulle anses vara lämpliga att ta hand om honom. Det saknades, 

enligt migrationsdomstolen, skäl att bevilja O uppehållstillstånd grundat på särskilt ömmande 

omständigheter. 
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6. ANALYS/DISKUSSION 
 

Syftet med denna uppsats, som jag inledningsvis förklarade, är att utreda hur det kommer sig 

att det skedde en ändring i utlänningslagen och utreda innebörden av begreppet särskilt 

ömmande omständigheter i den mån det är möjligt. Detta skulle genomföras genom att 

försöka besvara de uppsatta frågeställningarna.  

 

Den första frågeställningen lyder: vem eller vilka ansåg att det krävdes en förändring i lagen 

och varför? 

 

Den dåvarande regeringen och Miljöpartiet de gröna var initiativtagarna till den nya 

bestämmelsen i 5 kap. 6 §. Under omröstningen röstade samtliga partier för förslaget med 

undantag för Sverigedemokraterna. När regeringen och Miljöpartiet de gröna föreslog dessa 

ändringar i lagen betonade de att 5 kap. 6 § behövde en justering så att det skulle bli tydligare 

att barnets bästa hade beaktats. För mig är det klart att det under en väldigt lång tid i Sverige 

har funnits en önskan från politikernas sida att stärka barnens rättsliga ställning. Regeringen 

uttryckte sig tydligt och menade att barnen bör få en ”särskilt gynnsam” behandling. Ett annat 

exempel som belyser politikernas strävan efter att stärka barnens rättsliga ställning är när 

principen om barnets bästa infördes i utlänningslagen. Innan den infördes beaktade 

Migrationsverket ändå principen med stöd av barnkonventionen. Trots att den användes och 

tillämpades ville man ytterligare poängtera hur viktigt det är att beakta barnets bästa i 

migrationsärenden. Detta visar tydligt på vilken syn på barnens rättsliga ställning som förelåg 

(och föreligger). I propositionen från 1990-talet poängterades exempelvis uttryckligen att barn 

är särskilt utsatta och att deras behov motiverar en positiv särbehandling i förhållande till 

vuxna. De menade vidare att man bör ta särskilt hänsyn till barn i asylprocessen för att de ofta 

inte själva har valt att lämna sina hemländer. Denna syn genomsyrar de senaste 20 åren, trots 

regeringsskiften. 

 

Trots att det var regeringen och Miljöpartiet de gröna som låg bakom förslaget som senare 

ledde till ny lagstiftning har jag under arbetets gång uppmärksammat ett flertal andra organ 

med samma önskemål. Som jag tidigare nämnde så har Sverige mottagit kritik från bland 

annat UNICEF Sverige på grund av att transformeringsmetoden användes vid 

barnkonventionen. En utredning startades i syfte att ta fram det underlag som krävs för att 

konventionen så småningom ska kunna bli svensk lag. Jag tror starkt på att konventionen 

inom en snar framtid kommer att bli nationell lag. Detta är ett steg närmare till att ytterligare 

stärka barnets rättsliga ställning. Framförallt tror jag att konventionen kommer att åberopas av 

våra svenska myndigheter, däribland domstolarna, oftare om den blir nationell lag.  

 

Den andra frågeställningen lyder: vad innebär förändringen? 

 

UM 872-14 är ett särskilt intressant fall då ändringen i 5 kap. 6 § inte hade trätt i kraft vid 

tidpunkten för Migrationsverkets beslut, men däremot hade den trätt i kraft vid tidpunkten för 

domen. Det är intressant att se hur olika Migrationsverket och Migrationsdomstolen har 

resonerat kring barnets hälsa. Migrationsverket gjorde en rimlighetsbedömning huruvida 

vården för I skulle ges i Sverige. De kom fram till att I led av en sällsynt sjukdom, men också 

att tillgänglig vård fanns i hemlandet. Verket kom ändå fram till att I vid ett återvändande till 

hemlandet skulle riskera att inte få tillgång till den på grund av hans etnicitet. Däremot 

hänvisade Migrationsverket till landinformation som sa att det inte fanns några signifikanta 

skillnader mellan vad romer och icke-romer hade för tillgång till sjukvård. På grund av att det 

fanns adekvat vård i hemlandet samt att den fanns tillgänglig, ansåg Migrationsverket att I:s 
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hälsoproblem inte var sådana att de kunde klassas som synnerligen ömmande. Det är också 

viktigt att komma ihåg att det vid det här laget fanns en viss lättnad på kraven för barn i den 

