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ABSTRACT 

This study is aimed to increase the knowledge about the Swedish immigration authorities’ 
assessment of the asylum applications based on particularly distressing circumstances, 
submitted by disabled undocumented migrants. Making an attempt to explain the reasons of 
asylum-seekers’ health deterioration during the asylum process, this study determines the 
factors in migration authorities proceedings affecting such deterioration. Documents in five 
personal files concerning six disabled asylum-seekers, whose applications were declined, 
were studied by applying two observational methods: content analysis of the documents in the 
personal files and non-participant observations made during receptions of undocumented 
migrants at the Swedish Asylum Committee. The results of the study have shown that 
migration authorities' way of applying the principle of child’s best interests have a declarative 
character, while the disability perspective is completely ignored. The migrations authorities 
make free interpretations of the information on the countries of asylum-seekers' origin, while 
adaptation to Swedish conditions does not work at all as cause for residence permit. 
Advocates, who neglect their prior duties, have also a negative influence on the asylum 
process. Analyzed from the perspective of appropriate sociological concepts, the results of 
this study have shown that the above mentioned observations cause disabled undocumented 
migrants health deterioration. 
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1. INLEDNING 

1.1. Problemområde  

Begreppen illegala invandrare, gömda flyktingar, irreguljära migranter och - sedan en tid 
tillbaka – papperslösa migranter dyker upp i samhällsdebatten då och då i sammanhang med 
sociala, ekonomiska och politiska/ideologiska frågor. Alla dessa begrepp betecknar 
människor, som vistas i landet utan lagligt tillstånd 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Illegal_invandring ).  Oavsett om dessa personer flyr från 
väpnade konflikter i sina hemländer eller om de flyr pga. ekonomiska och/eller politiska 
omständigheter är det människor som lever bland oss de-facto, men som inte accepteras de-
jure. Antalet papperslösa migranter i Sverige uppskattas till mellan 10 000 och 50 000, varav 
2000-3000 är barn (Socialstyrelsen, 2010). Att dessa siffror är så osäkra beror på att en stor 
del av de papperslösa migranterna aldrig varit registrerade som asylsökande. 

Samhällsdebatten kring papperslösa migranter i Sverige återspeglar olika aspekter av 
problematiken kring denna grupp av migranter, samt olika syn på dessa människor i 
samhället. Motsatta åsikter uttalas bl. a. beträffande frågor om hälso- och sjukvård för 
papperslösa. Förespråkarna av att de skall få hälso- och sjukvård lutar sig först och främst mot 
den svenska statens humanistiska principer, samt mot de internationella konventioner om 
mänskliga rättigheter som Sverige ratificerad och därmed åtagit sig ansvaret att följa (Dagens 
Nyheter [DN], 2009-10-04). Opponenterna argumenterar däremot för att den svenska 
välfärdens kapacitet inte är gränslös och att den svenska invandringspolitikens generositet 
lockar fler och fler migranter till Sverige, som inte har objektiva skäl för att få 
uppehållstillstånd (Björkman, 2005).  

1.2. Problembakgrund  

Förutom den generella situationen kring de papperslösa migranterna tas det i samhällsdebatten 
upp särskilda fall som handlar om papperslösa barn, vuxna och äldre personer som lider av 
svåra sjukdomar (DN, 2011-10-18; Aftonbladet, 2009-09-24).  Problemet med denna grupp 
av migranter består av att de inte är berättigade subventionerad vård i Sverige. Därför kan 
beviljande av uppehållstillstånd vara det enda sättet att lösa deras hälsoproblem, som är det 
vanligaste skälet som asylsökandena åberopar för att få uppehållstillstånd pga. synnerligen 
ömmande omständigheter (fortsättningsvis SÖO).  

Bestämmelsen om SÖO genomfördes år 2006 inom ramen för en stor reform i svensk 
migrationspolitik. En ny utlänningslag trädde då i kraft. SÖO är en undantagsbestämmelse 
och ger möjligheter att bevilja uppehållstillstånd för dem, som inte kan få det på annan grund. 
(Ds 2011:14). Denna bestämmelse tillämpas mycket restriktivt och först efter den asylsökande 
får avslag för andra asylskäl (Ds 2011:14). Fem år efter att lagreformen trädde i kraft, 
genomfördes en offentlig utredning med syfte att kartlägga tillämpningen av SÖO och 
verkställighetshinder. Utredningen resulterade i en rapport (fortsättningsvis Kartläggning), 
där konstateras bl.a. att andelen sökande som blev beviljade uppehållstillstånd pga. SÖO 
under 2010 minskat betydligt jämfört med de föregående åren (Ds 2011:14). Kartläggningen 
förklarar denna statistik med bestämmelsens undantagskaraktär. Den generella slutsatsen 
beträffande Migrationsdomstolarnas tillämpning av bestämmelsen om SÖO under perioden 
2009 och en del av 2010 är att den ”har varit enhetlig och att den inte har avvikit från vad 
Migrationsöverdomstolen har uttalat, medan Migrationsverkets tillämpning har varit mindre 
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enhetlig” (Ds 2011:14, s. 313). Migrationsverkets tillämpning har däremot inte varit helt 
enhetlig i vissa delar och vissa omständigheter bedömdes som synnerligen ömmande ”i något 
större utsträckning än vad som följer av gällande rätt och Migrationsöverdomstolens 
avgöranden” (Ds 2011:14, s. 314). Emellertid visar inte kartläggningen att en viss kategori 
sökande hamnat utanför tillämpningsområdet.   

