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Barns bästa som överordnad 
princip och rättslig praktik

– en jämförande undersökning av asylbeslut 
i norsk och svensk utlänningsförvaltning*

ANNA LUNDBERG**

En aktuell fråga är vilken betydelse det skulle ha för barns rättigheter om barn-
konventionen gjordes till svensk lag. Norge, som inkorporerade barnkonventio-
nen i nationell lagstiftning 2003, lyfts ofta fram som ett föregångsland av frivil-
ligorganisationer, men effekten av en inkorporering har inte undersökts närmare
i någon vetenskaplig studie. Föreliggande artikel behandlar principen om bar-
nets bästa i den norska och svenska utlänningsförvaltningen. Den bygger på en
studie av asylbeslut rörande 197 barn och unga som sökte asyl i Norge eller
Sverige 2008. Frågan som står i fokus är vilken innebörd idén om barnets bästa
har, på papper och i praktik, inom ett område som präglas av en spänning mel-
lan synen på flyktingbarn, barn som sårbara, å ena sidan och av intresset att be-
gränsa invandringen å den andra. 

1. Inledning1

1.1 Barnets bästa en het fråga

Frågan om vad som är ”barnets bästa” i asylprocessen har diskuterats intensivt
i Norge och Sverige under senare år.2 Bägge länder har också fått kritik av FN:s

1 Jag vill tacka Ylva Sjölin, Emma Söderman och Linus Kullving för insiktsfulla kommentarer
under projektets gång liksom den anonyma granskare vars synpunkter var mycket värdefulla in-
för bearbetningen av den sista versionen av artikeln.

2 Se exempelvis Andersson, Hans E., Henry Ascher, Ulla Björnberg, Marita Eastmond och Lotta
Melander. The Asylum-Seeking Child in Europe. Gothenburg: University of Gothenburg Press
2005; Eastmond, Marita och Henry Ascher. ”In the Best Interests of the Child? The Politics of

* Artikeln har genomgått vetenskaplig expertgranskning (peer review).
** Jurist och fil. dr i etnicitet, universitetslektor i Mänskliga rättigheter vid globala politiska stu-

dier, Malmö högskola.
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barnrättskommitté i fråga om asylsökande barns villkor. Några problem som har
uppmärksammats särskilt är förhållandena på förläggningsboenden3, effekterna
på barns hälsa av långa väntetider4, och att principen om barnets bästa inte till-
lämpas på ett tillräckligt djupgående sätt i förvaltningen5.

Den svenska och norska utlänningsförvaltningen har många likheter, bland
annat har båda länderna ratificerat FN:s flykting- och barnkonvention6, men de
skiljer sig också åt, exempelvis genom att barnkonventionen har införlivats i sin
helhet i den norska lagstiftningen men inte i den svenska. En angelägen fråga,
som för närvarande diskuteras i Sverige, är vilken betydelse en inkorporering av
barnkonventionen i nationell lagstiftning skulle ha för implementeringen av bar-
nets bästa.7 Såväl Rädda barnen som UNICEF argumenterar för att en inkorpo-
rering skulle ge barns rättigheter en stärkt ställning och att det skulle bli tyd-
ligare vid en konflikt mellan nationell lag och människorättsliga principer att de
senare ska väga tyngst.8 Den faktiska effekten, för barn, av inkorporeringar har
dock inte utforskats i någon hög utsträckning.9

I denna artikel presenteras en komparativ studie av hur principen om barnets
bästa kommer till uttryck i asylprocesserna i Norge och Sverige, närmare be-

3 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Norge 2005 (Concluding observations,
CRC/C/15/Add.263, 21 September 2005), p. 41, Sverige 2009 (Concluding observations, CRC/
C/SWE/CO/4, 12 June 2009), p. 62. Kommentarerna är tillgängliga i sin helhet på FN:s treaty
bodies database http://tb.ohchr.org/default.aspx.

4 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Norge 2005, p. 41.
5 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2009, p. 27.
6 Convention relating to the Status of Refugees, 189 U.N.T.S. 150. Se även Protocol Relating to

the Status of Refugees, 606 U.N.T.S. 267 från 1967 (New York-protokollet) som utökar konven-
tionens tidsmässiga och geografiska räckvidd, samt Convention on the Rights of the Child, 1577
U.N.T.S. 3.

7 Se Barnombudsmannens skrivelse Barnkonventionens rättsliga ställning i Sverige, ställd till
Socialminister Göran Hägglund. Dnr 9.2:1001/09, tillgänglig på http://www.barnombudsman-
nen.se/vart-arbete/skrivelser/2009/11/barnkonventionens-rattsliga-stallning-i-sverige/ (Hämtad
2011-12-10).

8 Se UNICEF:s hemsida ”Gör barnkonventionen till lag”, http://unicef.se/projekt/gor-barnkon-
ventionen-till-lag och Rädda barnens jämförande studie Bra beslut för barn Samhällsstyrning
för barns rättigheter i fem europeiska lander (2011), tillgänglig på www.rb.se (båda hemsidor
besökta 2011-10-06).

9 Marta Santos Pais, och Susan Bissell, ”Overview and implementation of the UN Convention on
the Rights of the Child”, i the Lancet, Vol. 367:2, 2006: 689–690.

Vulnerability and Negotiations for Asylum in Sweden.”, i Journal of Ethnic and Migration Stu-
dies. Vol. 37:8 2011: 1185–1200. http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2011.590776 (Hämtad
2011-12-10); Tamas, Gellert. De apatiska. Stockholm: Natur & Kultur 2010; The best interests
of the child in our time. A discussion paper on the concept of the best interests of the Child in
a Nordic perspective, Börnerådet DK, Umbodsmadur Barns IS, Barneombudet N, Barnom-
budsmannen, 1999, http://www.barneombudet.no/barnekonvensjonen/tolkninger/the_best_i/
(hämtad 21 juli 2009). Se även exempel från debatten i Norge på VG nett, hemsidan för Norges
största dagstidning Verdens Gang: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/spesial.php?id=760
(besökt 2011-11-06).



Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik 771

stämt asyllagstiftning och rättstillämpning i första instans.10 Undersökningen
har en jämförande ansats dels genom att ”barnets bästa i praktiken” sätts i rela-
tion till ”barnets bästa i lagstiftning och andra rättskällor”, dels genom att för-
hållandena i Norge och Sverige jämförs.

Hur förvaltar tjänstemännen det tolknings- och handlingsutrymme som regel-
verket tillhandahåller och vad händer med principen om barnets bästa i denna
situation? Detta kan illustreras, åtminstone delvis, genom en undersökning av
asylbeslut. Studien avgränsas till att omfatta rättsliga beslut i första instans vil-
ket kan framstå som egendomligt så till vida att ett ”felaktigt” beslut alltid kan
överklagas och ”rättas till” i högre instans11. Dock konstrueras innehåll och me-
ning av begreppet barnets bästa vid varje tillfälle som det används. Även om
asylbeslut kan överklagas i både Sverige och Norge så bidrar alltså den förelig-
gande studien till kunskapen om flyktingbarns rättigheter i policy och praktik.

Den innebörd som barnets bästa tillskrivs i utlänningsförvaltningen är av be-
tydelse inte minst för berörda barn som söker asyl och deras familjer men även
för utvecklingen av samhälleliga diskussioner om flyktingbarns ställning, för
offentliga biträden, rättviserörelser m.fl.

Ytterligare ett argument för att synliggöra beslut i första instans är motive-
ringskravet. Detta krav är ett centralt inslag i en förvaltning som allmänheten har
förtroende för.12 Dessutom kan möjligheterna till framgång vid ett överklagande
bedömas bättre utifrån väl motiverade beslut. Inte minst gäller detta för de högre
instanser som har att bedöma beslutets korrekthet. Beslut i första instans som
grundar sig på ett tillräckligt underlag och som innehåller en tydlig och klar mo-
tivering är följaktligen en fråga om både rättssäkerhet och effektivitet. Sist men
inte minst är det viktigt i en förvaltning som fattar beslut av stor betydelse för
människors framtid, att – i detta sammanhang – de asylsökande barnen och de-
ras familjer, rättighetsbärarna får sina grunder för asyl bemötta på ett korrekt
sätt.

1.2 Studiens syfte och utgångspunkter

Den föreliggande studien syftar till att beskriva och diskutera innebörden av bar-
nets bästa i policy och praktik och utgår från följande två sammanlänkade anta-
ganden: för det första att juridiken ger utrymme för tolkning och för det andra
att de tjänstemän som använder rätten inom ramen för sin profession är verk-

10 Projektet finansierades av Eugen Schaumans stiftelse, Åbo akademi. Tack till MIM och Merja
Skaffari-Multala för hjälp med översättningar av beslut och till Ylva Sjölin som under sin prak-
tikperiod på Globala politiska studier var behjälplig med materialinsamling i projektet.

11 Ett beslut i första instans kan överklagas i bägge länderna, men det är bara i Sverige som en
domstol prövar överklagandet. I Norge sker överprövningen i självständiga förvaltningsorgan.

12 Hellners, Trygve, och Bo Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer. Stockholm: Nor-
stedts juridik AB, 2003: 210.
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samma i ett system som inte rakt igenom bygger på rationella avvägningar. Hur
lagregler enligt regelverk och andra rättskällor bör tillämpas är följaktligen en
central fråga, liksom vilka andra intressen som påverkar rättstillämparen i den-
nes dagliga arbete.

I rättsvetenskapliga studier har i regel rättsdogmatiken en framträdande plats
vilket medför att den ‘gällande rätten’ står i fokus. Den föreliggande studien tar
ett vidare rättssociologiskt grepp inspirerat dels av rättspluralismen och dels av
Hydéns teori om integration av rättsliga företeelser med samhälleliga orsaker
och konsekvenser.13 Faktorerna som påverkar rättsordningen kan enligt Hydén
vara olika beroende på vilken samhällsvetenskaplig disciplin som används. Ex-
empelvis kan ekonomiska, politologiska eller teologiska analyser användas.
Hydén framhåller vidare att även de förväntade konsekvenserna av rätten kan
påverka rättsanvändningen.14 Ett exempel på en sådan faktor som får konse-
kvenser för rättsordningen är ekonomi genom krav på effektivitet i handlägg-
ningsprocessen. Idealt sett ska rättstillämparen förmedla det politiska budskapet
och utestänga påverkan. Men ekonomiska krav på effektivitet vilka rätten för-
medlar kan alltså bli en faktor som påverkar en myndighetsutövares arbete; detta
gäller särskilt när rättsreglerna har en vag karaktär. Frågan om ifall och på vilket
sätt som rätten trängs undan av ekonomiska, politiska eller andra förhållanden
blir sålunda viktig i rättssociologiska undersökningar.

”Rättslig pluralism”, som också har inspirerat projektet, innebär att man tar
avstånd från rätten som ett slutet, koherent system, där staten är enda avsändare.
Anna Hollander, professor i rättsvetenskap, har beskrivit det så att rättspluralis-
ter ställer sig ”kritiska mot statens roll att bestämma vilka rättsregler som är gil-
tiga”.15 Hon menar att olika normer kan vara giltiga samtidigt och att den offi-
ciella rätten inte är den enda rätten. Sålunda antas rätten bestå av ett nätverk av
rättsliga system varav alla har betydelse för hur den officiella rätten tolkas och
tillämpas samt har konsekvenser för enskilda individer.16 Enligt detta synsätt
finns det inbyggda spänningar mellan konkurrerande rättskulturer, varav
mänskliga rättigheter kan betraktas som en medan nationell lagstiftning är en
annan.

Vidare är det karakteristiskt för rättspluralismen att lyfta fram motstridigheter
i rätten, och att ifrågasätta tron på en objektiv, opartisk rättsanvändning eftersom
det försvårar möjligheterna att förstå, förklara eller förändra rätten.17 Härav föl-
jer att rättstillämpning aldrig kan betraktas som en självständig, isolerad före-
teelse. Den är snarare ett uttryck för en ständigt pågående förhandling. Denna
förhandling är särskilt intressant att studera i ett sammanhang som utlännings-

13 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund: Studentlitteratur 2002.
14 Ibid. s. 38.
15 Hollander, Anna. Rättighetslag i teori & praxis, Uppsala: Iustus, 1995: 49.
16 Ibid. s. 48.
17 Persson, Åsa, De politiska partiernas rättspolitik, Uppsala: Iustus, 2004.
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förvaltningen, där vaga begrepp som barnets bästa tillämpas i en miljö med in-
byggda spänningar. Å den ena sidan ska den reglerade invandringen upprätthål-
las. Å den andra sidan ska internationella överenskommelser om mänskliga rät-
tigheter skyddas och respekteras. För barn som söker en fristad innebär detta att
de i praktiken utsätts för både en statlig kontroll och ett skydd av sina mänskliga
rättigheter. I spänningsfältet mellan denna kontroll och reglering ställs avväg-
ningar kring barnets bästa-principen på sin spets.

