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Sammanfattning 
Det finns barn som placeras i familjehem i både Sverige och Norge av respektives lands 

myndigheter. Barnen placeras på detta sätt hos andra familjer för att de vill ge barnen en 

tryggare uppväxt pga. att de biologiska föräldrarna brister som vårdnadshavare. De kan t.ex. 

vara psykiskt sjuka, hota att döda barnen, inte ge dem mat, utnyttja dem sexuellt eller vara en 

fara för deras psykosociala hälsa och utveckling. Genom den här placeringen i enlighet med 

socialtjänstlagarna har barnen fått en möjlighet till ett tryggare liv och en bättre uppväxt. 

Samhället har hittills tagit sitt ansvar för att tillgodose barnets bästa behov. Problemet är bara 

det att dessa barn har föräldrar som är asylsökande vilket innebär att de biologiska föräldrarna 

kan utvisas ur landet vilken dag som helst och barnen måste följa med dem till sitt hemland. 

Det skyddet och den vården som samhället har lovat barnen om en trygg framtid försvinner lika 

snabbt som utvisningsbeslutet kommer. Utlänningslagen som reglerar invandringen i Sverige 

och Norge står nämligen över lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.  

Alla beslut som rör barn ska fattas utan diskriminering av barnen med hänsyn till barnets bästa. 

Ett beslut av detta slag borde inte i praktiken få väga tyngre än ett beslut om barnets bästa. 

LVU-beslutet som kom först med motiveringen att barnets bästa inte är att stå under vårdnaden 

av sina biologiska föräldrar måste väga tyngre än utvisningen. Speciellt när utvisningen ska ske 

med de biologiska föräldrarna. 

Sverige har ratificerat barnkonventionen sedan år 1990 men valt att inte inkorporera 

konventionen i den nationella rätten utan bara anpassa lagarna i enlighet med konventionen. 

Norge har däremot infört konventionen i sin nationella lagsamling sedan år 2003. Men vilken 

skillnad gör det egentligen för barnens rätt i utvisningsärenden? 
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1. Förkortningar  
FL – Förvaltningslagen 

LVU – Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

MIG – Migrationsdomstolen 

Prop. – Proposition 

SoL - Socialtjänstlagen 

SOU – Statens offentliga utredningar 

Utlendingsloven – Norges motsvarighet till utlänningslagen 

UtlL – Utlänningslagen 
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2. Inledning 
Denna uppsats har jag valt att skriva för att jag anser att de är viktigt att utreda om de barn som 

vårdas i familjehem verkligen bör utvisas ur landet samtidigt som vården pågår enligt 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(1990:52), LVU. En annan anledning som gjorde att jag uppmärksammade ämnet var alla 

debatter i dagens samhälle och media om barnen från olika platser i världen som blir utvisade 

med sina biologiska föräldrar trots att det torde strida mot barnets bästa.  

Vården av barnen pågår av en anledning t.ex. att föräldrarna utsätter barnen för hot och våld i 

det egna hemmet och barnets bästa har därför inte varit föräldrarnas fokus. Har myndigheterna 

då verkligen tagit sitt ansvar vad gäller principen om barnets bästa i beslutsprocessen? Jag 

kommer att utgå från socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

utlänningslagen (2005:716), UtlL, och barnkonventionen för försöka att utreda denna 

frågeställning. Denna utvisning drabbar barnen för att deras biologiska föräldrar ska utvisas och 

utlänningslagen är en speciallag som har företräde framför allmänna lagar, så som 

socialtjänstlagarna som barnen omfattas av. I och med detta uppstår ett problem, vilken lag ska 

tillämpas? Det som tidigare var fokus på barnets bästa i och med vården i familjehem åsidosätts, 

principen av myndigheter och de nationella lagarna får företräde framför barnkonventionen som 

bara är en konvention i den svenska rätten. De nationella lagarna har dock inskrivna paragrafer 

om barnets bästa som ska upprätthålla principen men kraven blir helt plötsligt mycket större på 

vad som är barnets bästa och bedömningen i de olika fallen torde se sig väldigt olika. 

Barnkonventionen är ratificerad av 193 länder i världen men ändå är det inte en lag enligt svensk 

rätt och behöver endast tolkas av domstolarna i de fall som gäller utvisning av barn. Lagarna 

ska anpassas för att följa barnkonventionen så mycket som möjligt och myndigheterna ska alltid 

i sitt arbete eftersträva barnkonventionen när det är ärenden som gäller barn. Då situationer om 

utvisning uppkommer träder utlänningslagen in och barnen utvisas med sina biologiska 

föräldrar. 

Jag kommer därför fortsättningsvis i min uppsats att analysera om det hade gjort någon skillnad 

om barnkonventionen hade blivit en nationell lag i Sverige istället för en konvention eller hade 

det fortfarande varit möjligt på något sätt med utvisningar av barn som inte vårdats av sina 

biologiska föräldrar under den senaste tiden. För att undersöka om barnkonventionen hade gjort 

någon skillnad om konventionen vore lag kommer jag att jämföra Sverige och Norge. Detta 

eftersom Norge är ett land som på så många sätt är likt Sverige, men i det här fallet finns det en 

stor skillnad och den skillnaden är att i Norge är barnkonventionen lag. 

Min uppsats kommer att belysa vad principen om barnets bästa egentligen innebär och hur starkt 

genombrott den principen har i rätten. Flera gånger i veckan framkommer det i media olika citat 

som grundar sig på just den här principen men det är trots allt bara en princip och inte en regel 

och därmed saknar tydliga rekvisit som bör uppfyllas för att nå upp till barnets bästa. Hur ser 

bedömningarna gällande denna princip ut i de enskilda fallen och tänker myndigheterna och 

tjänstemännen likadant när det ska ta ställning till om principen är uppfylld.  
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2.1 Syfte 
Som framkommit i inledningen är syftet med denna C-uppsats att redogöra för den situation 

som uppstår när barn som vårdas i familjehem enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, utvisas enligt utlänningslagen, UtlL. Uppsatsen 

kommer främst att fokusera på att utreda denna situation inom Sveriges gränser men även en 

mindre del komparativ utredning görs för att utreda och jämföra hur situationen ser ut i Norge. 

Den komparativa utredningen innebär att jag kommer jämföra likheter och skillnader mellan 

länderna. De frågeställningar jag tänker utgå ifrån är följande: 

 Har de offentliga myndigheterna barnets bästa enligt barnkonventionen och den svenska 

rätten i åtanke vid en utvisning ur landet samtidigt som vård sker enligt LVU? 

 Vad innebär egentligen principen om barnets bästa och hur stark är den principen? 

 Vad innebär utlänningslagens företräde i den svenska rätten framför socialtjänstlagarna 

i praktiken? 

 Hur ser barnkonventionens ställning ut i den svenska och norska rätten? 

 Vad krävs för att placera ett barn i familjehem? 

2.2 Metod 
Den metod som jag har använt mig av i denna uppsats är den rättsdogmatiska metoden och en 

komparativ metod där jag jämför Sveriges rättsordning gällande barn som utvisas ur Sverige 

samtidigt som barnen vårdas enligt SoL eller LVU med Norges rättstillämpning gällande deras 

utlänningslag. Den rättsdogmatiska metoden innebär att jag kommer utreda rättsläget mellan 

olika rättspraxis, doktrin, lagar och förarbeten. För att få fram så bra information som möjligt 

till uppsatsen har jag använt mig av litteratur- och artikelsökning i Luleå Tekniska Universitets 

databas Primo, sökningar efter rättspraxis, lagar och förarbeten har gjorts i Zeteo. De sökord 

som jag använde mig av för att finna lämpligt material är följande: Utvisning, barnets bästa, 

barnkonventionen, barn, LVU gemensamt och i kombinationer med varandra. 