Författarna till en rapport från en annan offentlig utredning kom fram med förslag till 
regeringen om att vården för de papperslösa, vuxna som barn, ska erbjudas i samma 
omfattning och på samma villkor som den som erbjuds personer bosatta i Sverige. Detta 
förslag omfattar även tandvården (SOU 2011:48). Dock är inte alla i riksdagen eniga om att 
denna lagändring skall göras (Svenska Dagbladet, 2011-06-01). 

1.3. Problemformulering och relevans för socialt arbete 

Asylkommittén, Etikkomissionen i Sverige och Läkare i världen är tre av de 
frivilligorganisationer vars verksamhet avser hjälp till papperslösa migranter i Sverige. 
Människor, som vänder sig till kliniken, som Asylkommittén driver tillsammans med Läkare i 
världen, får både medicinsk och juridisk hjälp i frågor som rör asylprocessen. Bland klinikens 
patienter finns personer med funktionsnedsättningar som behöver dyrbar sjukvård. Ett antal 
fall som kommer till Asylkommitténs kännedom handlar även om att rädda människoliv. 
Organisationen försöker hjälpa dessa människor med att få uppehållstillstånd, som i sig kan 
vara en viktig förutsättning för den enskilde migranten att få en bättre hälsa, menar 
Asylkommitténs experter. Emellertid är det inte så tydligt vilka omständigheter 
Migrationsmyndigheterna bedömer som synnerligen ömmande. En prövning enligt 5 kap. 6§ 
utlänningslagen (UtlL) grundas nästan alltid på flera olika omständigheter. Den samlade 
bedömningen av dessa omständigheter beror på omvärldsfaktorer som varierar inte bara 
från fall till fall utan också över tid, d.v.s. varje situation i varje ärende prövas som unik 
(Ds 2011:14).  

Asylkommittén och Etikkommissionen i Sverige vill få bättre kunskap om de faktorer som 
påverkar migrationsmyndigheternas bedömningar i asylärenden där SÖO åberopas. Denna 
kunskap har relevans för socialt arbete med tanke på att hjälparna kan förmedla mer effektiv 
hjälp, om de har ”bättre grepp” om hur migrationsmyndigheterna bedömer omständigheter i 
papperslösa migranternas ärenden. 

1.4. Syfte: 

Syftet med denna studie är att öka förståelse och kunskap om migrationsmyndigheternas 
bedömning av omständigheter i ärendena, där sökandena med funktionshinder åberopar 
synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd. 

1.4.1. Frågeställning 

 1. Vilka omständigheter bedöms inte som synnerligen ömmande i studerade personakter och 
hur motiveras detta i praktiken så som det framställs i Migrationsmyndigheternas beslut? 

2. Vilka omständigheter påverkar migrationsmyndigheternas handläggning av de studerade 
ärendena där synnerligen ömmande omständigheter åberopas som grund för 
uppehållstillstånd?    

1.5. Begreppsförklaringar 

1.5.1. Synnerligen ömmande omständigheter 
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1 st. ”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.  

2 st. 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.” 

Utlänningslagen 5 kap. 6§ 

En detaljerad redogörelse för rekvisiter för SÖO - d.v.s. hälsotillstånd, anpassning till Sverige 
och situationen i hemlandet - ger Kartläggningen om tillämpningen av synnerligen ömmande 
omständigheter och verkställighetshinder (Ds 2011:14). I Kartläggningen refererar författarna 
huvudsakligen till proposition 2004/05:170 som ligger till grund för lagbestämmelsen om 
SÖO.  

Hälsotillstånd. Med hälsotillstånd menar lagstiftaren att personen i fråga ”har en livshotande 
fysisk eller psykisk sjukdom eller lider av ett synnerligen allvarligt funktionshinder” (Ds 
2011:14, s.29, prop. 2004/05:170). Faktorer som ska vägas in vid bedömningen är för det 
första om det är rimligt att vården ges i Sverige, för det andra om det kan förväntas att vården 
kan leda till påtaglig och varaktig förbättring av utlänningens hälsotillstånd eller om vården är 
livsnödvändig, för den tredje om en motsvarande vård kan ges i sökandets hemland eller ett 
annat land som utlänningen kan sändas till. Höga vårdkostnader kan leda till att 
uppehållstillstånd bör vägras.  Den sökandes hälsotillstånd ska inte heller vara avgörande i 
bedömningen av rimligheten av att sända personen i fråga till hemlandet eller till ett annat 
land. Dock bör det iakttas om själva resan kan medföra risk för liv eller allvarlig försämring 
för hälsa ifall personen i fråga döms till utvisning. Dessa risker kan bli ett skäl för beviljande 
av uppehållstillstånd. Om den sökande lider av en sjukdom av övergående natur kan denne 
beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd. Längden av uppehållstillståndet bestäms i ett sådant 
fall med beaktande av hälsotillståndets allvar och utveckling. 