äldre formuleringen i 5 kap. 6 §. Ändock beviljades barnet inte uppehållstillstånd. Det är 

intressant att se hur annorlunda Migrationsdomstolen bedömde hälsofrågan. Exempelvis 

hänvisade domstolen till förarbetena som sa att ett exempel på särskilt ömmande 

omständigheter kan vara när ett barn har ett medicinskt tillstånd som kräver avancerad vård 

och att det inte står klart att det finns tillgång till den vården i hemlandet. Redan här finns en 

signifikant skillnad: Migrationsverket nämnde att det fanns en risk att I inte skulle få tillgång 

till rätt vård på grund av att han är rom. Ändå fick I ett utvisningsbeslut. Domstolen gjorde en 

annan tolkning och menade att familjens etnicitet kunde vara ett hinder till I:s tillgång till 

vård. För att vården var av synnerlig vikt för I beviljades familjen uppehållstillstånd. 

  

Utifrån UM 872-14 kan man se vissa skillnader som skulle kunna belysa syftet bakom 

lagändringen. Det pågick utredning kring risken att inte ha tillgång till vården på grund av 

etniciteten. Trots att samma utredning gjordes av Migrationsverket och Migrationsdomstolen 

kom de ändå fram till olika resultat. Migrationsverket menade att familjen inte hade visat att 

de hade blivit utsatta för något på grund av sin etnicitet. Landinformation bekräftade 

visserligen att romer är utsatta i Makedonien, men att det fanns tillgång till både statlig och 

regional hjälp för romer. Migrationsverket kom även fram till att det fanns tillgänglig vård för 

barnet i hemlandet. Landinformation visade att romerna i Makedonien ofta hade problem med 

att själva bekosta vården. Migrationsdomstolen beaktade närmare hur väsentlig tidsaspekten 

var när det gällde tillgången till vård. Detta i kombination med att det fanns en risk att 

familjen inte skulle kunna få vård i tid på grund av sin etnicitet, ledde till att familjen 

beviljades permanenta uppehållstillstånd. Utifrån detta mål visas tydligt att mer fokus på 

barnets sjukdom har beaktats. Detta skulle kunna tyda på de materiella kraven i asylärenden 

rörande barn har sänkts. 

 

Även i UM 969-15 kom domstolen fram till att det förelåg särskilt ömmande omständigheter. 

Det som blev avgörande var barnets anknytning till Sverige kombinerat med situationen i 

Jemen. Barnet hade varit i Sverige i över två år och gick i skola i Sverige. Hon hade vidare 

bott hos sin före detta gode man i cirka 1,5 år. Det rådde även verkställighetshinder till Jemen 

på grund av den osäkra situationen i landet. På grund av att det inte gick att avgöra hur länge 

konflikten i Jemen skulle komma att pågå, gick det inte heller att säga när en eventuell 

verkställighet av utvisning skulle kunna genomföras. Domstolen menade att en väntan på 

eventuell verkställighet skulle bli oskäligt lång för barnet samt att hennes anknytning skulle 

komma att bli ännu starkare till Sverige. 

 

Det har även kommit fall efter lagändringen som visar på vad som inte bedömdes vara särskilt 

ömmande omständigheter. I UM 1466-14 stod det klart att psykisk ohälsa i kombination med 

sömnproblem inte utgör ett allvarligt hälsoproblem. Att barnet skulle komma att bo på 

barnhem i hemlandet bedömdes inte heller utgöra särskilt ömmande omständigheter. 

Detsamma gällde barnhem av SOS barnbyar, se UM 1443-14. Att astma inte utgör ett 

allvarligt hälsoproblem, framgick av UM 1682-14. Barnet hade befunnits sig i Sverige i ett år 

och nio månader och med anledning av detta ansågs anknytningen till hemlandet vara starkare 

än anknytningen till Sverige.    

 

Ett epilepsi-sjukt barn beviljades inte tillstånd i MIG 2007:25. Det stod klart att vården barnet 

skulle ha fått i Sverige var av högre kvalitet än den vård barnet skulle ha fått i hemlandet. 

Detta fall belyser de höga kraven och den snäva tillämpningen av synnerligen ömmande 

omständigheter enligt mig. Trots att det var bevisat att barnet, rent hälsomässigt, skulle ha det 
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bättre i Sverige än i hemlandet utvisades barnet. Det som i detta fall var avgörande för 

beslutet var att det inte stod klart att barnets framtida utveckling och livskvalitet skulle 

äventyras på ett avgörande sätt vid återvändandet till hemlandet. Vidare presenterades MIG 

2007:48 där en sökande fick avslag för att det inte fanns grund att bevilja tillstånd på grund av 

att den sökande i hemlandet skulle behöva bekosta nödvändig vård. Det stod klart att rätt vård 

och medicinering fanns i hemlandet.  