1.3 Metod och material

Då innebörden av begreppet barnets bästa i policy och i praktik stod i fokus för
studien så ville jag undersöka dels i vilken omfattning barnets bästa förekom i
besluten, dels vilken innebörd det tillskrevs, och vilken effekt det hade. I ett för-
sta steg gjordes ett urval av 40 beslut per land bland de till antalet största grup-
perna av asylsökande år 200818. Lika många avslags- som bifallsbeslut begärdes
ut från respektive utlänningsförvaltning vilken i sin tur gjorde ett slumpmässigt
urval i sina register utifrån min anhållan.

De formella egenskaperna hos barnets bästa mejslades fram genom följande
frågor:

(a) nämns barnets bästa i beslutet och i så fall i vilken omfattning?
(b) innehåller ärendet yrkanden kopplade till barnet?
(c) innehåller beslutet information om barns situation i ursprungslandet, så kal-

lad barnspecifik landinformation?
(d) framkommer i beslutet att barnet kom till tals?
(e) framkommer i beslutet att prövningen varit barnorienterad i något annat av-

seende än ovan, i så fall hur?

Det materiella barnets bästa, det vill säga vilken betydelse rättstillämpningen
hade för barnen, analyserades genom en urskiljning av relationer mellan olika
kännetecken för barnets bästa. En systematisk genomgång av asylbesluten gjor-
des med stöd av följande frågor vilka alltså handlar om betydelsen i sak för bar-
nen av barnets bästa-principen:

18 Lijphart, Arend ”Comparative Politics and Comparative Method.”, i The American Science Re-
view, 1971, Vol. 65:3, 685 ff. Antalet personer som sökte asyl i Sverige 2008 var 24 353. Störst
antal av asylsökande kom från länderna Irak, Somalia, statslösa, Kosovo, Serbien, Ryssland i
nu nämnd ordning (se http://www.migrationsverket.se/info/1907.html) (besökt 2011-10-06). I
Norge ansökte 14 431 personer om asyl år 2008. De största grupperna var från Irak, Eritrea, Af-
ghanistan, Somalia, Ryssland i nu nämnd ordning, (se Tall och Fakta 2008 http://www.udi.no/
Global/UPLOAD/Flash/2008/Aarsrapport_2008/Aarsrapport_2008.html) (besökt 2011-11-
06).
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(f) framkommer i beslutet någon koppling mellan resonemanget om barnets
bästa och det enskilda barnets situation?

(g) ligger de åberopade asylskälen (yrkandena) rörande barn till grund för den
rättsliga bedömningen av barnets skäl?

(h) tillmäts barnspecifik landinformation någon betydelse i den rättsliga be-
dömningen?

(i) tillmäts barnets utsaga någon betydelse i den rättsliga bedömningen?

Sammantaget ger svaren på frågorna kunskap om de sätt på vilka berörda utlän-
ningsförvaltningar använder sig av barnets bästa-principen och vilka konse-
kvenser detta har för barn.

Av utrymmesskäl var det nödvändigt med en tydlig avgränsning. Materialet
som analyseras nedan begränsas till barn i familj. Beslut gällande ensamkom-
mande barn presenteras alltså inte. I framställningen redogörs inte heller uttöm-
mande för de paragrafer i utlänningslagstiftningarna som rör barn. I fokus står
de delar av regelverket som rör asylprövningen, och barns ställning med direkt
anknytning till denna.

I det följande presenteras först innebörden av barnets bästa som begrepp och
därefter redogör jag för beskrivningar av barnets bästa i den norska och svenska
utlänningslagstiftningen. I nästa del av artikeln presenteras de 80 asylbeslut som
analyserats utifrån frågorna ovan, inklusive slutsatserna av denna analys. I en av-
slutande del diskuteras hur barnets bästa, genom en rättighetsbaserad ansats,
skulle kunna få ett tydligare genomslag i den norska och svenska asylprocessen.

2. Barnets bästa som idé och i policy

2.1 Något om idén

Begreppet barnets bästa har fått ett genomslag som saknar motstycke bland in-
ternationella principer om mänskliga rättigheter, och har kommit att bli en
grundläggande förutsättning i alla diskussioner om barns villkor. Ofta beskrivs
barnets bästa i termer av ett verktyg för att realisera begrepp som ”barns mänsk-
liga rättigheter” eller ”barnperspektiv”.19

I diskussioner om dess funktion har poängterats att barnets bästa blir allt vik-
tigare ju längre en situation är ifrån barnets möjlighet att överleva och utvecklas.
Om exempelvis ett barns liv står på spel i en viss situation, är det självklart att
barnet bör hållas vid liv. Handlar det däremot om en riskbedömning av ifall bar-

19 Se t.ex. Hammarberg, Thomas, och Holmberg, Barbro, Best interests of the child. The principle
and the process. Stockholm: Rädda barnen, 2000: 34.
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nets psykosociala utveckling riskerar att skadas vid ett återvändande så är reso-
nemanget omkring vad som är barnets bästa särskilt viktig.20

I sin mest avgränsade betydelse kan idén om barns bästa sägas innebära att
barns grundläggande behov såsom skydd mot misshandel, mat för att överleva
och tak över huvudet, tillgodoses. En sådan snäv tolkning av barns bästa har
föreslagits mot bakgrund av att det visat sig svårt att konkretisera och förverk-
liga idén. Funktionen av barnets bästa blir i ljuset av detta främst en fråga om att
i kritiska situationer välja ’den minst skadliga åtgärden för ett barn’21. En vidare
definition av barnets bästa är att begreppet betecknar ett ”öppet koncept”22. I så
fall innefattas samtliga aspekter av barns liv, och barnets bästa blir då en fråga
om så vida spörsmål som livets mening23. Barnkonventionen från 1989, en själv-
klar referens när barns bästa diskuteras, innehåller flera hänvisningar till barnets
bästa.24 I artikel tre, som är den viktigaste, står det:

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinsti-
tutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa
komma i främsta rummet …

Formuleringen är vag och det innebär att barnets bästa ibland kan vägas mot an-
dra samhälleliga intressen25, såsom intresset av att upprätthålla en reglerad in-
vandring. Som överordnad princip utgör principen ett raster varigenom alla an-
dra rättigheter ska filtreras när de tolkas och används26. Artikel tre genererar inte
skyldigheter för staten på samma sätt som andra, mer avgränsade, mänskliga
rättigheter gör. Snarare kan den ses som ett slags måttstock för att diskutera om
tillräckliga ansträngningar har gjorts för att barns rättigheter ska respekteras och
skyddas.

Samtidigt som barnets bästa utgör en tolkningsram vid genomförandet av
barns rättigheter så återspeglas principen omvänt i rättigheterna i konventionen

20 Alston, Philip, ”The Best Interests Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human
Rights”, i Alston, Philip, The Best Interests of the Child: Reconciling Culture and Human
Rights, Oxford: Oxford University press, 1994: 19 f.

21 Se Goldstein, Joseph, Freud, Anna and Solnit, Albert J., Beyond the best interests of the child,
New York: The Free Press, 1979; Goldstein, Joseph, Freud, Anna and Solnit, Albert J., Before
the best interests of the child, New York: The Free Press, 1979.

22 Schiratzki, Johanna, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige. En rättsvetenskaplig undersök-
ning. Stockholm: Iustus 2005: 52.

23 Van Bueren 1995:47; Schiratzki 2005a: 52, 64.
24 Under utarbetandet av barnkonventionen, mellan 1979 och 1989, diskuterades inte innebörden

i barnets-bästa principen närmare. Detta har förklarats så att man tyckte det var självklart vad
som är barnets bästa, eller att det inte fanns ett egenvärde i att definiera principen närmare. Istäl-
let måste en kontinuerlig dialog föras omkring innebörden av barnets bästa för att den ska få en
reell funktion. Se Alston, a.a. 1994: 10 f.

25 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, Lund: Studentlitteratur, 2010: 28.
26 Alston a.a. 1994: 12; Hammarberg och Holmberg, a.a. 2000: 31 ff.
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som helhet. Det är knappast rimligt att idag hävda att barnets bästa har beaktats,
om inte barns rättigheter tillmäts någon betydelse27. Liksom med barns rättighe-
ter så kan man säga att barnets bästa inbegriper en spänning mellan olika syner
på barn, å ena sidan synen på barn som rättighetsbärare (barnet som aktör) och
å andra sidan synen på barn som skyddsbehövande (barnet som objekt).

Sammanfattningsvis kan hävdas att barnets bästa är viktigt. Principen ska, om
inte alltid vara utslagsgivande, i vart fall finnas med som en självklar aspekt när
barns villkor diskuteras. Vad idén om barns bästa står för mer konkret är
oklart.28

2.2 Barnets bästa i asylpolicy

Norge

För Norges del beskrivs den övergripande målsättningen med flykting- och asyl-
politik i termer av humanitet, solidaritet och rättssäkerhet29. Som en övergri-
pande ledstjärna för all norsk asylpolitik beskrivs också barnets bästa. Principen
beskrivs dels genom att det i utlänningslagen30 har fastslagits att lagen ska an-
vändas i samklang med internationella åtaganden när dessa har till syfte att
stärka utlänningens rättsställning31, och dels genom att barnkonventionen som
helhet har inkorporerats i nationell lagstiftning. Det sistnämnda skedde 2003 ge-
nom införande av barnkonventionen i den så kallade Menneskerettsloven32. Syf-
tet med denna lag är att ge mänskliga rättigheter en stark ställning i det natio-
nella rättssystemet (§ 1).33

27 Freeman, Michael, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the
Child. Article 3. The Best Interests of the Child. Lieden, Boston: Martinus Nijhoff, Publishers,
2007; Lundberg, Anna, ”The Best Interests Principle in Swedish asylum cases – marginalisation
of children’s rights.”, i Human Rights in Practice, 2011: 2 (1): 49–70.

28 Alston, Philip. ”The Best Interests of the Child: Reconciling Culture and Human Rights.”, i In-
ternational Journal of Law, Policy and the Family 8(1): 1–25, 1994: 12; Se Freeman, a.a. 2007:
2; McAdam, Jane, ”Seeking Asylum under the Convention on the Rights of the Child: A Case
for Complementary Protection”, i The International Journal of Children’s Rights, 14, 251–274;
Schiratzki a.a. 2005.

29 Soria Moria-erklæringen, tillgänglig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/rap-
porter_planer/rapporter/2005/soria-moria-erklaringen.html?id=438515 (hämtad 2011-10-10).

30 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), LOV-1988-06-24-
64, härefter Utlendingsloven.

31 4 § Utlendingsloven.
32 NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere), Utfordringer i norsk asylpolitik 2005–2009, (till-

gänglig på www.noas.no), 2005: 8, (hämtad 2009-06-20).
33 Utöver barnkonventionen infördes Europakonventionen, FN:s konventioner från 1966, barn-

konventionens två tilläggsprotokoll samt Kvinnorättskonventionen i lagstiftningen (§ 2).
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Barnperspektivet väger alltså tungt i den norska asylprocessen (se Kvalitets-
standarder för asylprocessen34). Emellertid utgör barnkonventionen inte i sig
själv en grund för uppehållstillstånd i Norge. Det gör att artiklarna i konventio-
nen kan vara svåra att tillämpa på det sätt som omedelbart verkar vara det kor-
rekta35. De svåra avvägningar som barnets bästa-begreppet aktualiserar diskute-
ras i en statlig offentlig utredning36. I utredningen beskrivs hur artikel 3 i barn-
konventionen, som slår fast att barnets bästa ska vara avgörande i fall som rör
barn, varit föremål för intensiva diskussioner i ärenden där fråga har varit att ta
ställning till starka humanitära skäl och familjeåterföreningsärenden. I dessa
ärenden handlar artikel 3, enligt utredningen, mer om hur förvaltningen bör för-
hålla sig när det avgörs om ett barn ska få uppehållstillstånd i landet, än om att
ge direktiv ifråga om utfallet i asylärenden37. Som ”förhållningssätt” blir barnets
bästa särskilt utmanande när det vägs mot andra samhällsintressen, enligt utred-
ningen:

Motstående hensyn, som for eksempel hensynet til en kontrollert og regulert innvandring, vil derfor
kunne tillegges like stor eller endog større vekt. Selv om hensynet til barnets beste skulle tilsi at
barnet innvilges opphold i Norge eller at det ikke fattes vedtak om utvisning av for eksempel bar-
nets far, er derfor ikke barnekonvensjonen i seg selv til hinder for at innvandringsregulerende hen-
syn likevel kan legitimere et avslag på opphold eller et vedtak om utvisning38.