För att finna material till att göra en jämförelse med den norska rätten har jag använt mig av 

norska universitetsbiblioteket, norska sökdatabasen primo och lovdata.no för att hitta lämpliga 

artiklar och avhandlingar. Sökorden jag använt mig av på de norska web-sidorna är liknande 

ord som till de svenska databaserna, fast på norska. 

2.3 Avgränsning 
Denna uppsats är avgränsad till att inte behandla allt för omfattande begrepp i 

socialtjänstlagarna och utlänningslagen. Behandlingen kommer främst röra barnen och de 

bestämmelser i lagarna som rör dem. Uppsatsen torde bli för omfattande om jag blandar in 

juridiska fakta om ex. vem som anses vara flyktingar, hur socialtjänsten går tillväga när de 

beslutar om familjehemsplaceringar med mera hade gjort uppsatsen för omfattande och jag 

väljer därför att lägga fokus på barnet i utvisningsärenden som är kärnan i den här uppsatsen. 

Eftersom uppsatsen fokuserar på barn som vårdas enligt socialtjänstlagarna men ändå utvisas 

så väljer jag när jag skriver om uppehållstillstånd att fokusera på uppehållstillståndet som 

beviljas pga. vård och inte utreda de andra fallen av situationer när uppehållstillstånd kan 

beviljas någon asylsökande. 
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2.4 Disposition 
Uppsatsen består av tre kapitel där alla kapitlen ska skapa en större förståelse för barnens 

situation i utvisningsförhållanden inom norden, men till största del i Sverige. Första kapitlet 

består av en inledning som kort beskriver varför jag valt att skriva om ämnet och några 

grundläggande fakta gällande utlänningslagen och socialtjänstlagarna. Mitt syfte med 

uppsatsen kommer att utformas efter inledningen och mitt tillvägagångssätt beskrivs närmare i 

syftet. Andra kapitlet består av flertalet underrubriker som delar upp uppsatsen i en mer 

lättförståelig och övergriplig uppsats. Det andra kapitlet med underrubriker handlar om barn 

som utvisas ur framförallt Sverige samtidigt som barnen vårdas enligt socialtjänstlagarna i 

familjehem och vad det är som gör att denna bestämmelse är möjlig. Jag kommer även att 

beskriva barnkonventionens inflytande på den svenska rätten och göra en jämförelse med 

Norges situation. Sista kapitlet går igenom mina tankar där jag diskuterar mina 

ställningstaganden kortfattat och konkret och utreder om syftet med denna uppsats uppnåtts. 

Jag kommer även lägga fram vad jag anser bör ligga till grund för fortsatt forskning inom detta 

område i slutet av min uppsats. 
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3. Barn som utvisas – Utlänningslagen i förhållande till 

barnkonventionen & socialtjänstlagarna 
Varje år emigrerar tusentals barn från sitt hemland med eller utan sina biologiska föräldrar till 

ett annat land pga. krig eller andra omständigheter. Med barn menas individer, oavsett kön, 

under 18 år enligt barnkonventionen1 och även bland annat enligt 2 § utlänningslagen 

(2005:716), UtlL. År 2012 inkom det till migrationsverket 14 151 asylansökningar från barn 

som är under 18 år, och då är det ej inräknat ensamkommande barn som kommer till Sverige 

och söker asyl utan sina biologiska föräldrar.2 Det är en ökning med 4452 stycken i förhållande 

till 2011 års asylansökningar som var 9699 stycken.3 Två av de länder som vill hjälpa barnen 

till ett tryggare liv är Sverige och Norge. Det är länder som vid en snabb jämförelse ser ut att 

likna varandra men som vid en närmare jämförelse uppvisar en stor skillnad. Den skillnaden 

jag pratar om är barnkonventionen som i ett av länderna är lag, en bindande juridisk rättskälla, 

och i det andra landet endast en konvention som myndigheter ska eftersträva att följa men 

domstolar bara behöver tolka vid tvistemål. Barnkonventionen gäller alla barn som vistas inom 

ett lands gränser oavsett medborgarskap eller inte. 

På senare år har det allt oftare förekommit debatter i samhället, bland annat i media om barn 

som emigrerat till Sverige med sina biologiska föräldrar och där föräldrarna inte klarar av att ta 

hand om sina barn på ett lämpligt sätt. Vissa omständigheter har lett till att barnen måste 

omhändertas av kommunala myndigheter i den kommunen där de tillfälligt bor och placeras i 

familjehem med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Kan vården inte kan bestämmas i 

samförstånd med barnet gäller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 

istället, LVU. Pga. den begränsade forskningen på området är det fortfarande svårt att fastställa 

hur många asylsökande barn som omhändertas frivilligt eller med tvång av socialtjänsterna runt 

om i landet och placeras i familjehem.4 

Ett av många fall som uppmärksammades år 2013 där barn placerades i familjehem och som 

har debatterats i media är familjen från Ingusjien som kom till Dalarna i Sverige 2009.5 Familjen 

hade fyra söner och pappan utsatte alla barnen samt mamman för grovt våld. Det pågick fram 

till årsskiftet 2011/12 innan socialtjänsten agerade och barnen familjehemsplacerades. Pappans 

tortyr resulterade i två års fängelse samtidigt som utvisningsbeslutet mot familjen kvarstod. 

Mamman överklagade beslutet och fick avslag på överklagan, familjen skulle alltså fortfarande 

utvisas. Beslutet tog så hårt på mamman att psykiatrisk vård var det enda alternativet för henne. 

Under pågående vårdtid för mamman hämtades hon på kliniken av polisen som skjutsade henne 

till flygplatsen där hennes barn väntade och även ett flygplan som skulle ta dem tillbaka till 

hemlandet trots att barnen hade bott i familjehem under en lång tid, inrättat sig efter ett liv i 

Sverige och börjat få kompisar i deras skola. Att berätta om hedersvåld i Ingusjien som är deras 

hemland är tabu. Det är något som tyvärr händer allt för ofta och ytterst få av dem som utsätts 

för hedersrelaterat våld vågar säga emot. Av den anledningen blev det jobbigt för familjen att 

komma tillbaka till hemlandet just för att de hade satt stopp för våldet. Invånarna i Ingusjien 

ansåg att de dragit skam över familjen genom att berätta vad som pågick bakom stängda dörrar.6 

Två lagar har i denna situation krockat med varandra och i detta fall anser jag att beslutet mot 

familjen inte fattats utifrån barnets bästa enligt barnkonventionen.  

                                                           
1 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, 2008, s.23 
2 Migrationsverkets årsredovisning 2012 
3 Migrationsverkets årsredovisning 2011 
4 UNICEF, Barnets bästa, 2013, s.6 
5 http://www.svt.se/ug/pojkarna-utvisades-tillsammans-med-sin-svart-sjuka-mamma 
6 http://www.svt.se/ug/pojkarna-utvisades-tillsammans-med-sin-svart-sjuka-mamma 
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Ett annat uppmärksammat fall från sommaren år 2013 i Sverige handlar om två syskon, 7 och 

9 år gamla som varit fosterhemsplacerade i tre år, deras ovisshet i väntan på Migrationsverkets 

beslut började dock flera år tidigare. Bröderna hade varit placerade i familjehem pga. att 

föräldrarna var psykiskt sjuka och bland annat har hotat att döda dem. Föräldrarna har 

fortfarande rätt att träffa sina barn men dock under sträng övervakning från socialtjänsten. 