 

I fallet MIG 2013:6 ansåg domstolen att det förelåg synnerligen ömmande omständigheter på 

grund av barnets livshotande leukemi. Detta var innan lagändringen och i fallet stod det klart 

att tillgänglig vård inte fanns tillgänglig i hemlandet. Även i fallen MIG 2009:9 och MIG 

2009:31 ansåg domstolen att det förelåg synnerligen ömmande omständigheter. I det först 

nämnda fallet bedömde domstolen att det ensamkommande barnets psykosociala hälsa 

allvarligt skulle äventyras vid ett återvändande till hemlandet och barnet saknade vidare 

kontaktnät i hemlandet. I det andra fallet saknade kvinnan och barnet ett socialt nätverk i 

hemlandet. Kvinnan hade inte heller vistats i hemlandet på 14 år. 

 

Det är inte helt lätt att tyda vad som skulle kunna utgöra särskilt ömmande omständigheter i 

ett asylfall. Det är precis som rättschefen Fredrik Beijer kommenterade: det behöver få gå tid 

så att Migrationsverket hinner skriva många beslut och att domstolarna hinner komma med 

avgöranden, innan det fullt ut går att säga den avsevärda skillnaden mellan synnerligen- och 

särskilt ömmande omständigheter.  

 

Något som stod ut från den redovisade RCI:n var jämförelsen mellan äldre och yngre barn. 

Det står klart att yngre barn är mer beroende av sina föräldrar än äldre barn. Man kan därför 

dra en slutsats att privatlivet utanför familjen blir mer viktigt för ett äldre barn. Jag tänker att 

detta i vissa fall kan leda till att äldre barn lättare (och snabbare) anpassar sig till Sverige och 

en starkare anknytning bildas, jämfört med ett yngre barn. 

 

Min personliga åsikt kring formuleringen i lagrummet om särskilt ömmande omständigheter 

är positiv. Jag anser att formuleringen är öppen och objektiv. Det är nödvändigt i sådana här 

sammanhang hålla lagstiftningen så öppen som möjligt, men den ska ändå ge viss vägledning 

till rättstillämparen. Det är inte positivt att uttömmande ange specifika omständigheter som 

ska beaktas och på vilket sätt de ska beaktas. När paragrafen är öppen och generell visar det 

att det krävs individuellt inriktade bedömningar. Detta, i kombination med att principen om 

barnets bästa ska beaktas, medför att varje barn har rätt att höras och utredas. Skulle man 

istället uttömmande ange vilka omständigheter som ska beaktas skulle det istället medföra att 

syftet bakom förändringen inte upprätthålls. En viss vägledning finns och det är de tre 

omständigheter som särskilt ska beaktas: hälsoskäl, situationen i hemlandet samt 

anpassningen till Sverige. Jag anser vidare att bestämmelsen om särskilt ömmande 

omständigheter är tydlig på det sättet att det fortfarande är samma tillvägagångssätt som 

gäller. Det är fortfarande en samlad bedömning som ska göras av de personliga förhållandena 

i det enskilda ärendet. 

 

Något som kan vara intressant att veta är att det i propositionen inför lagändringen 

kommenterades att handläggningstider på Migrationsverket inte får antas ha betydelse för om 

ärendets omständigheter anses vara särskilt ömmande. I propositionen från 2004 menade 

regeringen att långa vistelsetider i Sverige i väntan på beslut inte är förenligt med barnets 

bästa. När asylsökande barn vistas i Sverige under lång tid hinner de rota sig i Sverige och det 

kan då kännas som en omöjlighet för barnet att återvända till sitt hemland. Propositionen inför 

lagändringen talar om att handläggningstider inte kan få ha betydelse för ett ärendes utgång. 
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Detta är otroligt viktigt med tanke på den rådande situationen idag. Under år 2014 sökte totalt 

81 301 personer asyl i Sverige. 23 108 av dessa var barn. Den 1 december 2015 rapporterades 

det om 149 028 asylansökningar dittills. Av dessa är 63 568 barn.
140

 Detta är en otrolig 

ökning under endast ett år.  Med ett stort antal asylsökande ökar pressen på Migrationsverket 

och det finns därför risk för långa handläggningstider. Det vore inte rättssäkert om långa 

handläggningstider i sig skulle påverka beslutsfattandet på ett sätt att uppehållstillstånd 

beviljas av den orsaken. Migrationsverket står inför en stor utmaning och det är viktigt att 

poängtera att de statliga myndigheterna måste arbeta på samma sätt som innan. Det går inte 

att äventyra ärendets utgång genom att försöka handlägga ärendena mer skyndsamt. Det är i 

dagsläget mer viktigt än någonsin att hålla fast vid rättssäkerheten och utreda samtliga 

ärenden grundligt och objektivt. 