Hur är det då tänkt att barnets bästa ska användas i den norska asylprövningen?
Beviskraven i barns ärenden ska vara något lägre när det kommer till bedöm-
ningen av begrepp som ”välgrundad fruktan för förföljelse” eftersom barn har
en så kallad ”lavere tålegrense enn voksne”39. Barn kan vara särskilt utsatta då
de inte har samma kapacitet som vuxna att ta hand om sig själva. Enligt det
norska utlänningsdirektoratet (härefter UDI) kan gruppen barn också ses som en
”social grupp” enligt flyktingdefinitionen. När barn är berörda ska också sär-
skild vikt läggas vid deras anknytning till det norska riket40.

34 Kvalitetsstandarderna utges av UDI och är bindande för handläggarna (intervju med tjänstemän
på barnfagsavdelningen UDI den 9 september 2009).

35 NOU 2004:20 Ny utlendingslov, 91 ff.
36 NOU 2004:20, Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 14. desember 2001.
37 NOU 2004:20, 92.
38 Här görs en hänvisning till diskussionen i Sverige, och SOU 2002:13 som påtalar att det i barn-

konventionen inte ges någon direkt vägledning för hur tungt barnets bästa ska väga i beslut som
i första hand rör föräldrarna men som också drabbar barnet eller i situationer där samhällsinte-
ressen skulle stå emot det enskilda barnets bästa. Barnkonventionen överlämnar till staterna att
i dessa situationer göra avvägningen (NOU 2004:20: 92).

39 Barn har en lavere tålegrense i flera avseenden: Lägre bevisbörda i flyktingbestämmelsen; lägre
grad av form för förföljelse; sårbarhet generellt; vanskleigere klare sig med många barn än med
ett barn; omsorgssvikt (intervju med tre handläggare på den barnfaglige afdelning Utlännings-
direktoratet i Oslo, September 2009).

40 Utlendingsforskriften § 21b, Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (sterkere vektleg-
ging av barns tilknytning til riket, oppholdstillatelse når det foreligger praktiske hindringer for
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Den 1 januari 2010 trädde en ny utlänningslag ikraft i Norge.41 Regeringen
önskade genom den nya lagen tydliggöra den enskildes rättigheter i asylproces-
sen och statens folkrättsliga förpliktelser. Ett sätt på vilket dessa ska säkerställas
är genom en bestämmelse som anger att i situationer då praxis fastläggs i strid
med UNHCR:s rekommendationer, ska den som huvudregel beslutas om i
stornämnd. Särskilda bestämmelser infördes också för att säkra barns rättsställ-
ning. Exempelvis tydliggörs att tröskeln för uppehållstillstånd av humanitära
skäl ska vara lägre när barn är berörda.42

Sverige

Det övergripande syftet med svensk flyktingpolitik är att värna asylrätten och att
inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser43.
Den svenska utlänningslagen44 ska tillämpas så att en utlännings frihet inte be-
gränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall.45

När barn är berörda ska barnets bästa beaktas. Detta framgår av utlännings-
lagens portalparagraf, 1 kap. 10 § andra stycket, där det står följande: ”I fall som
rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling
samt barnets bästa i övrigt kräver”.

Bestämmelsen infördes i utlänningslagen den 1 januari 1997 som en konse-
kvens av att Sverige hade tillträtt barnkonventionen. Lagstiftaren lämnade i pa-
ragrafen öppet för tolkning – även andra omständigheter än de som uttryckligen
nämndes i lagstiftningen skulle kunna beaktas. Regeringen underströk i prop.
1996/97:2546 att en bestämmelse om hänsyn till barnets bästa skulle komma att
få betydelse i en rad olika situationer. Det gäller exempelvis när det är fråga om
att bedöma om tillräckligt starka humanitära skäl för uppehållstillstånd ska an-
ses föreligga, varvid något lägre krav kan ställas på styrkan av de humanitära
skälen när barn är berörda. Samtidigt framhölls att barnets bästa generellt inte
tar över samhällsintresset att reglera invandringen. Socialförsäkringsutskottet
ansåg i betänkandet 1996/97:SfU5 att det varken är möjligt eller lämpligt att på
annat sätt än regeringen gjort i den nämnda propositionen ge riktlinjer för hur

41 Den norska regeringen presenterar de viktigaste ändringarna här: http://www.udi.no/oversiktsi-
der/den-nye-utlendingsloven-og-utlendingsforskriften-/ (hämtad 2011-12-02).

42 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2007, Oslo: Universitetet i Oslo, Norsk senter for men-
neskerettigheter, 2007: 206.

43 Regleringsbrev Migrationsverket.se, under uppdrag 2010-02-23.
44 SFS 2005:716.
45 Utlänningslagen 8 §.
46 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, tillgänglig här http://www.riksdagen.se/

Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GK01SfU5 (hämtad 2011-12-01).

retur), tillgänglig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/lover_regler/forskrifter/2007/
forskrift-om-endringer-i-utlendingsforsk-3.html?id=469583 (besökt 2011-05-05).
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man bör handla i olika situationer. Det väsentliga var enligt utskottet att barn i
alla fall där de berörs behandlas i enlighet med den nya bestämmelsen om barn.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är gemensamt för den norska och
svenska lagstiftningen att den kontrollerade invandringen ska upprätthållas av
förvaltningarnas tjänstemän och att barnets bästa är tänkt att tillämpas som en
allmän tolkningsregel i asylprocessen. Hur den avvägning som ska göras mellan
de bägge, i enskilda ärenden, kommer att undersökas och diskuteras nedan.
Först något om grunderna för uppehållstillstånd.

3. Grunder för uppehållstillstånd

3.1 Flyktingskäl

Norge och Sverige har tillträtt 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställ-
ning (härefter flyktingkonventionen).47 Som en följd av det har asylsökande som
faller inom flyktingkonventionen en rätt att få uppehållstillstånd i Norge och
Sverige.

Flykting är enligt konventionen och de nationella bestämmelserna en person
som befinner sig utanför sitt ursprungsland därför att hon/han har befogad
rädsla för förföljelse p.g.a. ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning
eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, för Sveriges del exempelvis
kön eller sexuell läggning, och som befinner sig på flykt från sitt ursprungsland
och inte kan, eller p.g.a. sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.
Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för
att personen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet
mot förföljelse från enskilda. Som flykting ska även anses en person som är
statslös och som av samma skäl som angavs ovan befinner sig utanför det land
där han eller hon tidigare haft sin vanliga vistelseort, och inte kan, eller p.g.a.
fruktan inte vill, återvända dit.

3.2 Andra skäl för uppehållstillstånd

I norsk lagstiftning öppnas liksom i Sverige upp för att ge uppehållstillstånd av
andra skäl än flyktingskäl, närmare bestämt ”flyktingliknande grunder”. Med
sådana grunder menas skäl som har viss likhet med dem som räknas upp i flyk-
tingkonventionen. Innebörden av begreppet flyktingliknande grunder ska enligt
förarbetena tolkas brett. Det inbegriper en subjektiv bedömning av om det finns
risk för kränkningar p.g.a. en bristande rättsordning eller därför att grundläg-

47 Se [norska] utlendingsloven § 17:1, jf § 16; [svenska] utlänningslagen 4:1.
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gande normer för behandling av människor är satta på undantag48. Mot bak-
grund av den vida tolkningen av skäl för uppehållstillstånd ställs högre krav på
trovärdigheten i den enskildes berättelse när det är fråga om att bedöma flykting-
liknande grunder, än när bedömningen gäller flyktingskäl49.

Även i Sverige kan personer som inte definieras som flyktingar enligt kon-
ventionen få uppehållstillstånd. I utlänningslagstiftningen benämns dessa perso-
ner alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. En person som
befinner sig utanför sitt ursprungsland och inte kan återvända dit är alternativt
skyddsbehövande om hon eller han vid ett återvändande riskerar döds- eller
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller be-
straffning. Vidare är en civilperson som löper en allvarlig och personlig risk att
skadas p.g.a. urskillningslöst våld i väpnad konflikt enligt regelverket alternativt
skyddsbehövande. Liksom i fråga om flyktingar gäller bestämmelserna obero-
ende av om det är landets myndigheter som är ansvariga, eller om dessa inte kan
antas erbjuda trygghet mot att hon eller han utsätts för sådan risk genom hand-
lingar från enskilda. Med övrig skyddsbehövande avses i lagen en person som i
’ytterligare andra fall’ befinner sig utanför sitt ursprungsland därför att han eller
hon behöver skydd. Det kan vara p.g.a. en yttre eller inre väpnad konflikt, alltså
krigstillstånd, eller andra svåra motsättningar. Det kan också vara p.g.a. en mil-
jökatastrof. I bestämmelserna om skyddsbehövande behöver således kränkning-
arna inte, som i flyktingbestämmelsen, vara direkt relaterade till den enskildes
situation, för att hon/han ska beviljas uppehållstillstånd.

3.3 Humanitära skäl för uppehållstillstånd

I det norska regelverket kan uppehållstillstånd beviljas p.g.a. starka mänskliga
hänsyn, ”opphold på humanitært grunnlag”, i vissa speciella situationer då det
finns en stark anknytning till Norge, eller om det finns starka humanitära skäl50.
Även invandringspolitiska intressen ska vägas in i bedömningen.

I prövningen av humanitära skäl görs en konkret värdering av den sökandes
individuella situation. Avgörande i sammanhanget är inte nationalitet eller om
den sökande skulle få en högre levnadsstandard i Norge än i ursprungslandet,
utan om det finns förutsättningar att återvända till ursprungslandet51. Säkerhets-
situationen i ursprungslandet kan emellertid inte ensamt kvalificera till uppe-
hållstillstånd. Myndigheten ska även lägga vikt vid så kallade invandringspoli-
tiska hänsyn, något som följer av stortingets önskan om en reglerad och kontrol-

48 Ot.prp.nr 46 (1986–1987): 103, tillgänglig här http://www.udiregelverk.no/default.aspx?path
={87BF0F67-AE29-49B6-9323-539681ECD992} (hämtad 2011-10-10).

49 Utlendingsloven § 29.
50 Utlendingsloven § 38; utlendingsforskriften § 8 andra ledet.
51 Utlendingsforskriften § 21 andra ledet.
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lerad invandring. Om ett stort antal människor kan komma att beröras av ett
beslut, menar UNE att stortinget och regeringen, inte förvaltningen, bör fatta be-
slut om var gränsen går för den reglerade invandringen52.

I Sverige kan enskilda som befinner sig i en situation där det föreligger så kal-
lade synnerligen ömmande omständigheter beviljas uppehållstillstånd. Det gäl-
ler t.ex. den som lider av någon livshotande sjukdom, om behandling inte finns
i ursprungslandet. I prövningen av om det föreligger synnerligen ömmande om-
ständigheter ska göras en allomfattande bedömning av personlig art, med sär-
skild vikt vid den enskildes hälsotillstånd, situation i ursprungslandet samt an-
knytning till svenska förhållanden. Om ett barn berörs av prövningen gäller, lik-
som i Norge, att uppehållstillstånd kan beviljas även när omständigheterna inte
är av samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna per-
soner53.

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att likheterna i Norge och Sverige är
stora om vi ser till lagstiftning och policy. Konventionsflyktingar har en rätt till
flyktingstatus, personer som har flyktingliknande grunder för asyl kan få stanna
om de riskerar grova kränkningar av sina mänskliga rättigheter, och personer
kan i undantagsfall få uppehållstillstånd på humanitär grund. Om barn berörs av
beslutet ska myndigheterna särskilt beakta barnets bästa genom att tillämpa lag-
stiftningen, som det uttrycks i förarbetena, med lägre krav i det enskilda ärendet.

4. Barnets bästa som praktik

4.1 Besluten

I studien ingick 75 beslut54 rörande 197 barn. Längden på besluten varierade
men i regel var de mellan tre och åtta sidor långa. De hade liknande utformning;
inledningsvis uppges diarienummer, ärendebeskrivning, namn och födelsedata
samt nationalitet; därefter en beskrivning av den sökandes resväg och identitet
och vidare grunderna för ansökan liksom hur den sökande ställer sig till ett
eventuellt återvändande. I regel återfinns själva beslutet före skälen för det-
samma. Barn i familj erhåller inte ett eget individuellt beslut utan istället anförs
deras yrkanden och grunder i förälderns beslut, alternativt får de ett eget beslut
som är likalydandes med föräldrarnas.