Anpassning till Sverige En migrant kan vistas i Sverige under lång tid medan denne väntar på 
att hans eller hennes ärende handläggs (Ds 2011:14). Om personen ifråga under den långa 
vistelsetiden har fått särskild anknytning till landet bör det bedömas som en synnerligen 
ömmande omständighet. Detta rekvisit gäller först och främst barn. För en vuxen är kriterier 
för särskild anknytning mycket tyngre så som t.ex. social etablering under mycket långvarig 
vistelse. Vidare bör den långa vistelsetiden bero på handläggningen av ärendet och på 
omständigheter utanför asylsökandes egen kontroll. Detta villkor gäller dock inte barn. Barn 
bör beviljas uppehållstillstånd i fall det gömts av andra under lång tid. Det är dessutom inte 
själva den långa vistelsetiden som har betydelse vid bedömningen av SÖO i varje enskilt 
ärende, utan vistelsetiden har betydelse som orsak till att personen i fråga har hunnit få 
särskild anknytning till Sverige. Det finns således inte någon viss vistelsetid som ensamt 
berättigar till uppehållstillstånd. Utlänningens anknytning till hemlandet ska också beaktas vid 
samlad bedömning av omständigheter i det enskilda fallet.  

Situationen i hemlandet ska också särskilt beaktas vid bedömningen av utlänningens 
omständigheter. Social isolering, traumatisering pga. tortyr eller liknande svåra upplevelser i 
hemlandet eller traumatisering pga. människohandel är bland de faktorer som bör vägas in vid 
samlad bedömning om SÖO (Ds 2011:14). 

1.5.2. Verkställighetshinder  
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”1 st. Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller 
utvisning som vunnit laga kraft kommer fram nya omständigheter som innebär att 

1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3 §,  

2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta 
emot utlänningen, eller  

3. det finns medicinska hinder eller annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas,  

2 st. får Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja permanent 
uppehållstillstånd.  

3 st. Föreligger endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja 
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.  

4 st. Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om det finns annan särskild 
anledning att ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin 
förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd på grund av stark anknytning 
enligt 5 kap. 3 § första stycket 1- 4, 5 kap. 3 a § första stycket 1-3 eller andra stycket skulle ha 
beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.  

5 st. Migrationsverket får också besluta om inhibition. Lag (2010:440). ”  

 
Utlänningslagen 12 kap. 18§ 

Förekomsten av verkställighetshinder tillhör också de omständigheter som kan åberopas när 
det gäller uppehållstillstånd pga. SÖO (prop. 2004/05:170). 

1.5.3. Övriga begrepp 

Asylsökande: ”person som själv söker sig till ett land och där uppger sig vara i behov av 
skydd (asyl), men som ännu inte fått sin ansökan avgjord. I de flesta europeiska länder har 
asylsökande rätt att stanna i avvaktan på att skyddsbehovet prövas”. (Nationalencyklopedin 
[NE], 2011) 

Papperslösa eller irreguljära migranter: Begreppet papperslösa omfattar dels de människor 
som har fått avslag på asylansökan men som ändå stannar i Sverige och dels de människor 
som befinner sig utanför asylprocessen, dvs. de personer som inte har sökt asyl eftersom de 
saknar asylskäl enligt svenska bestämmelser. Papperslösa är alltså personer som befinner sig i 
Sverige utan tillstånd och benämns ibland även som irreguljära migranter. I den 
internationella rättsliga diskursen används orden papperslösa, irreguljära och illegala 
migranter som synonyma (Alexander, 2010).  

Uppehållstillstånd: ”tillstånd för utlänning att resa in i och vistas i Sverige under viss tid, 
tidsbegränsat uppehållstillstånd eller utan tidsbegränsning, permanent uppehållstillstånd” . 
(NE, 2011) 

Funktionsnedsättning är ”en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att 
fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter. Problemen kan vara 
medfödda, vara resultat av sjukdom eller olycksfallsskada eller orsakas av 
funktionsstörningar förknippade med hög ålder” (NE, 2011). 

Funktionshinder är ”begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga i en 
viss situation eller i en viss miljö. Ett funktionshinder uppstår genom att en person har en 
funktionsnedsättning som i den givna situationen eller miljön medför ett partiellt eller totalt 
hinder för önskad aktivitet och upplevelse av delaktighet.” (NE, 2011).  

Databasen Lifos är ett av migrationsverkets viktigaste redskap i asylutredningar. Databasen 
är öppen för allmänheten och innehåller rätts- och landinformation som samlas från en mängd 
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olika dokument utfärdade av internationella organisationer, som arbetar för mänskliga 
rättigheter, framförallt FN, och av migrationsmyndigheter i andra länder. 
Utlänningsnämndens och Migrationsverkets vägledande beslut, samt länkar till 
Migrationdomstolens avgöranden finns också med i Lifos. Databasen innehåller även en rad 
sekretessbelagda dokument. Landinformationsenhet är en speciell enhet inom 
Migrationsverket. Enhetens ”viktigaste uppdrag är att förse Migrationsverkets handläggare 
och beslutsfattare med rätts- och landinformation som är relevant, aktuell och tillförlitlig .” 
(http://lifos.migrationsverket.se/aboutelifos/om-lifos.html) 

2. RÄTT TILL OCH RÄTTSREGLERING OM SJUKVÅRD 

2.1. Litteratursökning 

Den relevanta forskningen söktes via elektroniska databaser Libris, Diva och EBSCO med 
sökord: undocumented migrant, illegal migrant, irregular migrant, human rights, asylum-
seeker, migrant in hidden, residence permit, health-care, synnerligen ömmande 
omständigheter, particularly distressing circumstanses, right for health, osv. Sökorden 
användes i olika kombinationer. Relevant litteratur söktes även genom Google sökmotorn.  