Brödernas föräldrar kom till Sverige för nio år sedan vilket innebär att syskonen bott i Sverige 

större delen av deras liv, dock saknar de svenskt medborgarskap. Barnen hotas nu av utvisning 

pga. att deras föräldrar hotas utvisas av Migrationsverket i enlighet med utlänningslagen.7 UtlL 

och socialtjänstlagarna är två lagar som inte är skapade för att arbeta emot varandra men det 

visas väldigt tydligt att de kan skapa stora problem i praktiken. I slutet av år 2012 stoppade 

Migrationsverket beslutet om utvisning pga. nya uppgifter från socialtjänsten och det skulle 

dröja ända till 23:e december år 2013 innan bröderna fick beslutet om ett permanent 

uppehållstillstånd och ska alltså få stanna hos sin fosterfamilj i Falun.8 

Socialtjänsten i varje kommun har befogenheter att familjehemsplacera barn som utsätts för 

våld eller hot i det egna hemmet om barnet bor inom kommunens gränser med stöd av SoL eller 

LVU. Barnets bästa ska alltid beaktas i första hand enligt 1 kap 2 § SoL och då kan det i vissa 

fall vara en familjehemsplacering som är barnets bästa. Kan inte en familjehemsplacering enligt 

SoL genomföras med samförstånd av barnet så kan det bli aktuellt att placera barnet i 

familjehem enligt bestämmelserna i 1 § LVU.  

I följande situationer får ett barn placeras i familjehem enligt 2-3 §§ LVU. 

”2 § LVU. Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns 

en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.” 

”3 § 1 stycket LVU. Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller 

utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande 

medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.” 

Ett barn får efter placeringen vara placerad i familjehem i upp till 3 år innan socialtjänsten i den 

aktuella kommunen ska överväga om en permanent placering är det bästa för barnet. Dock ska 

socialtjänsten övervaka placeringen var sjätte månad under vårdtiden för att undersöka om 

vården fortfarande behövs och hur den ska utformas i fortsättningen i enlighet med 13 § LVU 

samt 6 kap 8 § SoL. Huvudregeln är sedan den 1 januari 2013 att fokus ska ligga på att barnet 

kommer tillbaka till sina biologiska föräldrar och deras omhändertagande.9 Det är i den här 

situationen efter placeringen i familjehemmet barnets bästa kan hamna i skymundan för 

asylsökande barn. Bestämmelsen i 21 § 1 p LVU hindrar inte en utvisning trots att barnet vårdas 

i familjehem. Detta för att utlänningslagen har företräde framför socialtjänstlagarna. 

I en motion till regeringen anför riksdagen att barnkonventionens tredje artikel innebär lika 

rättigheter för alla barn.10 Barnets bästa ska sättas i främsta rummet och det innebär i det flesta 

fall återförening med sin familj. Utlänningslagen och socialtjänstlagarna arbetar också efter att 

barnets bästa ska vara vägledande i alla myndighetsbeslut. Som ovan nämnts kan barn placeras 

i familjehem om ärendet för barnet är så pass akut att ett utvisningsbeslut inte kan avvaktas. 

Barnen upplever en trygg familjesituation i familjehemsplaceringen dem befinner sig i och 

plötsligt beslutas det om utvisning för de biologiska föräldrarna och barnet måste följa med de 
                                                           
7 http://www.nyhetsrummet.se/nyhet/14788/adoptionscentrum--utvisa-aldrig-barn-till-barnhem-/ 
8 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/raul-och-billur-far-stanna 
9 Prop. 2012/13:10 s.131 
10 2013/14:Sf242 

https://lagen.nu/1990:52#P2S1
https://lagen.nu/1990:52#P3S1
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biologiska föräldrarna till hemlandet. I den här situationen ska Migrationsverket ta ställning till 

om en barnhemsplacering i hemlandet innebär det bästa för barnet. Innebär det inte barnets 

bästa så ska avvisningsbeslutet för barnet upphöra och familjehemsplaceringen i Sverige torde 

bli permanent enligt socialtjänstlagen. Här anför då riksdagen i sin motion att beslutet om 

avvisningen borde komma efter det att Migrationsverket övervägt om en eventuell 

barnhemsplacering är ”barnets bästa” eller inte. Att i första hand besluta om utvisning och sedan 

i ett senare skeende göra ett övervägande om ”barnets bästa” är inte annat än förvirrande och 

negativt för barnen som hamnar i kläm mellan två lagar. Denna beslutsordning torde vara 

mycket påfrestande för barnet och borde ändras anser riksdagen.11  

3.1 Utlänningslagens företräde 
”21 a § LVU. Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut om 

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716)” 

Lex specialis är en juridisk princip som skapar en juridisk hierarki som i detta fall innebär att 

utlänningslagen (2005:716) UtlL, räknas som en speciallag och LVU är en allmän lag vilket 

inte hindrar att ett beslut som fattas enligt utlänningslagen går före LVU. 21a § 1 p i LVU 

styrker denna bestämmelse och en avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen blir möjlig. 

Bestämmelserna i dessa två lagar är som jag ser det inte motstridiga men de krockar ändå i 

praktiken. 

Utlänningslagens syfte i Sverige och Norge är att begränsa invandringen i respektive land inte 

att se till barnets bästa i utlänningsärenden. Ändå har utlänningslagen detta företräde framför 

barnens trygghet och hälsa. 

I lagkommentarerna till denna bestämmelse står det att barnets ställning har förbättrats 

successivt. Dock tar utlänningslagen i princip över alla ärenden som gäller enskilda barn trots 

vården enligt LVU när och om utlänningslagen blir aktuellt. Huvudbestämmelsen för 

tidsbegränsat uppehållstillstånd regleras i 5 kap 7 § UtlL. Behövs fortsatt vård så beskriver 

lagkommentaren att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska ges till barnet i den mån det är 

möjligt med hänsyn till omständigheterna enligt 5 kap 12 § UtlL. Överväger migrationsverket 

att inte ge barnet ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste verket föra en dialog med 

socialnämnden som ska få chans att lämna sitt yttrande i ärendet trots att migrationsverket i de 

stora hela helt tagit över handläggningen och verket ska även lägga en stor vikt vid vad 

socialnämnden anser är det bästa för barnet. Vården får absolut inte missbrukas av någon 

familjemedlem för att få chansen att stanna i landet så länge som möjligt, och om vården kan 

genomföras på ett så bra sätt som möjligt i hemlandet ska vården enligt LVU upphöra och 

utvisning eller avvisning ska ske.12 

Utlänningslagens 5 kap 12 § gör ett tidsbegränsat uppehållstillstånd möjligt för det barn som 

vårdas enligt LVU och ser ut på följande sätt. 

”5 kap 12 § UtlL. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som 

behöver vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.” 

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan beviljas barnet som vårdas enligt SoL eller LVU tills 

dess att barnet fyllt arton år, men regeringen anser inte att det är rimligt att automatiskt fastställa 

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om den vård som barnet och dess förhållande kräver går att 

upprätthålla på ett bra sätt i hemlandet. Regeringen anser att det som huvudregel ska lösas 

sociala problem i hemlandet av dess egna myndigheter. Migrationsverket bör dock alltid i de 

                                                           
11 Ibid 
12 Prop. 1996/97:25 s.269 

https://lagen.nu/1990:52#P21aS1
https://lagen.nu/2005:716
https://lagen.nu/2005:716#K5P12S1
https://lagen.nu/1990:52
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fall där de inte överväger ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kommunicera med socialtjänsten 

och ta deras yttrande på stort allvar i beslutsprocessen.13 Vård av en ung person enligt LVU är 

bara en av många anledningar som kan ligga till grund för att bevilja ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd. Andra exempel på situationer kan vara för personer som medverkar i 

förundersökningar i brottmål och nu sedan den nya utlänningslagen trädde i kraft år 2006 kan 

de även beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete, studier med mera.14 

I ett förslag till regeringen i motionen 2013/14:C339 har riksdagen lagt fram att en översyn av 

LVU borde göras för att ge lagen företräde framför utlänningslagen. Riksdagen anför att barn 

som söker uppehållstillstånd i Sverige samtidigt som de vårdas i familjehem enligt LVU har 

samma rätt som barnen med svenskt medborgarskap till fortsatt skydd enligt barnkonventionen 

för t.ex. sin hälsa eller våld i nära relationer men om ett beslut om utvisning fattas träder 

utlänningslagen in och skyddet enligt barnkonventionen upphör för dessa barn och de utvisas 

med sina biologiska föräldrar.15 

Utlänningslagen är som ovan nämnts en speciallag vilket betyder att eventuella bestämmelser i 

lagen går före andra lagar. UtlL går även före bestämmelserna vad gäller förvaltningsprocessen 

i förvaltningsprocesslagen (1971:291) trots att migrationsverket är en förvaltningsmyndighet. 