52 Utlendingsnemnda www.UNE.no, under ”Sakstyper”.
53 Utlänningslagen 5:6, andra stycket.
54 5 beslut i den norska delen av studien föll bort då de var Dublinärenden. Varje beslut i respektive

land erhöll ett nummer.
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4.2 Norge

I studien ingick 35 beslut rörande 92 familjebarn, fattade av norska UDI. Av ta-
bellen framgår antalet beslut, land och utgång i ärendet.

Som framgår av tabellen beviljades alla 7 somaliska familjer uppehållstillstånd
i Norge, och de fick status som flyktingar. Antalet familjer som fick uppehålls-
tillstånd som skyddsbehövande var 3 och de kom från Libanon (20), Irak (10)
och Västbanken (22). Övriga bifallsbeslut var uppehållstillstånd på humanitära
skäl, de kom från Irak (1, 3, 9, 21, 23) och Libanon (18).

Begreppet barnets bästa återfanns i 13 av de 35 norska besluten, i samtliga
fall åtföljt av en redogörelse för FN:s barnkonvention. Därjämte refererade myn-
digheten i 8 av de 13 besluten även till ”invandringspolitiska hänsyn” (4, 18, 25,
26, 29, 32, 33, 35). Det fanns ett klart samband mellan huruvida barnets bästa
nämndes i beslutet och utgången i ärendet så till vida att de familjer vars beslut
innehöll en hänvisning till barnets bästa i hög utsträckning också fick avslag på
sin asylansökan:

Som framgår av tabellen var utgången i de beslut som innehöll begreppet bar-
nets bästa avslag i alla fall utom ett. Om man byter ut begreppet barnets bästa
mot barnkonventionen blir resultatet att barnkonventionen nämns i 4 av bifalls-
besluten och 13 av avslagsbesluten.

Det fanns yrkanden med särskild anknytning till barnets situation i 15 beslut
(1, 3, 9, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33–36), och att barnet eller barnen hade
kommit till tals framgick i totalt 7 beslut (8, 9, 18, 20, 22, 23, 35). I 2 beslut hade
vårdnadshavaren reserverat sig mot att barnet hördes enskilt, dock angavs inte
orsaken till detta, då hade barnet inte kommit till tals (3, 29).

Antal beslut och barn Land Beteckning och utgång (a=avslag, b=bifall)

10 beslut 27 barn Irak 1b, 2a, 3b, 4a, 9b, 10b, 21b, 23b, 25a, 26a

10 beslut 21 barn Ryssland 27–36 avslag i samtliga ärenden.

7 beslut 18 barn Somalia 6, 7, 11–13, 16, 17 bifall i samtliga fall.

4 beslut 11 barn Västbanken 5a, 8a, 22b, 24a

2 beslut 7 barn Libanon 18b, 20b

2 beslut – 14b, 15b

35 beslut 92 familjebarn 16 avslag och 19 bifall.
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Vilka upplevelser låg till grund för asylansökningarna i de ärenden som inne-
höll grunder kopplade till barnens situation? Det rörde sig om flera olika sorters
kränkningar såsom misshandel i hemmet (1), trakasserier och förföljelse (3, 18),
psykiska problem (9) och nekad skolgång (9, 23), polismisshandel (20), trakas-
serier av myndighetspersoner (22) och risk för kidnappning (25). Inte i något av
dessa fall beviljades flyktingstatus.

UDI hade använt sig av barnspecifik landinformation i 10 ärenden (18, 22,
23, 27–33). Bland dessa var 7 stycken exakt likalydande och refererade till situa-
tionen för tjetjenska barn som levde som oregistrerade i Ryssland, de fick av-
slag. Trots den omständigheten att familjerna levde som oregistrerade så hade
barnen, enligt UDIs kunskaper om rättighetssituationen i ursprungslandet, ändå
rätt till ”skolpeng och nödvändig medicinsk hjälp” (27–33). Eventuella trakas-
serier, menade norska myndigheter, kunde familjerna undkomma genom att bo-
sätta sig i någon annan del av ursprungslandet. Ett återkommande resonemang
i besluten var att situationen i Ryssland inte är tillfredsställande, men att famil-
jerna ”kan bosätta sig i andra delar av landet utan fara för livet eller för att bli
utsatt för omänsklig behandling” (se 30–34).

Utmärkande för den norska delen i studien var att det i regel inte framgick i
besluten att barnens yrkanden hade prövats. Ett tydligt exempel på detta utgör
besluten rörande tjetjenska familjer hemmahörande i Ryssland. Dessa ärenden
innehöll uppgifter om att barnen hotats, trakasserats eller misshandlats p.g.a. sin
nationalitet (27, 29, 31, 34, 35, 36). Men inte ett enda av dem innefattade ett re-
sonemang om barnens traumatiska upplevelser eller om konsekvenserna för
barnen av en eventuell internflykt. Alla ryska barn fick således avslag på sina
asylansökningar mot bakgrund av att de bedömdes kunna få vissa sociala rättig-
heter tillgodosedda i ursprungslandet även om de levde som oregistrerade. Med
andra ord blev ursprungslandets begränsade förmåga att tillgodose barns ekono-
miska och sociala rättigheter ett slags intäkt för att avslå deras asylansökningar
– samtidigt som människorättskränkningar av politisk karaktär, som dessutom
åberopades i ärendet, fick en underordnad betydelse.

Vidare framgår av besluten att norska utlänningsmyndigheter lägger stor vikt
vid landinformation. Att barnspecifik sådan inte fanns i fler än 10 av 35 norska
beslut och att informationen dessutom var exakt likalydande i 7 av besluten är
anmärkningsvärt mot bakgrund av rätten till en individuell prövning. Emellertid
fanns det i materialet exempel på hur det enskilda barnets situation kopplades
till asylprövningen. I 6 av de norska besluten kunde man skönja ett samband
mellan yrkanden rörande barnens, och bedömningen av familjens, skäl (2 av-
slagsbeslut [4, 25] och 4 bifall [9, 18, 22, 23]). De första 2 rörde barnfamiljer
som flytt från Irak (4, 25).

En mamma och tre barn hade flytt efter att de trakasserats av terrorister. Skä-
let till trakasserierna var mammans politiska aktiviteter i kommunistpartiet. Ter-
rorister hade bl.a. hotat kidnappa barnen om familjen inte betalade dem pengar.
UDI refererade i beslutet till FN:s barnkonvention och till den omständigheten
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att barn har en lägre bevisbörda när skyddsskäl bedöms. Icke desto mindre me-
nade UDI att det inte kunde antas att barnen var i sådan stor fara att utsättas för
brott enligt barnkonventionen att asyl kunde beviljas – att barnens hänsyn ska
vara en viktig hänsyn, framhöll myndigheten, utesluter inte att invandringspoli-
tiska hänsyn och andra hänsyn kan vara relevanta och avgörande.

Vidare hänvisade myndigheterna till att föräldrarna i familjen inte sviktade i
sin omsorgsförmåga samt till att barnen, utöver föräldrarna, även hade andra
släktingar kvar i ursprungslandet. Följaktligen menade UDI att det mesta talade
för att det var barnens bästa att återvända till sitt ursprungsland där de hade sitt
huvudsakliga nätverk och sin anknytning. Samtidigt så förväntade man sig att
familjerna skulle flytta inom landet för att undvika människorättskränkningar.
Mot bakgrund av detta och barnens hälsotillstånd avslogs även ansökan om up-
pehållstillstånd på humanitära skäl.

I det andra beslutet, där ett samband mellan barnens situation och utgången i
ärendet tonade fram, åberopade familjen att sonen skulle kidnappas vid ett åter-
sändande (25). Terrorister hade tidigare avkrävt familjen pengar och hotat kid-
nappa sonen. En sådan kriminell handling som utpressning, menade UDI, föll
inte under de kriterier som anges i lagstiftningen eller konventionen. Frågan om
vilken kapacitet myndigheterna hade att skydda familjen lämnades utan kom-
mentar. UDI menade vidare att man efter en helhetsbedömning inte kan bevilja
uppehållstillstånd då invandringspolitiska hänsyn ”och andra hänsyn kan vara
relevanta och avgörande”. Familjens ansökan om uppehållstillstånd avslogs.

En annan barnfamilj från Irak beviljades uppehållstillstånd i Norge p.g.a. bar-
nens humanitära situation (9). Grunden för ansökan var att pappan skulle
komma att bli dödad, fängslad eller ärekränkt av terrorister om han skickades
tillbaka till ursprungslandet. Vidare framkom det också att det i familjens bo-
stadsområde pågick strider mellan olika beväpnade grupper, och att barnens
psykiska hälsa hade påverkats av oroligheterna. De hade sett människor dödas
och även hört många historier om kidnappning. Barnen hade inte haft, och
skulle inte heller komma att få, några möjligheter att gå i skolan. Ett annat pro-
blem för familjen var att mamman skulle förhindras att utöva sin profession som
lärare i ursprungslandet, eftersom familjen lämnat landet precis inför skolstart.

UDI menade att familjen inte uppfyllde villkoren för att anses som flyktingar,
eftersom det inte gjorts tillräckligt sannolikt att den sökande vid en retur till ur-
sprungslandet skulle komma att utsättas för förföljelse.

UDI framhöll vidare att mamman inte berättat att hon själv mottagit några
hot, men att man hade värderat det faktum att hon fruktade den generellt oroliga
situationen i ursprungslandet, ”där det är vanskligt att framställa tänkesätt som
strider med uppfattningar hos dominerande grupper […//…]”. Mamman hade
också anfört att familjens hus, men inte de andra husen i området, vid ett tillfälle
träffats av bomber och raketer. Detta ställdes i utredningen emot vad maken be-
rättat i sin asylintervju, att han var osäker på om bomberna var riktade direkt mot
familjens hus eller om det var en tillfällighet att deras hus blev träffat. Även an-
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dra hus i närområdet hade blivit träffade. UDI drog slutsatsen att det inte hade
gjorts sannolikt att bomberna var riktade mot familjens hus, varvid man slog fast
följande55:

DIREKTORATET KAN INTE SE ATT [S] HAR GJORT SANNOLIKT ATT HENNES FAMILJ SKULLE VARA

MER UTSATTA ÄN ANDRA FAMILJER I SAMMA OMRÅDE. [S] ÖVRIGA PROBLEM KAN INTE HELLER

LÄGGAS TILL GRUND FÖR ASYL. […//…] 

Föräldrarna hade tillfrågats av UDI om man kunde samtala med barnen, och de
hade kommit överens om att det var rimligt beträffade de tre äldsta barnen. Ut-
ifrån samtalen med barnen framkom att de inte skulle kunna fullgöra sin utbild-
ning i ursprungslandet p.g.a. oroligheterna och att de ville bli ingenjörer eller
läkare för att tjäna samfundet. Efter att familjen fick problem hemma så hade de
blivit rädda. En flicka berättade om hur hon på vägen till skolan hade hotats av
okända för att hon inte använde slöja. Hon berättade också att hon kände sig
trygg på mottagningsboendet i Norge med lek, filmvisning, målning och andra
aktiviteter. Flickans syskon berättade i sina intervjuer att det var många dödade,
kidnappningar och explosioner i ursprungslandet. Barnen kunde bara gå ut på
den gata där de bodde och skolan stängdes ofta. Utifrån en helhetsbedömning
menade UDI att familjen utav hänsyn till barnens livssituation borde ges till-
stånd att stanna i Norge.

Det andra bifallsbeslutet där ett samband kunde urskiljas mellan barnens
asylskäl och utgången av ärendet rörde en palestinsk familj vars beslut också
innehöll ett resonemang om barnets bästa (18).

Tre barn hade flytt från Libanon tillsammans med sin mamma efter att en
väpnad organisation hade försökt tvångsrekrytera familjen. UDI konstaterade
att de trakasserier och den förföljelse som familjen utsatts för inte var ”av den
art och omfång att det kan definieras som förföljelse i lagens eller konventio-
nens mening.” Efter samtal med barnen konstaterade UDI att de inte hade det
bra i ursprungslandet och att de ofta fick besök nattetid. Utifrån en helhetsvär-
dering menade UDI att barnens livssituation ”medför att de får stanna i Norge”.

Detta var det enda fallet i undersökningen som innehöll begreppet barnets
bästa där familjen också fick bifall på sin asylansökan.