Litteratursökningen visade att det inte finns vetenskapliga studier om synnerligen ömmande 
omständigheter vare sig i Sverige eller i andra länder. Däremot finns det studier som berör 
frågor om sjukvård för papperslösa i Sverige. Dessa studier innehåller information som är 
relevant för den aktuella undersökningen.   

2.2. Rätten till hälsa 

År 2006 fick FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt, uppdrag från svenska 
regeringen att kartlägga situationen för rätten till att åtnjuta högsta uppnåeliga standard för 
psykisk och fysisk hälsa (rätten till hälsa) i Sverige (Hunt, 2007). Enligt Hunt tillämpar 
Sverige dubbla standarder när det gäller rätten till hälsa som var och en är berättigade enligt 
artikel 12 Internationella konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
(ICESCR,1966). Hunt konstaterar att trots en hög levnadsstandard, generös välfärd, 
invånarnas långa medellivslängd och hälsostatus som är den högsta i världen finns det en rad 
problem som underminerar statens goda rykte vad gäller mänskliga rättigheter. Bland dessa 
problem är exkludering av papperslösa migranter från statligt subventionerad hälso- och 
sjukvård och avsevärd begränsning av tillgång till sjukvården. Hunt menar att ”den svenska 
regeringen bör överväga att ge asylsökande och papperslösa hälso- och sjukvård på samma 
villkor som landets medborgare” (Hunt, 2007). Det påstås att Sverige försvarar mänskliga 
rättigheter på internationell nivå mycket aktivt och exemplariskt, dock är situationen inte lika 
god inom landet (Alexander, 2010). 

Shannon Alexander (2010)  som redogör för och analyserar den svenska statens politik 
beträffande papperslösa migranters rätt till hälsa, drar liknande slutsatser. I sin artikel 
publicerad tre år efter Hunts rapport (2007) avslöjar Alexander en rad aspekter som indikerar 
institutionell och organisationell diskriminering mot denna del av Sveriges de-facto invånare. 
En av aspekterna är den restriktiva tolkningen av var och ens rätt till hälsa. Medborgarna och 
icke-medborgarna representerar åtskilda kategorier av var och en enligt nationella svenska 
lagar, vilket ofta strider mot statens internationella förpliktelser, menar Alexander. Sverige, 
som har ratificerad en rad internationella och regionala konventioner nödvändiga för att 
fullständigt tillgodose rätten till hälsa, driver diskriminerande politik mot papperslösa 
migranter. Det vidtas inte några aktiva åtgärder beträffande diskriminering inom hälso- och 
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sjukvård. Alexander menar att diskriminering finns även inom gruppen papperslösa, då de 
vuxna papperslösa migranterna inte alls är berättigade till subventionerad hälsovård. 
Exempelvis omfattar Lagen om hälsovård åt asylsökande m.fl. (2008:344) inte vuxna 
papperslösa, dvs. de som gömmer sig för att inte bli utvisade från Sverige. Däremot kan alla 
barn, oavsett statusen, få subventionerad sjuk- och tandvård i Sverige. Detta trots att, enligt 
lagen, barn, som inte ansökt om asyl, enbart har rätt till akutvård. Enligt svenska lagar är de 
papperslösa migranterna berättigade liknande vård som asylsökande, men enbart om de 
betalar hela den ”disproportionellt höga” kostnaden för vården (Alexander, 2010, s.230). I 
verkligheten får inte alltid barn till gömda hjälp eftersom deras föräldrar inte vågar söka hjälp 
av rädsla att bli avslöjade och utvisade. 

En annan aspekt som Alexander (2010) uppmärksammar är att rätten till hälsa inte betyder 
direkt rätten till att ha god hälsa. Staterna som ratificerade de ovannämnda konventionerna har 
åtagit sig ansvaret att vidta vissa åtgärder för att garantera människors rätt till fri och statligt 
subventionerad tillgång till den högsta uppnåeliga standarden för hälsa. Emellertid finns det 
faktorer som genetisk och individuell benägenhet samt livsstil som ofta är utanför statens 
kontroll (Global Equity Gauge Alliance, 2008). Genom att begränsa asylsökandenas tillgång 
till vissa sfärer av samhällsliv, samt exkludera papperslösa migranter från samhällslivet, 
tvingar den svenska staten dem till en livsstil som förstärker den genetiska och den 
individuella benägenheten för ohälsa enligt min uppfattning.  

2.3. Funktionshinderperspektiv i migrationsmyndigheternas handläggning av 
asylärendena  

Den svenska funktionshinderpolitiken bygger på Från patient till medbogare – en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79), som har sina utgångspunkter i 
mänskliga rättigheter fastslagna bl.a. i Konventionen för funktionshindrade (ratificerad av 
Sverige 16 december 2008) och i Barnkonventionen (ratificerad av Sverige år 1990). Statens 
strategi för att genomföra handlingsplanen kallas för funktionshinderperspektivet (Skr. 
2009/10:166). Perspektivets utgångspunkt är att människor är olika, att de har olika behov, 
förutsättningar och olika önskemål, varför ett arbete utförs för att skapa förutsättningar för de 
funktionshindrades delaktighet och jämlikhet. 