Istället gäller bestämmelserna om instans- och processordningen som har införts i den nya 

utlänningslagens 13 kap från år 2006 vilket också stadgas i förvaltningslagens 3 § (1986:223), 

FL. Detta på grund av att regeringen ansåg att det var nödvändigt att begränsa 

handläggningstiderna i migrationsärenden och de problem som kan uppkomma i asylärenden 

som har för långa handläggningstider.16  

3.2 Barnkonventionen i den svenska och norska rätten 

Barnkonventionen är en del av de mänskliga rättigheterna som stärker individernas 

rättssäkerhet. Det är en trygghet för människor att veta att de mänskliga rättigheterna inte får 

kränkas av varken myndigheter eller staten. Alla ska behandlas lika i förhållande till de 

mänskliga rättigheterna oavsett om landet har ratificerat rättigheterna eller inte. Att 

barnkonventionen finns betyder dock inte att alla barn som har det bättre i Sverige eller Norge 

får stanna inom landets gränser utan det bästa för barnet är alltid att återförenas med sina 

föräldrar i så lång utsträckning som möjligt. Grundregeln är att där föräldrarna finns är det oftast 

bäst för barnen.17 Undantag är bland annat när någon av föräldrarna håller sig gömd eller om 

barnen har en annan nationalitet än föräldrarna och saknar behörighet att vistas i föräldrarnas 

hemland pga. det landets bestämmelser.18 

Det tog många år att sammanställa en barnkonvention. Arbetet som inleddes år 1923 av rädda 

barnens grundare blev sedan det som kom att kallas barnkonventionen och den 20e november 

år 1989 antogs konventionen av FN:s generalförsamling.19 Barnkonventionen är inte bara en 

deklaration utan det är ett lagligt bindande dokument som trädde i kraft internationellt i 

förhållande till Sverige den 2 september 1990.20 Barnkonventionen har fram till år 2011 

ratificerats i 193 länder, de länderna som inte antagit barnkonventionen var USA och Somalia 

och efter år 2011 är det även det nya landet Sydsudan. Sverige har undertecknat och ratificerat 

barnkonventionen sedan år 1990 men bara för att Sverige ratificerat barnkonventionen innebär 

                                                           
13 Socialstyrelsen, Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas, 2013, s.8ff 
14 Prop. 2004/05:170, s.196ff 
15 2013/14:C339 
16 Nilsson, E. Barn i rättens gränsland, 2007, s.53ff 
17 http://www.migrationsverket.se/info/2701.html 
18 Nilsson E. Barn i rättens gränsland, 2007, s.74 
19 http://unicef.se/barnkonventionen/fragor-och-svar 
20 http://unicef.se/barnkonventionen/historia 
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det inte att konventionen är inkorporerad, utan Sverige har bestämt sig för att barnkonventionen 

ska transformeras in i den svenska rätten. Det innebär att lagarna ska anpassas och göras om i 

förhållande till barnkonventionen så att lagarna blir så harmoniska med konventionen som 

möjligt. Det ska presumeras att Sveriges lagar är förenliga med de internationella åtagandena 

som landet förbinder sig till. Konventionen är juridiskt bindande för medlemmarna, lagarna ska 

anpassas så mycket som möjligt men det innebär dock att domstolar och myndigheterna i de 

fallen som rör barn inte juridiskt bindande kan åberopa barnkonventionen som rättskälla utan 

de nationella lagarna har företräde t.ex. både LVU och Utlänningslagen.21 FN:s 

barnrättskommitté anser att det inte finns någon mall som ska uppfyllas för införandet av 

konventionen utan de finns många olika sätt för regeringen att prioritera att barnens bästa 

uppmärksammas hela tiden.22  Sverige har fått kritik av FN:s barnkommitté som övervakar att 

konventionen efterlevs internationellt för att landet inte har inkorporerat barnkonventionen.23 

Den myndighet som kallas för barnombudsmannen bildades år 1993 och har till uppgift att 

bland annat undersöka och utreda att barnkonventionen följs i den svenska rätten. 

Barnombudsmannen kan även ålägga myndigheter att lämna uppgifter som ärenden som gäller 

barn för att ta reda på om förvaltningarna och myndigheterna gör det som krävs för att följa 

barnkonventionen.24 I en motion till regeringen anför riksdagen att barnkonventionen bör 

inkorporeras i den svenska rätten skyndsamt. När Sverige ratificerade barnkonventionen ansågs 

det inte finnas tillräckliga skäl till detta, men när Sverige år 2009 granskades av FN:s 

barnrättskommitté upptäcktes flera brister och att göra barnkonventionen till lag är idag aktuellt. 

Konventionens fyra första artiklar måste kunna åberopas av myndigheter och domstolar för att 

säkra barnets bästa i rätten och riksdagen anför också att om konventionen vore lag skulle den 

tas på större allvar i rättsliga tvister. Sverige bör ha Norge som en förebild i detta fall.25 

I Norge inkorporerades barnkonventionen i norsk rätt år 2003 och konventionen är nu gällande 

lag vilket gör att domstolar och myndigheter kan åberopa barnkonventionen som bindande 

rättskälla i tvister. Om någon paragraf skulle krocka med barnkonventionen i brott- eller 

tvistemål skulle det i Norges rättstillämpning innebära att barnkonventionen alltid har företräde 

framför någon annan nationell rätt. Att inkorporera barnkonventionen innebär att konventionen 

har fått en starkare ställning och att barnens rätt i samhället har fått en större plats.26 När en 

utvärdering av den norska rätten gjordes år 2009 visade undersökningen att barnkonventionen 

hade fått ett inflytande på den norska rätten på ett positivt sätt. Tjänstemän utbildades inom 

området och tanken på att det eventuellt skulle innebära svårigheter att inkorporera 

barnkonventionen har visat sig felaktig. Barnens rätt i Norge innebär att landet tagit ett stort 

kliv framåt och politikerna anser i motionen att Sverige borde gå samma väg.27 

Barnets bästa blir dock inte alltid uppfyllt i den norska rätten trots att barnkonventionen är 

inkorporerad i lagen. I en norsk artikel av Meidell visas att domsluten och 

utvisningsprocesserna fortfarande inte alltid är till barnets bästa.28 I Norge finns det ingen 

speciell domstol som är till för att undersöka så att barnkonventionen efterlevs utan det är precis 

som i Sverige FN:s barnkommitté som ska undersöka detta.29 

                                                           
21 http://unicef.se/barnkonventionen/fragor-och-svar 
22 UNICEF, Barnkonventionen, 2008, s.48  
23 Nilsson, E. Barn i rättens gränsland, 2007, s.68f 
24 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, 2008, s.11 
25 2013/14:So205 
26 http://blog.unicef.se/2009/11/13/barns-rattsliga-stallning-starktes-i-norge/ 
27 2013/14:So205 
28 Halsaa, Beatrice. & Hellum, Anne. Rettferdighet, 2010, s.170 
29 Morken, Maria. Hensynet till barnets beste i utvisningssaker, 2010, s.3 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201314So205-Barnkonventi_H102So205/
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3.3 Asylprocessens skillnad i Sverige och Norge 
Sverige har alltid setts som ett land med god asylpolitik med generösa villkor enligt statens 