Det tredje beslutet där UDI tog hänsyn till barnens situation i sin bedömning
var en kortfattad beskrivning av en utredning rörande en barnfamilj från Väst-
banken (22). Familjen hade flytt p.g.a. trakasserier gentemot sonen i samband
med att deras hem stormades. Pojken hade även blivit förföljd och arresterad av
israeliska myndighetspersoner. UDI behandlade pojkens asylgrunder tämligen
utförligt (en dryg sida av det tre sidor långa beslutet):

SÖKANDEN ANFÖR ATT SONEN VID FLERA TILLFÄLLEN HAR ARRESTERATS AV ISRAELISKA MYNDIG-
HETER FÖR ATT HAN KASTAT STEN, AVSAKNAD AV ID-HANDLINGAR OCH FÖRSÖK ATT REKRYTERA

55 De delar i texten som är versaler är direktcitat ur besluten, översatta av författaren.
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N SOM KOLLABORATÖR. SÖKANDEN HAR TILLFRÅGATS OM UDI KAN SAMTALA MED BARNET OCH

HAN HAR SAMTYCKT TILL DET. UNDER SAMTALET FRAMKOMMER ATT SOLDATER HAR ANHÅLLIT

SONEN VID FLERA TILLFÄLLEN. FÖRSTA GÅNGEN HAN BLEV ARRESTERAD VAR EFTER ATT HAN

TILLSAMMANS MED ANDRA UNGDOMAR KASTAT STEN PÅ DE VÄPNADE STYRKORNA. HAN BLEV

MEDTAGEN FÖR FÖRHÖR RÖRANDE OM HAN VISSTE NÅGOT OM DE ANDRA STENKASTARNA. HAN

BLEV UTSATT FÖR SLAG, TRAKASSERIER, OCH BRUTALA FÖRHÖRSMETODER I FÖRSÖK ATT FÅ HO-
NOM ATT GE INFORMATION, MEN HAN VISSTE INGENTING. EFTER 18 DAGAR BLEV HAN FRISLÄPPT. 

UDI bedömde i ljuset av sonens erfarenheter att familjen ”av liknande grunder
som anges i flyktingkonventionen” stod i ”en närliggande fara att mista livet
eller utsättas för omänsklig behandling.” Familjen beviljades uppehållstillstånd
i Norge p.g.a. skyddsbehov.

Det fjärde och sista av bifallsbesluten där ett samband mellan barnens situa-
tion och prövningen framkom rörde en familj från Irak som fick uppehållstill-
stånd i Norge p.g.a. starka mänskliga hänsyn (23).

Familjen hade utsatts för hot i ursprungslandet och som en följd av dessa hade
sonen slutat gå i skolan. Sonen intervjuades av UDI varvid konstaterades att fa-
miljen saknade skyddsbehov. Uppehållstillstånd beviljades av humanitära skäl:

SÖKANDES BARN HAR INTE INDIVIDUELLA SKYDDSBEHOV. UTIFRÅN EN HELHETSVÄRDERING ME-
NAR UDI ATT HÄNSYNEN TILL BARNENS LIVSSITUATION MEDFÖR ATT FAMILJEN GES TILLSTÅND I
NORGE. UDI HAR I SIN VÄRDERING LAGT VIKT VID ATT S KOM TILLSAMMANS MED TVÅ SMÅ BARN,
VARAV ETT AV DEM ENLIGT LÄKARINTYG LIDER AV EN MOTORISK OCH PSYKISK UTVECKLINGS-
STÖRNING. EFTER ATT FAMILJEN KOM TILL NORGE HAR DE FÅTT SITT TREDJE BARN. ÄVEN FAMIL-
JENS YNGSTA BARN VISAR TECKEN PÅ MOTORISK FÖRSENING. TILL DETTA KAN LÄGGAS ATT DIREK-
TORATET HAR LAGT VIKT VID DEN SVÅRA OCH HUMANITÄRA SITUATIONEN I FAMILJENS HEMSTAD. 

Beslutet grundades alltså i princip helt på barnens humanitära situation.
Det fanns en tämligen utförlig beskrivning av delar av FN:s barnkonvention

i 10 av de 35 norska besluten (4, 5, 18, 20, 24–26, 30, 32–35). Beskrivningarna
var i princip likalydande i samtliga dessa beslut, det var en återgivning av bar-
nets bästa enligt olika policydokument. Ett av besluten, som på ett tydligt sätt
illustrerar hur barnets bästa konstrueras i den norska asylprocessen gällde en fa-
milj hemmahörande i Tjetjenien.

Som grund för ansökan framfördes att fadern utsatts för förföljelse av myn-
dighetspersoner i ursprungslandet vilket var en följd av hans tidigare undervis-
ningsaktiviteter. Han hade gripits två år före flykten och sedan dess trakasserats
och under den senaste tiden levt som gömd. Familjen hade vid ett tillfälle haft
besök av maskerade beväpnade myndighetspersoner som frågade efter maken/
fadern. Vid det tillfället hade modern misshandlats och hotats med att hon och
barnen skulle bli dödade om de inte berättade var han fanns.

Familjen fick avslag på sin ansökan om flyktingstatus. Skälet till det var
främst att värderingen enligt konventionen ska vara framåtsyftande, och UDI
ansåg inte att det gjorts ”tillräckligt sannolikt” att de sökande vid retur till ur-
sprungslandet skulle komma att utsättas för sådan förföljelse som de fruktade.
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En nyckelfråga i ärendet var således hur stor risken var för framtida människo-
rättskränkningar. I fråga om familjens situation vid ett återsändande skrev UDI
att man var medveten om att myndigheter utsätter lokalbefolkningen för arres-
teringar och övergrepp, som en följd av konflikten i Tjetjenien. De reaktioner
som modern utsatts för framstod i UDIs mening dock som sporadiska och god-
tyckliga övergrepp som hade anknytning till konflikten. Den omständigheten att
den sökandes make hade släppts fri mot lösensummor tog man som intäkt för att
myndighetspersonernas huvudmotiv främst varit ekonomiska, och att de inte var
särskilt intresserade av den sökande som enskild individ. UDIs sammantagna
bedömning var således att modern inte presenterat tillräckliga bevis för att de
skulle bedöma det som sannolikt att reaktionerna hon utsatts för från myndighe-
ternas eller andras sida kunde karakteriseras som förföljelse.

Barnens situation behandlades i ett avsnitt för sig. Inledningsvis konstaterade
UDI att barnen inte riskerade sådana människorättskränkningar eller brott mot
barnkonventionen som var av den art och omfattning att det utgör förföljelse i
lagens och konventionens mening. Beslutet innehöll inte någon analys av vad
sådan barnspecifik förföljelse skulle kunna vara. Vidare framhöll UDI att man i
värderingen hade tagit hänsyn till att barn har en ”lägre tålegrens än vuxna”, och
beträffande barns rättigheter angavs följande:

DIREKTORATET HAR SÄRSKILT VÄRDERAT OM BARNKONVENTIONEN ART. 3 KOMMER TILL AN-
VÄNDNING. DIREKTORATET MENAR ATT BARNEN INTE STÅR I REELL FARA ATT BLI UTSATTA FÖR

ETT BROTT MOT BARNKONVENTIONEN SOM GER RÄTT TILL ASYL. UDI MENAR ATT DET INTE STRI-
DER MOT BARNKONVENTIONEN ATT RETURNERA BARNEN TILL URSPRUNGSLANDET. BARNKON-
VENTIONEN LYDER: VID ALLA ÅTGÄRDER SOM RÖR BARN, VARE SIG DE VIDTAS AV OFFENTLIGA ELLER

PRIVATA SOCIALA VÄLFÄRDSINSTITUTIONER, DOMSTOLAR, ADMINISTRATIVA MYNDIGHETER ELLER LAG-
STIFTANDE ORGAN, SKALL BARNETS BÄSTA KOMMA I FRÄMSTA RUMMET. BESTÄMMELSEN GER INTE I
SIG SJÄLV NÅGON GRUND FÖR UPPEHÅLLSTILLSTÅND I NORGE, MEN ÅLÄGGER MYNDIGHETERNA

ATT LÄGGA VIKT VID HÄNSYNEN TILL BARNETS BÄSTA I ALLA BESLUT SOM DIREKT RÖR BARN.
DET, ATT BARNETS INTRESSEN SKA VARA EN VIKTIG HÄNSYN, UTESLUTER EMELLERTID INTE ATT

INVANDRINGSPOLITISKA HÄNSYN OCH ANDRA HÄNSYN KAN VARA RELEVANTA OCH AVGÖRANDE.
ANFÖRANDET OM ATT DET GENERELLT SKULLE VARA BÄTTRE UPPVÄXTVILLKOR FÖR BARN I

NORGE ÄN I HEMLANDET ÄR INTE I SIG SJÄLV TILLRÄCKLIGT FÖR ATT FASTSLÅ ATT RETUR SKULLE

STRIDA MOT BARNKONVENTIONEN. 

Det saknades en redogörelse för vilka omständigheter som låg till grund för be-
dömningen att det inte förelåg en ”reell risk” för att barnen skulle drabbas av
människorättskränkningar i ursprungslandet men beslutet innehöll icke desto
mindre ett tämligen utförligt resonemang om barns rättigheter och barns bästa.

Vidare behandlades föräldrarnas omsorgsförmåga, och UDI menade att inga
upplysningar framkommit som ”tyder på att föräldrarna inte skulle vara i stånd
att ge försvarlig omsorg”. Man lyfte också fram barnens nätverk i ursprungslan-
det – som kunde bidra till försvarlig omsorg – och fäste vikt vid den omständig-
heten att tröskeln för att bevilja tillstånd på grundval av barns sjukdom är lägre
än vid motsvarande sjukdom hos vuxna. En särskilt viktig aspekt av barns livs-
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kvalitet, resonerade UDI, är att växa upp under goda och kända levnadsförhål-
landen:

DIREKTORATETS UPPFATTNING ÄR ATT BARNETS BÄSTA TALAR FÖR ATT BARNEN ÅTERVÄNDER

TILL SITT HEMLAND DÄR DE HAR SIN HUVUDANKNYTNING. DET STÖRRE FAMILJENÄTVERKET KAN

BIDRA TILL OMSORGEN OM BARNET, INTE MINST I SITUATIONER DÄR DEN SOM HAR DET HUVUD-
SAKLIGA OMSORGSANSVARET FÖR BARNET HAR SVÅRIGHETER ATT TA DETTA ANSVAR. ATT VÄXA

UPP I HEMLANDET UNDER GODA OCH KÄNDA FÖRHÅLLANDEN ÄR EN SÄRSKILT VIKTIG ASPEKT AV

LIVSKVALITETEN FÖR BARNET. DETTA TROTS ATT TILLVARON, SÅVÄL I MATERIELLT SOM I ANDRA

HÄNSEENDEN, KAN ANTAS VARA BÄTTRE I NORGE. 

I fråga om barnens anknytning till norska förhållanden betonades vidare att an-
knytning inte i sig själv kan ligga grund för uppehållstillstånd i Norge, men att
anknytningsaspekten särskilt ska beaktas. Detta innebär att den tid [hur lång
kunde inte utläsas i beslutet] som barnet har vistats i Norge ska vara ett centralt
moment i värderingen. Samtidigt, menade UDI, är varaktig vistelse inte nödvän-
digtvis samma sak som anknytning. Normalt är vistelse under tre år inte tillräck-
lig. Direktoratet konstaterade avslutningsvis att dottern inte hade upparbetat så-
dan anknytning att det förelåg mänskliga hänsyn.

Som exempel på hur norska utlänningsförvaltningen resonerar kring barnets
bästa kan nämnas beslutet ovan om en familj som flytt från Libanon (18). I detta
ärende menade UDI att barnen inte skulle riskera människorättsbrott eller brott
mot barnkonventionen av den graden att det utgjorde förföljelse enligt norsk ut-
länningslagstiftning. I detta sammanhang hade man särskilt värderat artikel 2, 3,
24, 38 i barnkonventionen. Även om människorättskränkningarna inte var av
den karaktären att uppehållstillstånd kunde beviljas på denna grund, menade
UDI ändå att familjen, utifrån en helhetsvärdering där man bl.a. beaktat ”in-
vandringspolitiska hänsyn”, skulle beviljas uppehållstillstånd i Norge. Beslutet
grundades på en sammantagen analys av de humanitära förhållandena i flykting-
lägren i Libanon, bestämmelserna i barnkonventionen samt att kraven är lägre
vid bedömningen av barns ärenden för att uppehållstillstånd skall beviljas.