I januari 2011 publicerades Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om 
rättigheter för personer med funktionshinder (fortsättningsvis Rapport till FN, 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/110207/d6c21e5d29cc2c292
5f6ab33d895027f/Personer%20med%20funktionsneds%E4ttning%20FN%20p%E5%20svens
ka%20jan%202011.pdf  ). Enligt rapporten fick alla stora myndigheter, som ansvarar för olika 
samhällssektorer, ett särskilt uppdrag av regeringen år 2010 att genomföra 
funktionshinderspolitiken inom sin egen sektor. Dessa myndigheter ska aktivt verka för att 
funktionshinderperspektivet blir en integrerad del i myndighetens hela verksamhetsområde. 
När det gäller barn med funktionsnedsättning måste beslutsfattare och olika yrkesgrupper ”ha 
kunskap om barns levnadsvillkor och om hur barnets rättigheter ska omsättas i beslut och 
åtgärder som rör barn, samt följa upp sådana beslut och åtgärder ur ett barnrättsperspektiv” 
(Rapport till FN, 2011, s. 58).  Rapportens författare anser att kontinuerlig dialog med det 
civila samhället är viktigt för regeringens arbete i denna inriktning. 

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) utgår ifrån att 
samhället ska utformas så att alla medborgare har möjlighet till delaktighet och inflytande 
(Skr. 2009/10:166). Emellertid är konventionerna för mänskliga rättigheter skrivna för alla 
människor. Stater som har ratificerad respektive konventioner är juridiskt bundna att följa 
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dessa. Angående distinktionen mellan medborgare och icke-medborgare i frågor som rör 
mänskliga rättigheter menar Alexander (2010) att det är outvecklade länder som får begränsa 
konventionella rättigheter för icke-medborgarna, medan de utvecklade länderna, som Sverige, 
inte får göra det. Det är bara turister, transitresenärer och personer som av någon annan 
anledning vistas i landet under en kort tid som står utanför denna bestämmelse.  

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

3.1. Livsvärld och system 

Habermas teori om livsvärld och system (Habermas, 1996) har som syfte att förklara 
relationer mellan individen och staten i det moderna samhället. Med begreppet livsvärld avser 
Habermas de erfarenheter som en individ skaffar när han eller hon hanterar olika situationer i 
sitt liv. Erfarenheter producerar och reproducerar ständigt livsvärlden. Habermas skiljer på tre 
livsvärldar: den subjektiva, den sociala och den objektiva. Den subjektiva livsvärlden formas 
av individens upplevelser av sig själv, dvs. av individens personlighet. Den sociala livsvärlden 
kännetecknas av sociala normer och är den värld där kommunikationen sker mellan individen 
och omgivande världen. Dessa är familjerelationer, relationer på arbetsplats, 
vänskapsrelationer osv. Den objektiva livsvärlden är värld av fakta, som innefattar verklighet 
som anses existera utan att individen påverkar den, exempelvis att det regnar (Månson, 1988). 
Människor tolkar det som händer i deras liv med hjälp av språk och handlar utifrån sina 
livsvärldar. Språket är således medium för det kommunikativa handlandet och det 
kommunikativa förnuftet. 

Till skillnad från livsvärlden, kännetecknas systemet av instrumentellt handlande, dvs. med 
målrationella handlingar. Systemet utformar och utformas av strukturer på den ekonomiska 
marknaden eller inom den offentliga sektorn. Systemet och livsvärlden är separata i det 
moderna samhället menar Habermas, emellertid har systemet sitt ursprung i livsvärlden. Med 
utgångspunkt från sina livsvärldar påverkar individerna exempelvis valet av regeringar och 
således politiska och ideologiska konjunktur i staten. Staten och marknaden är exempel på de 
strukturer som systemet utvecklat och som är överordnade samhället. Deras funktioner har 
blivit mer och mer viktiga för systemets reproduktion. Deras växande självständighet och 
makt leder till att samhället blivit mer ”monitariserat” och ”byråkratiserat” (Månson, 1988, 
s.334). Systemvärlden tenderar att kolonisera livsvärlden, dvs. att undantränga den. Språket, 
som medium för sociala handlanden, ersätts så småningom av makt och pengar. Systemets 
instrumentella förnuft börjar således dominera de mellanmänskliga relationernas 
kommunikativa förnuft.  

Individer behöver en livsvärld, eftersom deras personligheter och interaktioner individer 
emellan grundar sig på sedvänja och kulturella traditioner (Månson, 1988). Individer behöver 
livsvärld för utformandet av sina identiteter. Livsvärlden är även en viktig resurs för individen 
för att definiera situationer, för att samordna handlingar och för att skapa social solidaritet. 
Uppkomsten av många av de samhällsrörelser - bl.a. de som har för avsikt att försvara 
mänskliga rättigheter - de senaste decennierna, förklarar Habermas med att de är reaktion på 
systemets kolonisation av livsvärlden. 

3.2. Byråkrati och makt   

Byråkrati – som bokstavligen kan översättas som tjänstemäns makt - är enligt Weber 
sammankopplad med en auktoritetstyp som är grundad på stränga och rationella legala regler 
(Weber, 2000). M.a.o. kännetecknas byråkratin av legal makt. Makt är en form av sociala 
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interaktioner och även ett instrument som tillgodoser ordningen av dessa interaktioner. Den 
som innehar makten kan påverka andra människors handlande samt kan handla så som den 
vill även om de andra visar motstånd.  