offentliga utredning 2006:49. Sverige har haft dörrarna öppna för asylsökande på ett helt annat 

sätt än vad Norge har, och i Sverige finns det dessutom möjligheter att under asylprocessen bli 

en del av landet med språkundervisning och yrkesförberedande utbildningar. Detta kan i sin tur 

ge falska förhoppningar om ett permanent uppehållstillstånd.30 I Sverige finns även möjligheter 

att lämna in en asylansökan med så kallade ”nya omständigheter” samt omprövning av 

asylbeslut vilket leder till väldigt långa handläggningstider, förhoppningar för de asylsökande 

om uppehållstillstånd och irritation hos tjänstemännen.31 

5 kap 6 § 2:a stycket UtlL stadgar att uppehållstillstånd för barn behöver inte ha samma allvar 

och tyngd som krävs för att bevilja en vuxen person ett uppehållstillstånd och i Norge får 

ensamkommande asylsökande barn uppehållstillstånd av humanitära skäl om det kan vara så 

att barnet står utan vårdnadshavare vid en eventuell utvisning.32 

3.4 Principen om barnets bästa 

Principen om barnets bästa är en princip som stadgas bland annat i barnkonventionen, SoL, 

LVU och i UtlL. Denna princip är barnrättens viktigaste. Tjänstemän på myndigheter som fattar 

beslut gällande barn ska alltid ta hänsyn till barnets bästa i beslutsprocesser. I propositionen33 

till 1989 års utlänningslag föreslog regeringen att det bör vara möjligt att införa lokutionen 

”barnets bästa” i lagen på ett ännu tydligare sätt för att lika barnkonventionen och ”barnets 

bästa” infördes i 1 kap 1 § UtlL. Idag återfinns ”barnets bästa” i utlänningslagens 1 kap 10 § 

men dock som ett vitt och öppet begrepp som lämnar paragrafen ofullständig och kräver 

individuell bedömning i varje fall av rättstillämparen. Sverige är t.ex. ett land med flera olika 

kulturer och på så sätt kan barnets bästa också se annorlunda ut beroende på kultur. Förebilden 

till denna paragraf anses vara barnkonventionens tredje artikel eftersom barnets bästa bygger 

på barnkonventionens bestämmelser.34  

Att barnets bästa är en princip och inte en regel innebär att den som ska använda sig av principen 

inte har någon mall att utgå ifrån om vad som är rätt eller fel i bedömningen. När rätten tillämpar 

regler finns det tydliga rekvisit som ska uppfyllas för att regeln ska vara tillämpbar.35 

Barnombudsmannen uttalar sig i regeringens proposition till lagen om att en analys borde ha 

gjorts vid ingående av bestämmelsen om vilka humanitära skäl som bör ligga till grund i 

bedömningen av vad som är ”barnets bästa”. Barnombudsmannen anser att även om vuxna inte 

har några kriterier för vad som ligger till grund för vad som är deras bästa borde det ändå finnas 

för barn. Det viktiga enligt regeringen är i alla fall att bedöma att barnen inte kräver samma 

allvar och tyngd i bedömningen som det gör för en vuxen person. T.ex. behöver ett barns hälsa 

och sjukdom inte vara livshotande för att ligga till grund för uppehållstillstånd och ett barns 

anpassning till de svenska samhället behöver inte ha pågått under lika lång tid som för en vuxen 

eller omställningen till att anpassa sig efter samhället varit lika stor som för en vuxen. Detta 

stadgas även i 5 kap 6 § 2:a stycket UtlL.36 

Migrationsverket arbetar utifrån en modell som kallas för barnkonsekvensanalys för att 

fastställa vad ”barnets bästa” är i varje enskilt ärende, denna analys utgår ifrån tre huvudfrågor. 

                                                           
30 SOU 2006:49, s.54ff 
31 SOU 2006:49, s.57f 
32 SOU 2006:49, s.57f 
33 Prop. 1996/97:25, s248 
34 Nilsson, E. Barn i rättens gränsland, 2007, s.14 
35 Lundberg, A. principen om barnets bästa i asylprocessen, 2009, s.13ff 
36 Prop. 2004/05:170 s.194 
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Dessa frågor är: hur barnet har haft det, hur barnet har det och hur barnet kommer att få det om 

ett utvisningsbeslut verkställs?37 

”1 kap 10 § UtlL. I fall som rör barn skall särskilt beaktas barnets vad hänsynen till 

barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver”38 

Men vad innebär det egentligen när denna paragraf ska omsättas i aktivt handlande och varje 

individ gör olika bedömningar av principen? De finns inga frågeställningar och rekvisit som 

ska uppfyllas för att ”barnets bästa” ska anses vara uppfyllt. Principen är flexibel och jag tror 

att samhällsintressen och ideal ligger till grund för vad som räknas som ”barnets bästa” i varje 

enskilt ärende. Det är ett faktum att tolkningen av normer skiljer sig från person till person. 

Dessa asylsökande barn ligger redan i ett underläge i förhållande till tjänstemännen, 

utlänningslagen och det okända land som de befinner sig i.39  

Barnrättskommittén ansåg i sin utredning år 2005 att ”barnets bästa” inte hade fått tillräckligt 

genomslag i utlänningslagen och för att försöka ge principen bättre kraft i den svenska rätten 

tillades en paragraf som stadgar att omständigheter som rör barn inte behöver ha samma 

betydelse som omständigheterna som gäller de vuxna. De behöver alltså inte vara av samma 

allvarliga slag för att ett barn ska beviljas uppehållstillstånd.40  

Om ett barn ligger på dödsbädden är det bästa för barnet att göra allt som krävs för att han eller 

hon ska fortsätta vara vid liv, men när det gäller att fatta beslut om barnets bästa och försöka se 

in i framtiden vad ett eventuellt utvisningsbeslut kommer göra med barnets hälsa eller sociala 

utveckling blir det betydligt svårare för alla inblandade.41  

Det finns en rad paragrafer i utlänningslagen som utgår ifrån barnets bästa vid beslutsfattandet 

i asylärendena, men har myndigheterna verkligen tagit ställning till dessa paragrafer i sina 

beslut?42Jag anser att de flesta rättsfall jag gått igenom och läst innehåller information och 

ställningstaganden om vad som är det bästa för barnet. Domstolarna har använt sig av prejudikat 

i sina domar för att skapa så enhetliga beslut som möjligt.  

Principen om ”barnets bästa” återfinns också i barnkonventionen artikel 3 och ser ut på följande 

sätt: 

”1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 

eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och 

sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 

rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare 

eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för 

detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa 

åtgärder. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Messa, A. Principen om barnets bästa, 2011, s.25 
38 Utlänningslagen, SFS 2005:716 
39 Lundberg A. principen om barnets bästa i asylprocessen, 2009, s. 18 
40 Lundberg A. principen om barnets bästa i asylprocessen, 2009, s.39 
41 Lundberg A. principen om barnets bästa i asylprocessen, 2009, s.24 
42 Lundberg A. principen om barnets bästa i asylprocessen, 2009, s. 24ff 
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3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och 

inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga 

myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, 

personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn” 

Artikeln om ”barnets bästa” innebär inte att den artikeln går före någon annan artikel om ett 

barns rättigheter utan är främst till för att tillämpas i de fall som inte är specifika och ”barnets 

bästa” alltid ska sättas i främsta rummet. Alla punkter är lika viktiga och ska följas av staten, 

olika inrättningar, myndigheter och tjänstemän i alla ärenden som rör barn.43 Men hur artikeln 

ska tolkas är en svårare fråga. Fler fakta ska tas hänsyn till innan de går att besluta vad som är 

barnets bästa, t.ex. kan tjänstemännen ta hänsyn till andra artiklar i barnkonventionen som 

skapar förbud mot vissa händelser mot barn. Ett exempel på en sådan artikel är 

barnkonventionens 37e artikel om förbudet mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. Uppfylls den paragrafen så är det ett steg i rätt 

riktning för att uppfylla ”barnets bästa”.44 

”Barnets bästa” återfinns även i 1 kap 2 § SoL, 1 § LVU och i föräldrabalken (FB). Att principen 

om barnets bästa återfinns på så många olika ställen anser jag tyder starkt på att det är något 

som ska följas i alla olika fall och inte glömmas bort av någon. Barnen är vår framtid.  