Slutsatser av de norska besluten

Utifrån studiens norska del kan en rad slutsatser dras. För det första kan vi kon-
statera att UDI:s uppfattning om den generella situationen i de sökandes ur-
sprungsländer väger tungt i asylprövningen. Ett uttryck för detta är att alla de 7
familjer som beviljades flyktingstatus i Norge kom från Somalia, medan samt-
liga 10 familjer som hade flytt från Ryssland fick avslag på sina asylansök-
ningar. Barnspecifik landinformation användes i endast 10 beslut, vilket är an-
märkningsvärt mot bakgrund av den stora vikt norska myndigheter tycks lägga
vid just landinformation.
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En andra slutsats, som delvis följer av den första, är att barns erfarenheter av
människorättskränkningar väger lätt i asylprövningen. Inte i något av de fall
som innehöll yrkanden med anknytning till barnens situation beviljades flyk-
tingstatus. De tjetjenska barnens asylskäl tjänar som tydliga exempel – misshan-
del, kränkningar av myndighetspersoner och trakasserier lämnades i regel helt
utan kommentar. Ett annat exempel på att barns flyktingskäl inte verkar tillmätas
betydelse i den norska asylprövningen är den irakiska flickan som hade hotats
på väg till skolan p.g.a. att hon inte bar slöja. Denna kränkning, p.g.a. religiös
tillhörighet, föll utanför prövningen samtidigt som familjen istället beviljades
uppehållstillstånd i Norge av humanitära skäl. Om barns situation någon gång
läggs till grund för prövningen i den norska asylprocessen så är det i regel i sam-
band med bedömningen av humanitära skäl (9, 23). I övrigt verkar det finnas en
skillnad, innehållsmässigt, mellan det som rättighetsbärarna åberopar i ärendena
och vad myndighetspersoner de facto prövar.

En tredje slutsats i materialet är att tillämpningen av barnets bästa verkar
vara en formell sak, med liten anknytning till berörda barn. Det är svårt att utläsa
i besluten på vilket sätt barnens erfarenheter och barns generella villkor har ana-
lyserats i ljuset av principen om barnets bästa. Däremot finns det i materialet ett
klart samband mellan huruvida barnets bästa nämns i besluten och utgången av
ärendena så till vida att de familjer vars beslut innehöll en hänvisning till barnets
bästa också fick avslag på sin asylansökan. Därmed definierades begreppet i ne-
gerande termer, exempelvis genom att ett återsändande inte kunde anses strida
mot barnets bästa.

Beskrivningar av barnets bästa i de undersökta besluten handlade i princip
uteslutande om hur barnets bästa är ”tänkt att användas”: För det första genom
beskrivningen att barn anses ha en ”lägre tålegrense” än vuxna vilket innebär att
människorättskränkningar inte behöver vara lika allvarliga för att uppehållstill-
stånd ska beviljas. För det andra på det sättet att man klargör att risken för
kränkningar av mänskliga rättigheter enligt FN:s barnkonvention vid ett återsän-
dande skall tillmätas betydelse. För det tredje med ställningstagandet att det inte
kan läggas till grund för uppehållstillstånd att uppväxtvillkoren skulle vara
bättre i Norge än i ursprungslandet. En rimlig slutsats blir att barnets bästa före-
faller användas för att synliggöra förvaltningens kunskaper om barns rättigheter
snarare än att säkerställa varje barns rätt till en individuell barnorienterad pröv-
ning av sina asylskäl. Det framkommer inte hur man gjort bedömningen utifrån
en ’lägre tålegrens’, vilka rättigheter som det berörda barnet eventuellt kan tän-
kas förnekas efter ett återsändande, eller i vilka avseenden uppväxtvillkoren i ur-
sprungslandet har beaktats.

Vad får denna tillämpning av barnets bästa för konsekvenser för asylsökande
barn och deras familjer? De återsänds i princip alltid till ursprungslandet, om
inte generell landinformation indikerar permanent uppehållstillstånd, förutsatt
att vårdnadshavaren är i stånd att ge ”försvarlig omsorg” och det finns ett nät-
verk som kan bidra till denna omsorg samt barnet är friskt och har vistats kortare
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tid än tre år i Norge. Om föräldrarna skulle brista i sin omsorgsförmåga, hänvi-
sas barnet till den utvidgade familjen. Barnen konstrueras följaktligen som, i allt
väsentligt, en privat angelägenhet. Därmed blir deras generella villkor eller ur-
sprungslandets förmåga att leva upp till människorättsliga förpliktelser speci-
fika för barn av underordnad betydelse i prövningen. Den omständigheten att
många barn får sina rättigheter kränkta i ett land är till synes inte ett tecken på
mänskliga rättighetsproblem utan verkar istället användas som grund för avslag
på ansökningar från det landet. Som vore kränkningar av barns rättigheter min-
dre allvarliga när många drabbas av dem. Som vore föräldrar med god omsorgs-
förmåga i länder där makthavarna inte har vare sig vilja eller förmåga att imple-
mentera mänskliga rättigheter kapabla att agera ”ställföreträdande stat”. Ser vi
till formuleringar i det norska regelverket om att lagen skall tillämpas i sam-
klang med internationell rätt och att mänskliga rättigheter är tänkta att ha en
stark ställning nationellt så kan det ifrågasättas om utlänningsförvaltningen le-
ver upp till sina förpliktelser.

4.3 Sverige

I studien ingick 40 familjebeslut fattade av svenska Migrationsverket rörande
105 barn.

Bland de 19 bifallsbesluten var grunden för beviljande av uppehållstillstånd i 7
fall flyktingskäl, varav 5 gällde somaliska flickor som riskerade könsstymp-
ning56 (27, 29–31, 37), och två familjer kom från Irak (1) respektive Kosovo

Antal beslut och barn Land Beteckning och utgång (a=avslag, b=bifall)

14 beslut 36 barn Irak 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 
13a, 14a

15 beslut 26 barn Somalia 23b–31b, 35b–40b

8 beslut 20 barn Kosovo 
(inklusive 
Serbien)

18a–22a, 32a, 33b, 34a

2 beslut 10 barn Västbanken 15a, 17a

1 beslut 3 barn Libanon 16a

40 beslut 105 barn 21 avslag 19 bifalla

a. Detta resultat är inte representativt för utgången i ärenden rörande barnfamiljer generellt, då en
begäran gjordes att få ta del av 40 familjebeslut varav hälften skulle vara avslagsbeslut och hälf-
ten bifallsbeslut.

56 Ett vanligare begrepp än könsstympning idag är kvinnlig omskärelse. I denna text använder jag
i likhet med Migrationsverket och UDI begreppet könsstympning.
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(33). I 13 fall var grunden för uppehållstillståndet skyddsbehövande i övrigt (2,
5, 25, 30, 35–36, 38–4057), och i 4 fall synnerligen ömmande omständigheter (se
23, 24, 26, 28).

Begreppet barnets bästa nämndes i 26 av de 40 svenska familjebesluten. På
samma sätt som i Norge fanns det ett samband mellan huruvida barnets bästa
nämndes och utgången i ärendet. Man refererade till barnets bästa i högre grad
i avslagsbeslut än i bifallsbeslut58.

Som framgår i tabellen var utgången i ärendena som innehöll begreppet barnets
bästa avslag i 16 fall och bifall i 10 fall. Bland besluten som däremot saknade
en hänvisning till barnets bästa var drygt tre fjärdedelar bifallsbeslut.

Beskrivningarna av barnets bästa varierade; i 14 beslut var den så kort som
en eller ett par meningar – ofta ett citat av paragrafen om barnets bästa i Utlän-
ningslagen (1, 6, 13, 15, 16, 12, 20, 22, 25, 29, 30 32, 34); i flera beslut var be-
skrivningen omkring 15 rader lång, de innehöll vissa avvägningsfrågor i propo-
sitionen 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (6, 14, 18, 22).
I ytterligare andra beslut var resonemangen om barnets bästa så lång som en
dryg sida, och de innehöll långa redovisningar av förarbetena (3, 10, 11).

Bland de svenska familjebesluten fanns yrkanden specifikt kopplade till bar-
nets situation i 35 fall. Migrationsverket hade använt sig av barnspecifik landin-
formation i 17 beslut (3, 9, 17, 19, 22–24, 27–31, 35–39). En grupp barn som
utmärkte sig i detta sammanhang var somaliska barn som fick uppehållstillstånd
i Sverige p.g.a. risk för könsstympning. Deras beslut innehöll kortfattad och pre-
cis information om just risk för könsstympning.

Att barnet eller barnen hade kommit till tals framgick i 9 av de 40 besluten
(3, 8, 12, 16, 17, 20, 21, 27, 34). Något samband mellan barnets egen berättelse
och det slutgiltiga beslutet kunde dock inte urskiljas mer än i ett par beslut. I en-
dast 2 av de fall där barnet hade kommit till tals låg hennes/hans utsaga till grund
för beslutet.

Barnets individuella situation låg, helt eller delvis, till grund för utfallet i
ärendet i 21 fall (9, 18–20, 22, 24–31, 35–40). Den största gruppen här var

57 I denna familj, liksom i fall 35–36, fick dottern uppehållstillstånd som flykting och övriga fa-
miljemedlemmar som skyddsbehövande i övrigt, därför finns fall nr 30 med i båda bifallsgrup-
perna.

58 Se även Lundberg, Anna, Barnets bästa i den svenska asylprocessen – ett konstruktivt redskap
eller kejsarens nya kläder?, Malmö: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and
Welfare, 2009a: 81 f.
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flickor som flytt från Somalia för att de riskerade könsstympning. Dessa beslut
innehöll som regel även landinformation om barns situation specifikt.

I ett av fallen illustreras barns situation i Somalia, det gällde en flicka som
sökte asyl i Sverige tillsammans med sin far (31). Som grund för ansökan åbe-
ropades bl.a. att flickan riskerade könsstympning i ursprungslandet. Familjen
tillhörde också en minoritetsklan. Beslutet innehöll med hänvisning till en rad
olika källor en utförlig beskrivning av situationen i Mogadishu. Under rubriken
”Kvinnlig könsstympning i Somalia” angavs att närmare 100 % av flickorna i
Somalia könsstympas, normalt i 6–7 års ålder. Migrationsverket konstaterade att
dottern skulle riskera att utsättas för könsstympning om hon återvände till ur-
sprungslandet. Vidare tillfrågades pappan hur han skulle ställa sig om Migra-
tionsverket bad honom inkomma med läkarintyg som bekräftade att dottern inte
utsatts för detta ingrepp. Faderns svar, att han skulle ställa sig positiv till en så-
dan undersökning med intyg, tillmätte Migrationsverket en stor betydelse i ut-
redningen. Migrationsverket fann ”inte skäl att ifrågasätta det faktum att [nn]
inte är omskuren” (31).

Mer om barnets bästa i de svenska besluten

I den svenska delen av studien återfanns mycket utförliga beskrivningar av bar-
nets bästa i 3 beslut. De var alla avslagsbeslut och gällde barnfamiljer från Irak.
Det första beslutet (3) handlade om en fyrabarnsfamilj som hade utsatts för hot
p.g.a. sin turkmenska tillhörighet.

I beslutet hänvisade man till 1 kap. 10 § Utlänningslagen och framhöll vidare
att barnperspektivet ska genomsyra prövningen av samtliga skäl som framkom
i ärendet. Däremot, menade Migrationsverket, fick det inte bli ett kriterium för
uppehållstillstånd att vara barn, eftersom detta kan leda till att barn utnyttjas på
ett sätt som inte går att förena med barnets bästa. Vid bedömningen av skydds-
behov uttryckte Migrationsverket följande:

HÄNSYN SKA TAS TILL BARNENS UTVECKLING OCH MÖJLIGHETER ATT UPPFATTA OCH FÖRSTÅ.
BARNS RÄDSLA MANIFESTERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN VUXNAS. OBJEKTIVA FAKTA KAN DÄRFÖR FÅ

STÖRRE BETYDELSE FÖR BEDÖMNINGEN AV VÄLGRUNDAD FRUKTAN. DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT

BARNET SJÄLV INTE FÖRSTÅR ATT KÄNNA RELEVANT FRUKTAN SKA INTE UTESLUTA RÄTT TILL

SKYDD. FÖRFÖLJELSE AV BARN KAN SE ANNORLUNDA UT ÄN FÖRFÖLJELSE AV VUXNA. BARNKON-
VENTIONEN TILLERKÄNNER BARN SÄRSKILDA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH SÄTTET SOM DESSA

RÄTTIGHETER KAN BLI KRÄNKTA OCH BESKAFFENHETEN AV KRÄNKNINGARNA KAN SKILJA SIG

FRÅN DEM SOM VUXNA DRABBAS AV … 

Det framkom tydligt både att barnen hade kommit till tals och vad de sagt:

DU [DOTTERN] HAR UPPGETT ATT DU INTE SJÄLV HAR VARIT UTSATT FÖR NÅGOT I IRAK. DU VET

INTE VARFÖR NI KOM TILL SVERIGE. NÄR DU GICK I ÅTTONDE KLASS MÅSTE DU STANNA HEMMA
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FRÅN SKOLAN DÄRFÖR ATT UNGA FLICKOR KIDNAPPADES OCH NI VAR RÄDDA FÖR ATT DET SKULLE

HÄNDA DIG […] 

DU [BRODERN] HAR UPPGETT ATT DET VAR SORGLIGT ATT BO I IRAK. DU VET INTE VARFÖR NI KOM

TILL SVERIGE. DU HAR HÖRT AV KAMRATER ATT DET HAR SKETT SPRÄNGDÅD I IRAK OCH ATT DE-
RAS SLÄKTINGAR HAR DÖDATS […] 

DU [ANDRE BRODERN] HAR UPPGETT ATT LIVET I IRAK INTE VAR BRA ALLS. NI VAR RÄDDA OCH NI

VAR HEMMA HELA TIDEN. NI KUNDE INTE GÅ UT. I SKOLAN BERÄTTADE KOMPISAR ATT DERAS

SLÄKTINGAR HADE DÖDATS […]. 