Byråkraternas professionella utbildning, kompetens och handlande, organisationers inre 
normer som reglerar personalens handlingar, tydlig hierarki och uppdrags- och 
ansvarsfördelning är bland de egenskaper som kännetecknar en byråkratisk organisation 
(Weber, 2000). Myndigheter är exempel på typiska byråkratiska organisationer. Möjligheter 
att hänvisa till regler ger byråkraterna utrymme för att minska konflikter. Emellertid kan 
problem uppstå om reglerna tenderar att bli ett mål i sig, istället för att vara ett medel för att 
nå målet. Med andra ord, om det blir ”viktigare att följa alla regler när man betjänar kunder 
än att kunden betjänas på ett bra sätt” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Organisationsteori).  

3.3. Ontologisk trygghet, tillit och expertsystem 

Dessa tre begrepp var myntade av Giddens i hans teori om det moderna samhället (Giddens, 
1996). Begreppet ontologisk trygghet handlar om känsla av trygghet som en individ har i 
sammanhang med grundläggande existentiella frågor. Känslan av den ontologiska tryggheten 
ger individerna förvissning om att man exempelvis inte blir dödad på vägen hem eller att man 
inte blir överkörd av en bil, dock kan ingen av dessa risker uteslutas helt och hållet. 
Ontologisk trygghet handlar således om att såväl individens identitet som båda den materiella 
och den sociala miljön ska vara oföränderliga. Den ontologiska tryggheten grundas på och 
utvecklas från känslan av tillit till de system som individen är en del av. Expertsystem är 
bland de system som individer lär sig ha förtroende för i det moderna samhället. Expertsystem 
grundas på professionell expertis och teknisk framgång, vilket påverkar de sociala och 
materiella miljöer, där individen vistas.    

3.4. Relevans av valda teorier för analys av studieresultatet 

Begreppen livsvärld och system anser jag vara relevanta i denna studie för att analysera 
asylsökande migranters livssituation under asylprocessen. Det är observerat att asylprocessen 
påverkar deras psykiska och fysiska hälsa på ett negativt sätt. Att vara beviljad 
uppehållstillstånd kan i sig ha en läkande effekt på individens hälsotillstånd (Bodegård, 2005). 
Begreppet livsvärld kan vara användbart för att förklara den enskilde personens erfarenheter 
under asylprocessen i sammanhang med hur migrationsmyndigheternas bedömning av 
omständigheter i ärendet påverkar dessa livsvärldar. Både asylsökande och papperslösa 
migranter kommer dessutom i kontakt med ideella organisationer och individer som ägnar sin 
tid och kraft för att hjälpa dessa människor, vilket också påverkar deras livsvärldar. Dessa 
ideella organisationer har dessutom potential att påverka systemet genom organiserat 
motstånd mot systemets kolonisation av migranternas livsvärldar.  

Webers teori om byråkrati är relevant för studiens resultatanalys för att få bättre förståelse för 
hur migrationsmyndigheternas beslut utfärdas med utgångspunkt från byråkraternas sätt att 
använda den legala makten. Migrationsmyndigheternas byråkrater avgör migranternas öde 
med utgångspunkt från lagar, förarbete, prejudikat och andra regler samt olika 
informationskällor. M.a.o. påverkar byråkratins instrumentella förnuft migranternas livsvärld.  

Begreppen ontologisk trygghet, tillit och expertsystem är relevanta för att analysera olika 
expertsystem som migranter kommer i kontakt med. Byråkrater på migrationsmyndigheterna, 
advokater, läkare och annan medicinsk personal representerar olika expertsystemen. De 
enskilda asylsökande och papperslösa migranternas ontologiska trygghet kan analyseras med 
utgångspunkt från samarbete mellan dessa expertsystem. Även ideella organisationer kan 
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betraktas som expertsystem som har kunskap om dessa migranters problematik. Experter 
inom alla dessa system utövar professionell expertis på migranternas livssituation, vilket 
påverkar individernas livsvärld och känslan av ontologisk trygghet beroende på den tillit 
individer i fråga har för dessa expertsystem.   

4. FORSKNINGSMETOD  

4.1. Val av forskningsmetod 

Genom att kombinera olika metoder, med utgångspunkt från studiens syfte, bör forskaren 
agera kreativt för att tillförsäkra högre validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för sin studie 
(Larsson, 2005). Undersökningen av forskningsområdet i denna studie har genomförts med 
triangulering av två faktainsamlingsmetoder - dokumentstudie och icke-direkta observationer. 
Det ansågs vara viktigt att i studien som undersöker människors livssituation och som grundas 
enbart på dokumenten skrivna av myndigheter även skaffa observationer om den miljö där 
data i de studerade personakterna samlats in. 

Dokumentstudie är en av de tre huvudtyperna av faktainsamlingsmetoder (Andersen, 1994). 
Dokumentstudien i den aktuella undersökningen förutser innehållsanalys. ”Innehållsanalysens 
främsta kännetecken är att den är kvalitativ och att man bryter ner innehållet i mindre 
enheter” (Andersen, 1994, s.75).  