Norge har infört i 70 § utlendingsloven att hänsyn ska tas till ”barnets bästa” och att det ska 

vara av grundläggande hänsyn. Denna bestämmelse fanns inte i deras tidigare utlänningslag 

utan har införts på senare år just för att säkerställa att bestämmelsen verkligen efterföljs trots 

att barnkonventionen är införd i den norska lagtexten. Det ska fungera som ett extra 

förtydligande enligt regeringen och fylla ett pedagogiskt syfte.45 Vad gäller det som är bäst för 

ett barn är det i den norska rätten precis som i den svenska, de som är bäst för ett barn behöver 

nödvändigtvis inte vara bäst för ett annat barn. I Norge anses också barn under 8 år vara särskilt 

sårbara och där har jag inte hittat någon motsvarande bestämmelse i den svenska rätten där barn 

är alla under arton år.46 

Som ovan nämnts behöver inte barnets levnadssituation ha samma allvar och tyngd som det 

krävs för en vuxen person för att bevilja ett uppehållstillstånd. 5 kap 6 § 2 stycket UtlL beskriver 

denna situation och i propositionen47 uppräknas det upp vilka situationer som ska räknas in i 

bedömningen. Förut var benämningen ”humanitära skäl” men regeringen ansåg det nödvändigt 

att byta ut det dåvarande aktuella begreppet mot ”synnerligen ömmande omständigheter” pga. 

att de humanitära skälen inte var tillräckligt utformade för att ge myndigheter och domstolarna 

tillräckligt med vägledning. Dock ska någon av huvudgrunderna för utvisning alltid prövas först 

innan 5 kap 6 § UtlL kan aktualiseras. De ”synnerligen ömmande omständigheterna” gäller 

endast när någon av huvudgrunderna för uppehållstillstånd inte uppfyllts.48 En samlad 

bedömning ska göras på de situationer som kan klassas som ”synnerligen ömmande 

omständigheter” i varje fall. De situationer som ska tas hänsyn till är den sökandes 

hälsotillstånd, anpassningen till Sverige och situationen i hemlandet, så som krig och andra 

omständigheter.49  

I propositionen beskriver regeringen att beslut enligt 5 kap 6 § UtlL ska uppfylla följande 

kriterier i den samlande bedömningen. Hälsotillståndet för den sökande ska vara av livshotande 

                                                           
43 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, 2008, s.47 
44 Nilsson, E. Barn i rättens gränsland, 2007, s72 
45 Morken, Maria. Hensynet till barnets beste i utvisningssaker, 2010, s.17ff 
46 Ibid 
47 Prop. 2004/05:170 
48 Prop. 2004/05:170 s.185f 
49 Prop. 2004/05:170 s.189ff 
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karaktär, vården för sjukdomen ska inte gå att erhålla i hemlandet och att vården i Sverige ska 

leda till en påtaglig förbättring. Har den sökande har ett funktionshinder av en allvarligare 

karaktär kan det också utgöra synnerligen ömmande omständigheter. Är sjukdomen av 

övergående slag så kan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas istället för ett permanent 

eller om det krävs en operation som inte går att utföra i hemlandet.50 

Vad gäller anpassningen till Sverige gäller denna omständighet främst barn. Barnets anpassning 

kräver inte samma tyngd som en vuxen och ett barn behöver inte ha varit i Sverige lika länge 

som en vuxen för att omfattas av bestämmelsen. Det kan räcka med att barnet börjat gå i skolan 

och anpassat sig till den svenska undervisningen. I vissa fall får sökanden vänta väldigt länge 

så sina beslut om uppehållstillstånd och har då hunnit skaffa sig en stark anknytning till landet. 

Det är då denna bestämmelse aktualiseras. Enligt regeringen är det är dock viktigt att komma 

ihåg att om sökanden själv har fördröjt handläggningen med sent inkomna uppgifter osv så kan 

denna bestämmelse inte tillämpas på det aktuella fallet.51 

Paragrafen för de ”synnerligen ömmande omständigheterna” ser ut på följande sätt: 

”5 kap 6 § UtlL. Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas 

en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger 

sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i 

Sverige. Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning 

till Sverige och situation i hemlandet. 

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.” 

3.5 MIG 2009:9 och 2009:8 
Det följande två rättsfallen illustrerar exempel på när denna paragraf används och de visar även 

hur domstolarna bedömer barnets bästa, samt hur stor tyngd omständigheterna kräver. I 

rättsfallet MIG 2009:9 förtydligar även migrationsdomstolen att i ärenden som rör barn så ska 

alltid barnets bästa beaktas enligt 1 kap 10 § UtlL och omständigheterna behöver inte väga lika 

tungt som för en vuxen vilket är som lagkommentarerna stadgar.52  

3.6 MIG 2009:9 
I detta rättsfall53 från 2009 kom A till Sverige 2007 och ansökte om asyl i Sverige pga. 

bortgången av hans båda föräldrar i hemlandet samt bristen av kontaktnät i hans hemland. A 

jobbade i hemlandet för att tjäna in pengar till sin överlevnad med att locka poliser till platser 

där ett attentat skulle ske av andra män mot polisen. Anledningen till att A utsågs att arbeta på 

detta sätt trodde A berodde på att han var föräldralös. Migrationsverket ansåg då som första 

instans att hans ansökan skulle avslås och A skulle utvisas till hemlandet. Som grund för sitt 

beslut anförde migrationsverket att dessa synnerligen ömmande omständigheter enligt 5:6 UtlL 

inte omfattade A:s situation pga. att förarbetena till lagen i propositionen54 skulle innebära att 

den här situationen omfattas av huvudgrunderna för uppehållstillstånd istället och alltså inte 

synnerligen ömmande omständigheter. Om det ska omfattas av dessa synnerligen ömmande 

omständigheter ska det visa på att det är undantagsbestämmelser och inget som omfattas av 

                                                           
50 Ibid 
51 Prop. 2004/05:170 s.191f 
52 Ibid 
53 MIG 2009:9 
54 2004/05:170 s.185 

https://lagen.nu/2005:716#K5P6S1
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huvudgrunderna för uppehållstillstånd. De tar även hänsyn till barnets bästa enligt 1:10 UtlL 

men anser att bara för att A är under 18 år kan han inte beviljas uppehållstillstånd på de kriteriet. 