Fortsättningsvis innehöll beslutet en egen rubrik med barnspecifik landinforma-
tion:

KNAPPT HÄLFTEN AV IRAKS BEFOLKNING ÄR UNDER 15 ÅR. DRYGT FYRA MILJONER ÄR UNDER 5
ÅR OCH KANSKE SÅ MÅNGA SOM FEM MILJONER ÄR FÖRÄLDRALÖSA. MER ÄN 800 000 BARN KAN

INTE GÅ I SKOLA. EXAMINA HAR VID SKOLÅRETS SLUT I JUNI 2008 SKJUTITS UPP FÖR TUSENTALS

STUDENTER. 83 % AV BARNEN I LÅGSTADIEÅLDERN UPPSKATTADES HA GÅTT I SKOLA UNDER SKOL-
ÅRET 2005/2006. PRELIMINÄRA BERÄKNINGAR FÖR 2007 PEKAR PÅ ATT NIVÅN KAN HA SJUNKIT

TILL UNDER 60 %. INFÖR HÖSTTERMINEN 2008 FÖRBEREDS DOCK ÖPPNANDE AV GAMLA OCH NYA

SKOLOR. ISTÄLLET HAR ANTALET GATUBARN ÖKAT UNDER SENARE ÅR. AV DESSA REKRYTERAS EN

DEL FÖR ATT UTFÖRA VÅLDSDÅD OCH ANDRA BLIR OFFER FÖR DE VÅLDSAMHETER, SOM KAN

PRÄGLA DERAS VARDAG. UPPGIFTER OM SEXUELLT UTNYTTJANDE AV BARN OCH OM ORGANISERAD

BARNPROSTITUTION FÖREKOMMER OCKSÅ. HÄLSOLÄGET FÖR BARN FÖRBÄTTRADES INTE UNDER

2007. RÖDA HALVMÅNEN I IRAK RAPPORTERAR OM BRISTANDE TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD, ELEK-
TRICITET OCH RENT VATTEN. MER ÄN VART FEMTE BARN I IRAK NÄMNS LIDA AV KRONISK UNDER-
NÄRING. ENLIGT UNICEF HAR BARA 40 % AV BARNEN TILLGÅNG TILL RENT VATTEN. BARNADÖD-
LIGHETEN ÄR ENLIGT SAMMA KÄLLA HÖG, MEN HAR MINSKAT SEDAN 1990. ÅTGÄRDER FÖR ATT

FÖRBÄTTRA FÖRHÅLLANDENA FÖR BARN HAR SATTS IN OCH PLANERAS. RÖDA HALVMÅNEN DRI-
VER ETT BARNSJUKHUS I BAGDAD OCH UNICEF AVSER HJÄLPA 360 000 UTSATTA BARN MED BL.A.
HÄLSOVÅRD, RENT VATTEN OCH NÖDUTBILDNING UNDER 2008.

I bedömningen av barnens yrkanden konstaterade Migrationsverket att familjen
inte ansågs vara flyktingar eftersom de trakasserier de utsatts för inte var av till-
räcklig ”art och omfattning”. Familjen bedömdes inte heller vara skyddsbehö-
vande i övrigt då de enligt Migrationsverket inte riskerade ”sådan behandling
eller bestraffning” som avses i 4 kap. 2 § Utlänningslagen.

Under rubriken ”Rättsregler m.m. rörande synnerligen ömmande omständig-
heter” framhölls att barn får beviljas tillstånd på denna grund även om de om-
ständigheter som kommer fram inte är av samma allvar och tyngd som när vuxna
är berörda. Därefter avhandlades förarbetena till Utlänningslagen:

ENLIGT FÖRARBETENA (PROP. 2004/05:170 S. 185) TILL DETTA LAGRUM SKA DET VARA FRÅGA OM

SITUATIONER SOM INTE OMFATTAS AV NÅGON AV HUVUDGRUNDERNA FÖR UPPEHÅLLSTILLSTÅND.
REGERINGEN HAR OCKSÅ UTTALAT ATT BEGREPPET SYNNERLIGEN ÖMMANDE OMSTÄNDIGHETER

SKA MARKERA ATT DET RÖR SIG OM EN UNDANTAGSBESTÄMMELSE. 

Vidare hänvisades i beslutet till prop. 2004/2005:170, s. 280 och 1996/96:25 när
det gäller vissa avvägningsfrågor beträffande barn:
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DÄR KONSTATERADE REGERINGEN ATT PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA I MÅNGA ÄRENDEN FÅR AN-
SES TALA FÖR ATT DEN SÖKANDE SKA FÅ UPPEHÅLLSTILLSTÅND I SVERIGE. DET GÄLLER DELS

BARN SOM KOMMER HIT FRÅN KRIGSHÄRJADE LÄNDER, DELS BARN SOM LIDER AV SJUKDOMAR OCH

HANDIKAPP SOM INTE KAN BEHANDLAS I HEMLANDET. REGERINGEN TOG DOCK AVSTÅND FRÅN

DEN ETNOCENTRISKA SYN SOM INNEBÄR ATT BARN NÄRMAST REGELMÄSSIGT SKULLE ANSES HA

DET BÄST I SVERIGE, OAVSETT SPRÅKLIG, KULTURELL OCH NATIONELL BAKGRUND OCH TILLHÖ-
RIGHET. 

PÅ S. 249 FF. I PROP. 1996/96:25 BEHANDLAS FRÅGOR RÖRANDE BARNS ÅTERVÄNDANDE TILL

HEMLANDET. AVGÖRANDE BÖR VARA I VILKEN GRAD BARNET I SIN PSYKOSOCIALA UTVECKLING

KAN ANTAS TA BESTÅENDE SKADA AV ATT FLYTTA TILLBAKA TILL HEMLANDET, ATT SKILJA FRÅN

DE OFTAST TILLFÄLLIGA PÅFRESTNINGAR SOM EN FLYTTNING TILL ANDRA MILJÖER OFTA INNEBÄR

FÖR ETT BARN. ÄVEN OM EN FRAMTVINGAD ÅTERRESA TILL HEMLANDET ÄR ETT NYTT SVÅRT UPP-
BROTT FÖR ETT BARN KAN HAN ELLER HON GENOM SINA RESURSER, SIN FAMILJ OCH DET NÄTVERK

FAMILJEN KAN HA I DEN EGNA NATIONEN ELLER KULTUREN ÄNDÅ OFTA I HÖG GRAD PÅVERKA SIN

EGEN FRAMTID DÄR. (KLARGÖRANDE BESLUT RÖRANDE ETT ENSAMKOMMANDE BARN FRÅN BAG-
DAD, MIGRATIONSVERKET, 2008-09-05, LIFOS NR 19313). 

Denna långa utläggning av innehållet i förarbeten och riktlinjer åtföljdes av en
kort återkoppling till de berörda barnen. Man menade, från Migrationsverkets
sida, att det inte hade framkommit annat än att barnen kunde få sina grundläg-
gande behov tillgodosedda i ursprungslandet, beträffande exempelvis bostad,
mat och vatten:

ENLIGT VERKETS MENING KAN DET ANTAS ATT DE VID ETT ÅTERVÄNDANDE TILL IRAK SKULLE FÅ

BEHOVEN TILLGODOSEDDA PÅ NYTT. DET HAR INTE FRAMKOMMIT NÅGOT SOM TALAR FÖR ATT

BARNENS PSYKOSOCIALA UTVECKLING SKULLE TA SKADA VID ETT ÅTERVÄNDANDE. 

Familjens ansökan om asyl i Sverige avslogs.
Det andra beslutet bland de svenska som innehöll en längre beskrivning av

barnets bästa rörde en irakisk flicka som flytt tillsammans med sin familj p.g.a.
hot, trakasserier och sjukdom (10). Som grund för ansökan åberopade familjen
att de hotats och att mamman förföljts i ursprungslandet p.g.a. sin religiösa till-
hörighet som kristen syrisk ortodox. Dottern led av utvecklingsstörning och epi-
lepsi sedan födseln. Beslutet innehöll ingen barnspecifik landinformation, Mig-
rationsverket hänvisade i sin motivering istället till praxis från högre instanser.
Man poängterade inledningsvis att Migrationsöverdomstolen i en dom uttalat att
endast den tid som utlänningen vistats lagligt i Sverige ska beaktas i bedöm-
ningen av om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter i relation till
vistelsetid59. Därefter hänvisade man till ett beslut av regeringen den 7 juli60 som
understryker att det vid bedömningen av humanitära skäl i ärenden som rör barn
måste beaktas om ett återvändande skulle utgöra en risk för barnets hälsa eller
psykosociala utveckling. Som riktlinje gällde att det generellt inte kan antas vara
till skada för ett barn att följa med sina föräldrar till sitt ursprungsland. Migra-

59 UM 168-06, UM 169-06, UM 170-06.
60 UD2005726449/MAP.
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tionsverket hänvisade i fallet vidare till portalparagrafen om barnets bästa och
det andra stycket i 5 kap. 6 § Utlänningslagen. Vidare beskrevs dotterns epilepsi
som ett ”invaliditetstillstånd som innebär att hon inte fungerar som andra barn”.
Migrationsverket konstaterade därefter kortfattat att myndigheten efter en sam-
lad bedömning inte såg att det framkommit några sådana omständigheter gäl-
lande flickan som kunde leda till uppehållstillstånd i Sverige. Den egentliga
grunden för avslagsbeslutet var, av beslutsformuleringen att döma, att familjen
hade stannat kvar i ursprungslandet under en period då de utsatts för olika hot.
Detta bedömdes vara ett uttryck för att hoten inte varit så allvarliga att familjen
p.g.a. dem nu kunde beviljas uppehållstillstånd. Följaktligen ansågs familjen
inte ha vare sig flyktingskäl eller vara skyddsbehövande i övrigt.

Det tredje beslutet bland de svenska som innehöll en utförlig beskrivning av
barnets bästa handlade om en kristen familj där dottern trakasserats p.g.a. sin re-
ligiösa tro (11).

Familjen var kristna kaldéer från Bagdad. Dottern hade trakasserats i skolan
därför att hon inte bar slöja. Pappan hade utsatts för hot och ett av hoten hade
även innefattat barnen. Familjen fruktade att de skulle komma att mördas av
muslimska terrorister p.g.a. sin religionstillhörighet, om de återsändes. Migra-
tionsverket konstaterade i detta sammanhang att ”ingenting i familjens berät-
telse tyder på att hoten haft religiösa motiv”. Som utgångspunkt för sin bedöm-
ning framhöll Migrationsverket att det inte pågick en väpnad konflikt i Irak och
att det inte heller fanns verkställighetshinder i förhållande till Irak. Dock förelåg
det i Bagdad sådana svåra motsättningar som avses i Utlänningslagens 4:2:2 och
som kan ligga till grund för uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Eftersom
det måste finnas ett orsakssamband mellan dessa motsättningar och den enskil-
des situation, för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas, måste en individuell
bedömning göras. Pappan hade utsatts för kidnappning och även hållits fången
under ett halvt års tid. Under denna period hade mamman och barnen hotats per
telefon och som en följd av detta hade de rest till Syrien. Dottern i familjen hade
inte utsatts för direkta hot i Irak, men dock trakasserats av bekanta för att hon
inte bar slöja.