Observationsmetoden avser direkt iakttagande av det sociala agerandet (Andersen, 1994). Den 
har explorativ karaktär, dvs. kan användas som det första steget för att lära känna 
forskningsfält. Forskaren undersöker en situation utan att ingå i den. Icke-deltagande 
observation som forskningsmetod har emellertid för- och nackdelar (Andersen, 1994). Den 
information som samlas via icke-deltagande observation är begränsad till vad observatören 
kan se och höra. Själva faktum att undersökaren är närvarande kan påverka den sociala 
situationen som observeras. Observatören bör även vara selektiv vad gäller fakta som ska 
observeras. Det finns dessutom risk att undersökaren kan identifiera sig med de observerade. 
Fördelar med denna typ observation är att observatören får bättre förståelse av det studerade 
fältet. Forskaren har möjligheter att välja ut de fakta som ska registreras och bestämma hur 
det ska klassificeras. Han/hon är inte beroende av observerade personernas förmågor att förstå 
och minnas samt av deras bristande samarbetsvilja. 

4.2. Urval och tillvägagångssätt 

Urvalsgruppen i denna studie var begränsad till funktionshindrade barn, vuxna och äldre 
papperslösa migranter som ansökte om uppehållstillstånd pga. SÖO och som fick avslag av 
migrationsmyndigheterna. De studerade personakterna valdes ut från Asylkommitténs arkiv 
tillsammans med Asylkommitténs experter utifrån bestämda kriterier. Enligt Asylkommittén 
är funktionshinder det typiska hälsoproblemet hos de personer som ansöker om 
uppehållstillstånd pga. SÖO. Av denna anledning var psykiskt och fysiskt funktionshinder 
huvudkriteriet i urvalet av personakterna. 

Enligt Asylkommitténs experter kommer de flesta papperslösa migranterna i kontakt med 
Asylkommittén då de redan fått avslag från både Migrationsverket och Migrationsdomstolen. 
Då är det enbart verkställighetshinder som finns kvar som skäl för asylansökan inom det 
svenska migrationssystemet. Eftersom rekvisiter för SÖO kan åberopas vid ansökan om 
verkställighetshinder omfattas även migrationsmyndigheternas beslut om 
verkställighetshinder av denna studie.  
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4.2.1. Förfarande 

Representanter från Asylkommittén kom jag i kontakt med genom min handledare Maud 
Edgren-Schori. Under ett första möte med dessa fick jag information om Asylkommitténs 
arbete med de funktionshindrade papperslösa migranterna. Denna information sammanföll 
delvis med den jag redan inhämtat genom att läsa forskningsartiklar, internationella rapporter 
och information som var tillgänglig via internet i denna fråga.   

Vidare träffade jag representanter för Asylkommittén och andra experter som arbetar med 
papperslösa migranter på Asylkommitténs lokal. Dessa var personer med olika yrkesbakgrund 
som ägnar sin tid och energi för att hjälpa migranterna utan att få betalt för det. Avsikten med 
att jag var närvarande vid diskussioner kring olika frågor som rörde både enskilda 
asylsökande och papperslösa migranter och asylprocessen i helhet var att skaffa bättre insikt i 
olika dimensioner av problematiken kring migranter och asylprocessen. Närvaro vid 
Asylkommitténs MR-hörna (hörna för mänskliga rättigheter) berikade min kunskap om de 
praktiska momenten i papperslösa migranternas situation.   

4.2.2. Studiematerial och bearbetning 

I denna studie är det migrationsmyndigheternas beslut, som innehåller bedömning av 
sökandens situation utifrån bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter (SÖO) 
samt beslut om verkställighetshinder som är av främsta intresse. Alla andra dokument i 
personakterna innehåller information som kompletterar bilden av asylsökandens 
livsomständigheter och gör det möjligt att reflektera kring migrationsmyndigheternas 
argumentation för bedömning och beslut. 

Studiematerialet består av fem personakter om sammanlagt sex papperslösa migranter som 
fick avslag från migrationsmyndigheterna på sin ansökan om uppehållstillstånd pga. SÖO. En 
av dessa personer blev dock beviljad uppehållstillstånd pga. verkställighetshinder. Förutom 
migrationsmyndigheternas beslut innehåller akterna medicinska utlåtanden, utlåtanden från 
andra experter och ibland även asylsökandenas personliga brev till migrationsmyndigheterna 
(Bilaga 1). Materialet i alla akter är inte enhetligt, eftersom asylsökandenas bakgrund, 
asylskäl, deras livsomständigheter mm. är olika. I en av akterna fattas sidor i 
migrationsmyndigheternas beslut. Det är sidor som innehåller bedömning av åberopade SÖO.    

Bearbetning av aktmaterialet genomfördes enligt begreppsstyrd kodning (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s.218). Med andra ord använde jag mig av redan utvecklade koder, dvs. 
begrepp som migrationsmyndigheterna använder i sin praxis och som är kända inom det 
svenska rättsystemet. Dessa koder är: 

• Hälsotillstånd (rekvisit till SÖO) 
• Situationen i hemlandet (rekvisit till SÖO) 
• Anpassning till Sverige (rekvisit till SÖO) 
• Barnets bästa 
• Funktionshinderperspektiv 
• Offentligt biträde 

Dessa begrepp använder jag som underrubriker i sammanfattande komentarer på slutet av 
varje fallbeskrivning.  