Det kan skapa situationer i framtiden som gör att barn utnyttjas för permanenta 

uppehållstillstånd och de är inte förenligt med barnets bästa anser Migrationsverket.55 

Vid ett överklagande av A bestreds även detta av Migrationsverket. Det var först i sista instans 

hos Migrationsöverdomstolen som det skedde en förändring och A beviljades permanent 

uppehållstillstånd för att hans hälsa skulle påverkas på ett negativt sätt om ett permanent 

uppehållstillstånd inte beviljades och inte heller vara i enlighet med barnets bästa. Rätten 

anförde beslutet på grunden att den sammanvägda situationen ska vara ”synnerligen ömmande” 

enligt 5 kap 6 § UtlL för att vara giltig, bland annat hälsa, hemlandets situation med mera. Vad 

gäller hälsan så behöver inte sjukdomen vara livshotande som kraven för en vuxens hälsa kan 

vara, utan gällande barn kan kravet på hälsan endast vara att sjukdomen kräver vård enligt 

propositionen.56  

Migrationsöverdomstolen ansåg i A:s fall att ”barnets bästa” enligt 1 kap 10 § UtlL, med 

bakgrunden i barnkonventionens tredje artikel, skapar en möjlighet att öppna upp för kriteriet 

att ”bara vara barn” och på så sätt beviljas uppehållstillstånd. I hans fall är det inte enligt hans 

bästa som barn att utvisas hem till hemlandet, för där har han varken släkt eller föräldrar som 

tar hand om honom.57 I sin sammanvägda bedömning anser Migrationsöverdomstolen att ett 

permanent uppehållstillstånd ska beviljas pga. synnerligen ömmande omständigheter med hans 

hälsa och situation i hemlandet samt att det inte är förenligt med barnets bästa enligt 

barnkonventionen samt UtlL 1 kap 10 §.58  

3.7 MIG 2009:8 
Men det finns även fall där dessa synnerligen ömmande omständigheter inte uppfylls trots att 

kraven på kriteriet inte är lika strängt som för en vuxen. I rättsfallet MIG 2009:8 blir A som 

ensam kom till Sverige 2006 utvisad till sitt hemland i brist på dessa ”synnerligen ömmande 

omständigheter”. Det var på grunden att hennes hälsa inte var tillräckligt dålig samt att det inte 

skulle strida mot hennes bästa att utvisa henne till hemlandet där hennes familj och släkt 

fortfarande lever och bor. A överklagade beslutet och Migrationsverket bestred bifallet.59  

Migrationsöverdomstolen gjorde en samlad bedömning och ansåg att uppehållstillstånd skulle 

beviljas, detta bestreds dock av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen tog ställning i 

tvisten.60 

Bedömningen Migrationsöverdomstolen gjorde var den att de synnerligen ömmande 

omständigheterna enligt 5 kap 6 § 2:a stycket UtlL så utgjorde hennes hälsotillstånd ett problem 

för att uppfylla dessa kriterier. Hennes hälsotillstånd var för bra. Visserligen var hon 

självmordsbenägen men det var ingenting som skulle påverka hennes framtida hälsa om hon 

återvände till hemlandet och ingenting som i hennes fall och sjukdomshistoria skulle kräva 

medicinering. Hennes situation i hemlandet innebar att familjen mest troligt fortfarande är i 

livet trots att det gått några år sedan hon hade kontakt med dem och det skulle vara barnets 

bästa att återförenas med dem, till skillnad mot för i fallet MIG 2009:9 där A inte hade någon 

familj i sitt hemland och i det fallet gick inte barnets bästa att väga upp mot att leva och bo 

tillsammans med föräldrarna. Hennes grundläggande behov så som skola och vård går att 

                                                           
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 MIG 2009:8 
60 Ibid 
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tillgodose i hennes hemland och det skulle hon även få vid en eventuell utvisning. Så med detta 

i beaktande ska det även tas hänsyn till att dessa kriterier inte behöver ha samma tyngd som för 

en vuxen person men A:s situation anses ändå inte uppfylla dessa krav och en utvisning ska ske 

med hjälp av Migrationsverket.61 

I dessa två fall som till en stor del torde likna varandra ser man tydligt hur domstolarna har tagit 

ställning till hur de olika situationerna ser ut. Trots att båda barnen är under 18 år så är det inte 

ett absolut kriterium för att stanna kvar i Sverige. Visserligen vårdas inte några av dessa barn 

inom familjehem men det är ändå barn som utvisas pga. synnerligen ömmande omständigheter 

som är olika i deras fall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Ibid 
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4. Analys och slutsats 
När myndigheterna runt om i landet ska ta beslut gällande barn i utvisningsärenden är det alltid 

någonting som tycks hamna i kläm. Alltid är det någon princip som förbises eller någon faktor 

som inte anses vara humant för barnet. Andra exempel kan vara frågan om barnen fått yttra sig 

ärendet, är det mot barnets vilja, är det verkligen barnets bästa att hantera situationen på detta 

sätt? Frågorna är många och det kommer aldrig finnas några rätta svar på vad som är barnets 

bästa. Utlänningslagen och socialtjänstlagen avhandlar i grunden olika rättsområden men i det 

här fallen krockar bestämmelserna med varandra. Lagarna är inte till för att motarbeta varandra 

men i utvisningsärenden riskerar de göra det. Samhället är uppbyggt av lagar som ska följas 

och om lagarna inte hade funnits hade det skapat mycket större problem i slutändan i alla fall 

tror jag.  

Som jag nämnde i inledningen var en av anledningarna till att jag valde detta ämne den 

uppmärksamhet som media gett utlänningsärenden gällande barn den senaste tiden. Till en 

början kunde jag inte förstå hur det fick gå till på detta sätt. Efter noggrann utredning av 

barnkonventionen, utlänningslagen och socialtjänstlagarna är det i de flesta fall ”barnets bästa” 

att utvisas med sina föräldrar om de klarar av att ta hand om barnet i hemlandet trots att barnet 

har vårdats i familjehem i Sverige. 

Principen om ”barnets bästa” är en princip och inte en regel; det finns som sagt inga tydliga 

avgränsningar för vilka rekvisit som ska vara uppfylld för att principen ska tillämpas. Regler 

däremot har dessa rekvisit, uppfylls de så är regeln tillämpbar i det aktuella fallet. Alla 

människor lever efter olika värderingar och olika normer vilket innebär att tjänstemännen som 

ska ta ställning till om beslutet verkligen är barnets bästa torde resonera på olika sätt för att anse 

principen som uppfylld. Jag tycker att alla myndigheter borde arbeta mer med att skaffa sig 

bättre kunskap om vad som är barnets bästa genom att ständigt uppdatera sig på all ny 

information som finns inom området och ständigt ta del av rättspraxis och prejudicerande domar 

för att utgången ska bli så harmoniserande som möjligt i bedömningen av alla fall. Att 

Migrationsverket arbetar efter en barnkonsekvensanalys i ärendena som gäller barn är ett 

tämligen nytt förfarande och därför finns det inte så mycket forskning på om det arbetssättet 

gett resultat eller inte. Det viktigaste är i alla fall att myndigheterna tar sitt ansvar att principen 

om ”barnets bästa” är uppfylld innan en utvisning verkställs. 

Principen om ”barnets bästa” återfinns på många ställen i lagen och borde enligt mig tyda på 

att den faktiskt är betydelsefull och borde få ett starkare inflytande. En fundering jag hade innan 

jag började skriva den här uppsatsen var hur många domslut som baseras på att någon annan 

utgång i fallet torde strida mot ”barnets bästa”? Jag har inte alla svaren, en sak jag har lärt mig 

när jag skrivit den här uppsatsen är att domstolarna tar ställning till ”barnets bästa”. Det finns 

allt som oftast med i de rättsfallen jag läst att barnets bästa ska gå i första hand och de 

”synnerligen ömmande omständigheterna” i utlänningslagen som domstolarna ska klara av att 

göra en rättvis bedömning av från fall till fall tycker jag fått ett bra genomslag. Propositionen 

till lagen ger en tydlig vägledning över vad som ska utredas vilket är väldigt bra. 

Omständigheterna utreds på liknande sätt i varje rättsfall och bedömningen är så harmoniserad 

som möjligt för att inte skapa orättvisa. Har myndigheterna och domstolarna då tagit sitt ansvar? 

Ja det anser jag. De resultaten jag har fått fram tycker jag visar på att de gjort sitt bästa i alla de 

olika fallen för att inte strida mot principen om barnets bästa. 