Under rubriken ”Därför får familjen inte uppehållstillstånd p.g.a. synnerligen
ömmande omständigheter” behandlades barnets bästa-begreppet i förhållande
till synnerligen ömmande omständigheter med ett återgivande av förarbetsut-
talandena. Migrationsverket tog därefter fasta på den omständigheten att famil-
jen hade återförenats i Bagdad efter vistelsen i Syrien och att de ”inte anfört” att
de därefter utsatts för ytterligare hot och trakasserier. Ingenting, menade verket,
talade för att kidnappningen av pappan, eller hoten, haft religiösa motiv. Vidare
konstaterades att den organisation som trakasserat familjen bedömdes vara kraf-
tigt försvagad. Att dottern trakasserats i skolan p.g.a. sin religiösa tillhörighet
och som en följd därav inte kunnat fullfölja sin utbildning, lämnades utan kom-
mentar.
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Slutsatser av de svenska besluten

Vad är betecknande för de utförliga beskrivningarna av barnets bästa i besluten
ovan? Inledningsvis kan konstateras att de irakiska familjernas beslut skiljde sig
i flera avseenden från de somaliska flickornas. Karakteristiskt för besluten rö-
rande somaliska familjer var att de innehöll både landinformation som gav en
bild av barns situation i ursprungslandet och en tydlig koppling till barnets in-
dividuella situation. I beslut rörande irakiska familjer tonar däremot en spän-
ning fram mellan vad som till synes är ett försök att skriva fram och beakta bar-
nets bästa å ena sidan och en bristande förmåga att lägga principen till grund
för en reell prövning i det enskilda fallet å den andra. När barnets bästa tilläm-
pas kommer erfarenheter och villkor som det enskilda barnet ger uttryck för i
skymundan av en formell beskrivning av barnets bästa. En annan spänning upp-
står när enskilda barns asylskäl ställs mot intresset av att begränsa invand-
ringen. Beskrivningar av barns generella levnadsvillkor i Irak tycks utgöra en
grund för att avslå just dessa barns asylansökningar. Att visa på människo-
rättskränkningar blir sålunda helt och hållet den enskildes sak. Liksom i Norge
verkar inställningen vara att kränkningar av mänskliga rättigheter blir mindre
allvarliga när fler drabbas av dem. Liksom i den norska delen av undersökningen
handlar barnets bästa till synes om att gestalta kunskap om rättskällorna snarare
än att få till stånd en rättssäker prövning för enskilda asylsökande.

En annan slutsats i studiens svenska del är att precis och kortfattad landinfor-
mation om barn kombinerat med intervjuer med berörda barn, verkar leda till
beslut som grundar sig på barns egna asylskäl. Besluten om de somaliska bar-
nen innehöll klara kopplingar mellan barnets situation i ursprungslandet och ut-
gången av ärendet. I övriga fall väger barns individuella upplevelser av männis-
korättskränkningar lätt, liksom i den norska delen.

Det var vidare tydligt i Migrationsverkets beslut att innebörden av barnets
bästa varierar kraftigt. I många beslut hänvisade Migrationsverket till barnets
bästa i samband med begreppet synnerligen ömmande omständigheter (se t.ex.
fall 11, 12, 13, 14, 15, 18) och/eller framhöll att barnets bästa enbart är relevant
i bedömningen av sådana omständigheter (se t.ex. 20, 28, 29). I några ärenden
gjordes en koppling mellan barnets anpassning och principen om barnets bästa,
uttryckt på det sättet att barns anpassning till svenska förhållanden kan ges en
större vikt i bedömningen men att det inte får innebära att det är negativt att åter-
sändas till sitt ursprungsland tillsammans med sina föräldrar (se t.ex. fall 32,
34). I ytterligare andra fall betonades vikten av att barnperspektivet genomsyrar
prövningen av samtliga skäl som framkommer i ärendet (fall 23, 24, 25, 26). Vad
som är barnets bästa i den svenska rättsanvändningen förefaller tämligen god-
tyckligt. Detta är paradoxalt mot bakgrund av att förarbetsuttalanden i hög grad
utgör grunden för prövningen. De återkommande referaten av just förarbetena
torde medföra att tolkningen av lagstiftningen blir förutsebar. Materialet i den
föreliggande studien tyder dock på att tillämpningen av barnets bästa som prin-
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cip till synes motsvarar rättskällornas andemening men att rättstillämpningen i
praktiken är tämligen godtycklig.

Den mest påtagliga slutsatsen som kan dras från de svenska besluten var att
de innehöll en formell beskrivning av barnets bästa men att man från förvalt-
ningens sida alltjämt verkade bortse från barnets situation.

5. Avslutande reflektioner

Utgångspunkten i den föreliggande undersökningen var ifrågasättandet av rätten
som ett slutet, opartiskt och koherent system utan några inbyggda motsägelser.
Resultatet visar att rätten till synes är ett sådant sammanhängande system. Rätts-
tillämpningen är däremot inte sammanhängande, objektiv och fri från motsägel-
ser.

Betoningen i studien ligger på asyl, alltså rätten för den enskilde individen,
oavsett om denna är en vuxen person eller minderårig, att få sin ansökan om fri-
stad i Norge och Sverige prövad på ett rättssäkert sätt, i såväl formellt som ma-
teriellt hänseende.

Vi kan konstatera att det i båda länder finns inbyggt att man gör skönsmässiga
bedömningar av barnets bästa61 och att man i båda länder viktar barnets bästa
mot den kontrollerade invandringen. I båda länder väger den kontrollerade in-
vandringen tungt men det finns en skillnad mellan förvaltningarna såtillvida att
norska myndigheter lyft ansvaret för att bedöma avvägningen mellan den kon-
trollerade invandringen och barnets bästa till en högre nivå inom förvaltningen.

Det blir påtagligt i asylbeslut att asylsökande flyktingbarn inte enbart repre-
senterar sårbarhet och utsatthet och inte är bärare av rättigheter på samma sätt
som andra barn i Sverige och Norge. De är, juridiskt sätt, icke medborgare i en
värld av suveräna stater, där individer tillerkänns och tillgodoses många av sina
rättigheter just som medborgare ”av stater”62. Som potentiella invandrare upp-
fattas flyktingbarn som något presumtivt kostsamt för staten och dess befolk-
ning. De tillhör också en grupp som de facto kan stängas ute. Stater har enligt
internationell rätt makten att bestämma över vem som får komma in på det egna
territoriet63. Det gör att barns bästa ibland får stå tillbaka för andra intressen. Det
gör att barns egna asylskäl kommer i skymundan. Det gör att barn, trots att de
på papper åtnjuter ett starkare skydd än vuxna, särbehandlas negativt, särskilt i

61 Lidén, Hilde, Rusten, Hilde och Aarset, Monica Five, Å höre barn i utlendingssaker, Oslo: In-
stitutt for samfundsforskning, 2008, 202.

62 Harris-Short, Sonia, ”International Human Rights Law: Imperialist, Inept and Ineffective? Cul-
tural Relativism and the UN Convention on the Rights of the Child”, Human Rights Quarterly
– Vol. 25: 1, Februari 2003, 130–181, 179 f.; Eastmond, Marita, ”Stories as Lived Experience:
Narratives in Forced Migration Research”, Journal of Refugee Studies (2007) 20 (2): 248–264.

63 FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter artikel 13–14.
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förhållande till vuxna män. Flera studier visar att frågan om skyddsbehov har
kommit att bedömas med hänsyn tagen till vuxna flyktingars, särskilt mäns, er-
farenheter av förföljelse.64

Det kan ifrågasättas om en inkorporering av barnkonventionen i svensk lag
skulle spela en särskilt stor roll för barns rättigheter i asylprocessen, om man
inte i den offentliga förvaltningen vinnlägger sig om att skapa förutsättningar
för tjänstemännen att i vardagens praktik använda rättigheterna. Det finns en
risk för att idén om barnets bästa urvattnas då organisationer som strävar efter
att genomföra barns rättigheter så uppenbart fokuserar på barnets rättigheter i
lagstiftning och andra policydokument, snarare än på att belysa konsekvenserna
för barn när dessa dokument omsätts inom utlänningsförvaltningen.

Vad är då lösningen på problemet med gapet mellan retorik och praktik, och
den godtyckliga rättstillämpningen? Att landinformation, som visats ovan, är så
central och avgörande i bedömningar av asylansökningar visar på en statscen-
trering och gynnar inte barnrättsperspektivet. Kanske kan det i doktrinen disku-
terade begreppet ”barnspecifika former av förföljelse” vara en väg för en barn-
orienterad tolkning av flyktingkonventionen, om man så vill en väg för barn-
rättsperspektivet?65 Som en förlängning av begreppet introduceras kategorin
”barnspecifika former av allvarliga människorättskränkningar”66. Härvid ska
beaktas såväl de sviter som en person kan lida av tidigare människorättskränk-
ningar som risken för framtida kränkningar av barns mänskliga rättigheter. När
det kommer till det subjektiva elementet av förföljelse så bör det ställas lägre
krav på barn än när vuxna är berörda, mot bakgrund av att barn har sämre för-
måga att förutse risken för kränkningar.

Barns rättigheter enligt barnkonventionen skulle kunna fylla en funktion i ett
”barnsensitivt” genomförande av flyktingkonventionen. Dokumentet listar ett
antal konkreta civila, ekonomiska, kulturella, politiska och sociala rättigheter
som är specifika för barn vilket gör den hanterbar och meningsfull i bedöm-
ningar av barns asylskäl.67

64 Se t.ex. Bexelius, Maria, Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors
rättigheter, Stockholm: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, 2008; Jacobson, Mo-
nica och Olsson, Lars, Hur brister i förståelsen av barns rättigheter hindrar en rättssäker pröv-
ning av barns asylskäl, i Fryklund, Björn och Lundberg, Anna (red.), Current themes in IMER
research number 9, Asylsökande i Sverige – ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och
vuxna?, 2009b; Lundberg, Anna, a.a. 2009a; Lundberg, Anna, a.a. 2011; Nilsson, Eva, Barn i
rättens gränsland: Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd. Stockholm: Iustus,
2007; Schiratzki, a.a. 2005; Zamacone Aguirre, Maite och Westerberg, Bengt, ”Migrationsver-
ket sviker kvinnor som söker asyl”, i Dagens nyheter 13 december, 2008.

65 Nilsson, Eva, a.a. 2007; Lidén, Rusten och Five Aarset, ”The Status of the Asylum-seeking
Child in Norway and Denmark: Comparing Discourses, Politics and Practices”, i Journal of Re-
fugee Studies (2010) 23 (1): 62–81.

66 Lidén, Rusten och Five Aarset, a.a. 2008.
67 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles

1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees,
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Ett exempel på omdiskuterade former av förföljelse som är särskilt viktiga i
barns ärenden, och vilka tenderar att komma i skymundan, rör ekonomiska, so-
ciala och kulturella rättigheter. Förnekanden av sådana rättigheter är särskilt
viktiga att beakta i barns asylärenden eftersom deras utvecklingsbehov innebär
att kränkningar av dessa rättigheter skadar i högre utsträckning än när vuxna är
berörda.68 Utbildning, exempelvis, är en grundförutsättning för att andra mänsk-
liga rättigheter ska kunna förverkligas. Det gör att kränkningar av just denna
rättighet är särskilt viktiga att beakta i asylutredningar som rör barn.69

Ytterligare ett skäl för ett rättighetsbaserat synsätt på barnets bästa är att barn
som söker asyl är en grupp som saknar formellt medborgarskap. Idén med de
mänskliga rättigheterna är just att de tillkommer alla människor, oavsett med-
borgarskap eller legal status i övrigt. Dessutom så har det genom FN:s barnrätts-
kommitté utvecklats ett system för såväl uttolkningen av rättigheterna som erfa-
renhetsutbyte och mellanstatlig dialog om rättigheternas genomförande. Detta
betyder att om Sverige vinnlägger sig om att verkligen genomföra barnets bästa
i asylprocessen, med hjälp av FN:s barnkonvention, så kommer detta sannolikt
även barn i en mängd andra länder i världen till gagn. Därjämte är ledamöterna
i kommittén de främsta experterna i världen på området barns rättigheter, och
det vore slöseri med resurser att inte utnyttja denna kompetens bättre än vad som
görs idag.

Sammanfattningsvis så fastställs i barnkonventionen ett starkt skydd mot dis-
kriminering samt en utvidgad skyldighet för stater att bistå barn i asylprocessen
så att dessa barn får en reell tillgång till sina rättigheter enligt konventionen.
Följaktligen har barnkonventionen en potential att ge såväl asylsökande barn ett
starkt skydd som rättsanvändarna i förvaltningen en faktisk måttstock att för-
hålla sig till. Detta kan realiseras under förutsättning att det finns möjlighet för
tjänstemännen att utgå ifrån en vidare förståelse av konventionens innebörd än
den i rättskällorna angivna.

68 UNHCR, a.a. 2009: punkt 14.
69 Det kan också nämnas att restriktiva förhållningssätt i fråga om åldersbedömning kan vara ett

brott mot internationell rätt. Detta gäller särskilt i de fall som rör barn vars utveckling hindrats
av förföljelsen. Även unga vuxna kan i dessa situationer omfattas av riktlinjerna, se UNHCR,
a.a. 2009: punkt 7.

22 December 2009, tillgänglig på HCR/GIP/09/08, available at: www. unhcr.org/refworld/do-
cid/4b2f4f6d2.html, 2009: punkt 5, 13.
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