 

Något annat som jag tänkte på under arbetets gång var att Migrationsverket har påtalat att de 

är i behov av mer ingående vägledning gällande innerbörden av särskilt ömmande 

omständigheter. Men precis som jag tidigare föreskrev så måste förarbeten och lagstiftning 

hållas så öppen som möjligt. Jag presenterade tidigare det rättsliga ställningstagande som 

Migrationsverket arbetar efter i ärenden som rör barn. Detta säkerställer att samtliga enheter i 

landet arbetar efter samma tillvägagångssätt. Detta tyder, enligt min bedömning, på att det är 

grundliga och rättssäkra utredningar som görs inom verket. Lagstiftarens intentioner får 

genomslag i ställningstagandet. 

 

Jag diskuterade lagändringen med en beslutsfattare inom Migrationsverket.
141

 Hon arbetar på 

en enhet där ensamkommande barn utreds. Hon förklarade att de barnen i samtliga fall har en 

god man samt ett biträde. Detta stärker det ensamkommande barnets rättsliga ställning då 

barnet får ett biträde som ska se till att barnets juridiska intressen tillvaratas. Barn som istället 

kommer till Sverige med en eller båda sina föräldrar utreds på en annan enhet inom 

Migrationsverket, den så kallade ”vuxenprövningen”. Personer som kommer från Syrien och 

Eritrea tillhör i normalfallet den grupp som är presumtiva uppehållstillståndsärenden. På 

grund av konflikten i Syrien kan man inte verkställa utvisningsbeslut mot Syrien. Därför får 

samtliga syrier stanna i Sverige, antingen med ett permanent uppehållstillstånd eller ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd. Personer som tillhör denna kategori av asylsökande beviljas 

därför i normalfallet inte något biträde, då det lutar åt ett uppehållstillstånd. Detta har medfört 

att en stor andel barn från Eritrea och Syrien som kommer till Sverige med sina föräldrar står 

utan något juridiskt biträde.  

 

Beslutsfattaren kommenterade att lagändringen mest troligt påverkar barn i familj mer än 

ensamkommande barn. Ensamkommande barn har ett annat skyddsnätverk runt sig medan 

barn i familj ofta hamnar i en beroendesituation mot sina föräldrar. Föräldrarnas ansvar blir att 

företräda barnet inför myndigheten. Om man anser att lagändringen har stärkt barnets rättsliga 

position kommer den nog påverka barn i familj mer. Desto mer fokus det är på barn, desto 

lättare är det att tillvarata barnets intressen. 

 

Baserat på den information som finns och som finns presenterad i uppsatsen verkar det som 

att barnrättsperspektivet har blivit starkare efter lagändringen. Eftersom barn numer tillägnas 

mer uppmärksamhet blir de också uppmärksammade som individer på ett helt annat sätt än 

tidigare. Personligen tror jag inte att enbart denna lagändring kommer att göra en enorm 
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skillnad, utan det bör ses på som en helhet. Det står klart att det under de senaste 25 åren har 

funnits en politisk vilja att underlätta situationen för asylsökande barn på olika sätt. Tidigare 

handlade det om att lyfta barnrättsperspektivet och stärka principen om barnets bästa. Idag 

handlar det om att stärka barnets rättsliga ställning och att fler barn i slutändan ska bli 

beviljade uppehållstillstånd. Varje förändring leder in i en riktning som gör det så humant och 

välanpassat som möjligt för barn i asylprocessen. Jag tror att barnkonventionen inom en snar 

framtid blir nationell lag och att detta i kombination med ändringen i 5 kap. 6 § tillsammans 

bidrar till att göra det så humant som möjligt för barn i asylprocessen. 
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Rättsfall: 

 

Avgöranden från Migrationsöverdomstolen 

MIG 2007:25  

MIG 2007:48 

MIG 2009:9 

MIG 2009:31 

MIG 2013:6 

 

Övriga domar 

UM 872-14 

UM 1443-14 

UM 1466-14 

UM 1682-14 

UM 969-15 

 

Konventioner och EU-rätt: 

1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning 

(Flyktingkonventionen) 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen)  

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 

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

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som 

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1448974429957/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1448974429957/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1448974429957/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
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http://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211b0a/1422893141926/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2014+-+Applications+for+asylum+received+2014.pdf
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014-06-30-Ny-lag-om-sarskilt-ommande-omstandigheter.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014-06-30-Ny-lag-om-sarskilt-ommande-omstandigheter.html
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https://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag
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https://unicef.se/barnkonventionen
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personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga 

ställning och om innehållet i det beviljade skyddet  

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

förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus 

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

när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt 

skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att 

betecknas som subsidiärt skyddsbehövande och för innehållet i det beviljade skyddet 

 

 

 

 