Vad gäller barnkonventionen så är den i Norge lag, i Sverige däremot inte. Jag anser att Sverige 

borde ta efter Norge och inkorporera konventionen i vår lagtext. Norge har tagit ett stort kliv 

framåt i utvecklingen och Sverige måste följa efter. Barnkonventionen måste bli lag och 

kunskaperna om barns rättigheter måste bli bättre. Barnen måste ges större utrymme i 
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utvisningsprocesserna som rör dem, och deras rättigheter får absolut inte bli kränkta. De 

utredningar som har gjorts i Norge efter år 2003 då konventionen blev lag visar på att barnen 

har fått en bättre ställning i den norska rätten och det underlättar också för domstolarna och 

myndigheterna att åberopa barnkonventionen som juridiskt giltig rättskälla vid tvister som 

gäller barnen. Barnen är vår framtid och vi ska vara rädda om dem. Låt barnen skapa ett 

förtroende för samhället och inte känna sig orättvist behandlade av staten för det skapar bara 

ännu mera problem i framtiden anser jag. 

I de två rättsfallen jag behandlar (MIG 2009:9 och 2009:8) handlar det ena fallet om ett barn 

som blir utvisat, och i det andra fallet blir barnet inte utvisat. Domstolarna tar ställning till 

barnets bästa och tyngden av de ”synnerligen ömmande omständigheterna” enligt 

barnkonventionen och utlänningslagen. Ytterligare ett exempel på att barnens bästa ska komma 

i främsta rummet! Som jag ovan nämnt i uppsatsen så betyder inte ”barnets bästa” enligt 

barnkonventionen att alla barn får stanna i Sverige eller Norge. Det bästa för barnen ska vara 

att återförenas med sina föräldrar. Jag tror dock inte att det i det långa loppet innebär att en 

återförening med föräldrarna är ”barnets bästa”, speciellt inte om barnen vårdas i familjehem. 

Anledningen till det i vissa fall, inte alla, är för att föräldrarna inte har tagit sitt ansvar över sitt 

barn om det tappat kontakten med barnet och föräldrarna befinner sig i helt olika länder. Vad 

är det som säger då att föräldrarna kommer att börja ta ansvar om de återförenas? Är det inte 

bättre att placera ett barn i familjehem permanent och ge barnet en trygg uppväxt i ett stabilt 

land och med en lovande framtid? Självklart förstår jag också att det inte är lämpligt att ge alla 

barn ett uppehållstillstånd av den anledningen.  Många föräldrar väljer nog då i så fall att lämna 

iväg sitt barn och låta dem ansöka om uppehållstillstånd i ett annat land för att säkra dem en 

tryggare framtid än vad föräldrarna själva hade när de var unga. 

Lex specialis, principen som innebär att speciallagar går före allmän lag, är en viktig princip i 

vårt rättssamhälle. Utan den principen skulle det ständigt finnas lagar som krockar med 

varandra och det skulle bli omöjligt för domstolarna att veta vilken lag som ska tillämpas i 

första hand och i och med det tycker jag principen i sig är bra men vad är det som bestämmer 

vilken lag som är speciallag och vilken lag som är allmän lag? I förhållande till utlänningslagen 

och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga tycker jag principen är helt bakvänd. 

Ett barn som vårdas i Sverige enligt LVU borde på något sätt inte kunna utvisas med sina 

biologiska föräldrar till sitt hemland. Det finns faktiskt en anledning till att föräldrarna inte 

längre har den permanenta vårdnaden om sitt barn. Någonstans har föräldrarna brustit i deras 

sätt att hantera barnen, och hur skulle det kunna vara för barnets bästa att skicka tillbaka barnet, 

med föräldrarna, till ett land som dem uppenbarligen har varit tvungen att lämna av någon 

anledning. Vissa lämnar hemlandet frivilligt men inte alla. Några blir utsatta för dödligt hot om 

de återvänder eller så pågår det krig där de bodde så alternativet att stanna inte fanns kvar. 

Föräldrarna kanske blev så pass psykiskt påverkade av det dem varit med om så de klarar inte 

av att ta hand om barnet/barnen länge och vård enligt SoL eller LVU var det enda alternativet 

för att upprätthålla principen om ”barnets bästa”. Det jag vill framhålla är hur myndigheter så 

som Migrationsverket, och utlänningslagen kan gå före de vårdande lagarna som är till stor 

fördel för dem som vårdas, och det första beslutet om vårdplacering torde ha beslutats i enlighet 

med barnets bästa. Då borde den eventuella utvisningen strida mot ”barnets bästa” genom att 

plocka bort barnet från familjehemsplaceringen, utvisa barnet till hemlandet och den 

psykosociala hälsan kanske försämras avsevärt. Hälsan är något som domstolarna tar hänsyn 

till i ärenden när de bedömer de ”synnerligen ömmande omständigheterna” men enligt mig är 

det något som torde vara svårt att mäta eftersom det inte är något som skett ännu. Jag tror att 

ingen annan människa med säkerhet kan bedöma hur just ett barn kommer att må om några 

månader i ett helt annat land med andra förutsättningar inför framtiden. 

 



18 
 

Barnen måste skyddas bättre i de svenska och norska lagarna. Hade barnens rättigheter tagits 

på större allvar i rättsordningen genom att t.ex. barnkonventionen vore lag i Sverige, hade 

många utvisningar stoppats innan verkställighet. Min slutsats innebär att lagändringar krävs och 

då i enlighet med det motioner som riksdagen lagt fram till regeringen de senaste åren. Flertalet 

av det motioner som lagts fram har jag redogjort för i denna uppsats och jag anser att det finns 

en tydlig bild av hur rättsordningen borde se ut genom dessa men som rätten ändå inte gör. 

Den stora bristen på material och forskning inom området har lett till att under skrivandet av 

denna uppsats har jag varit tvungen att använda mig av mycket sekundära källor så som artiklar 

och elektroniska internetbaserade dokument. Dessa källor kan inte räknas som forskning och 

primärkällor och kan enligt vissa vara mycket otillförlitliga, dock anser jag att dessa källor jag 

använt mig av ligger på en högre nivå än t.ex. kvällstidningar. Jag har även kompletterat några 

av mina källor där jag skrivit om barnen som ska utvisas med information från behörig 

socialsekreterare och det specifika familjehemmet.  

4.1 Förslag till fortsatt forskning 
Med utgångspunkt i denna uppsats finner jag det viktigt att fortsätta forska inom detta 

rättsområde. En av anledningarna är för att det är en stor brist på material och fakta för att någon 

ska kunna ta ställning till problemet på ett mera omfattande sätt och vad som bör göras för att 

åtgärda de problem som de skapar i samhället. Den tunna information som finns att tillgå är inte 

heller helt ny. Informationen är nästan tio år gammal och på den tiden har det hänt mycket inom 

rättsområdet. Bland annat har en ny utlänningslag trätt i kraft. En av många viktiga delar att 

fortsätta forska om är barnen som utvisas när de vårdas enligt LVU och om det hade gjort någon 

skillnad om socialtjänstlagarna hade gått före utlänningslagen. Hur stor skillnad hade det också 

gjort om barnkonventionen hade varit lag i Sverige? 

På många olika sätt har jag kommit i kontakt med information som stödjer att barnkonventionen 

borde bli en direkt tillämpbar rättskälla trots den tunna forskningen inom rättsområdet. Det kan 

t.ex. vara genom namninsamlingar till regeringen för att påskynda processen av 

inkorporeringen. Jag ställer mig då frågan om domstolarna hade åberopat barnkonventionen 

som grund för sina domslut istället för de nationella lagarna som en viktig del till den framtida 

forskningen. 

Jag finner också att det finns anledning att undersöka hur stort inflytande tjänstemäns moral har 

i beslut gällande ”barnets bästa” eller om det finns extremt tydliga riktlinjer för dessa tjänstemän 

som absolut inte får avvikas ifrån. Det jag nämnt i uppsatsen ett flertal gånger om att  

”barnets bästa” enbart är en princip och inte en regel torde ha en moralisk påverkan på flertalet 

av myndighetsutövarna. 
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