Innan jag började bryta ner innehållet i personakterna gjorde jag en innehållsförteckning för 
varje personakt (Bilaga 1), där redovisade jag i kronologisk ordning alla dokumenten i varje 
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personakt. Nästa steg var att redovisa asylsökandenas livshistoria så som den framkommer 
från alla dokument i personakterna. Asylsökandenas livshistoria beskriver jag under tre 
underrubriker. Under underrubriken I hemlandet har jag återberättat asylsökandenas 
berättelser om sin bakgrund. Den andra rubriken Resvägen till Sverige återspeglar 
asylsökandenas berättelser om deras resa till Sverige, för att se om asylsökandena uppger 
några traumatiska upplevelser under resan. Under sista rubriken I Sverige redovisar jag 
kortfattat för asylsökandenas livssituation i Sverige, huvudsakligen under asylprocessen.  

Följande steg i materialets bearbetning var beskrivning av de omständigheter som 
asylsökandena åberopade som synnerligen ömmande, som det framkommer från 
migrationsmyndigheternas dokument. Jag delade materialet enligt rekvisiterna för SÖO. 
Under rubriken Hälsotillstånd redovisar jag kronologiskt för förändringar i asylsökandens 
hälsotillstånd under hela asylprocessen. Avsikten med en kronologisk redovisning var att ta 
reda på hur asylsökandens hälsotillstånd förändras under asylprocessen. Under de två nästa 
rubrikerna Situationen i hemlandet och Anpassning till Sverige redovisar jag för respektive 
omständigheter som det framkommer från migrationsmyndigheternas dokument.  

Sista steget i redovisningen av aktmaterialet är redovisning av migrationsmyndigheternas 
argumentation i varje enskilt dokument. Att redovisa denna argumentation är viktigt för att 
förstå hur migrationsmyndigheterna resonerar kring omständigheter i varje enskilt fall för att 
komma fram till sina beslut. Beskrivningen av varje personakt avslutar jag med 
sammanfattande kommentar som ligger till grund för studiens resultatanalys.  

4.3. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med validiteten menas att forskaren mäter det som hon tror att hon mäter (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Validiteten av studien beror på forskarens ”hantverksskicklighet”, vilket 
innebär att forskaren ”ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina resultat” 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s.266).  Jag anser att det faktum att jag gjorde observationer på 
en klinik för papperslösa migranter för första gången och aldrig förut varit i kontakt med 
papperslösa migranter ger bättre förutsättningar för högre validitet, eftersom jag inte hade 
förutfattade meningar om det jag observerade. 

Användning av färdigt insamlade datamaterial i en studie medför en rad källkritikproblem 
menar Andersen (1994). De studerade personakterna innehåller material samlad av 
Asylkommitténs experter. I materialet fattas i ett fall sidor i migrationsmyndigheternas beslut. 
Aktmaterialet är inte helt enhetligt, dvs. ärendena hade mycket olikheter som hade att göra 
med asylsökandenas bakgrund, asylskäl, deras livsomständigheter mm. Denna omständighet 
blev en utmaning för mig när det gäller sorteringen, kategoriseringen och tolkningen av den 
information som var relevant utifrån studiens syfte. Validiteten av studien beror således även 
på validiteten av materialet i personakterna. 

Emellertid består studiematerialet av texter skrivna av myndigheter och andra experter inom 
olika områden, som de papperslösa migranterna kommit i kontakt med. Dokumenten i akterna 
utfärdade av experter är primära källor, till skillnad från beskrivningar och redovisningar 
utfärdade av en annan forskare i exempelvis en intervjustudie. Validiteten av studiematerialet 
bedömer jag således som tämligen hög. 

Kunskapens objektivitet  är en viktig dimension i forskningen. ”Objektivitet som frihet från 
bias hänför sig till en tillförlitlig kunskap, en kunskap som är undersökt och kontrollerad, som 
är oförvanskad av personliga fördomar” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 260). Kravet på 
objektivitet låg till grund för att jag ständigt förhöll mig kritisk till information som jag fått 
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under studiens gång. Detta kritiska förhållningssätt hade en speciell betydelse för den 
information som jag skaffade mig vid de diskussioner som experterna på Asylkommittén 
förde med varandra och även under Asylkommitténs mottagning av de papperslösa 
migranterna. Människor som är engagerade i en ideell verksamhet har, enligt min uppfattning, 
stark tro på att det de gör är den enda rätta saken och att det är det enda rätta sättet att göra det 
på. Det var viktigt att förhålla mig neutral och kritisk gentemot deras syn på hur saker och 
ting fungerar. En annan aspekt i de ärendena som jag analyserade var min egen misstro inför 
de asylsökandenas berättelser. Jag upptäckte, att oavsett hur migrationsmyndigheterna 
bedömde dessa berättelser när det gäller deras trovärdighet kunde jag själv ifrågasätta dessa 
berättelser eller fragmenten i berättelserna. Lösningen för dessa ”ofrånkomliga fördomar” 
kom genom att acceptera att det inte var viktigt för min studie huruvida berättelserna var 
trovärdiga eller inte (Kvale & Brinkmann, 2009, s.160). Det var rekvisiterna för SÖO och 
migrationsmyndigheternas bedömning som var av vikt.  Det var dessutom asylsökandenas 
livssituation under asylprocessen som ställdes i centrum och inte deras bakgrund som jag var 
intresserad av i min studie.  

Reliabilitet  handlar om studiens tillförlitlighet. Hög reliabilitet av studieresultat beror på 
pålitligheten av det fakta som observerades, dvs. av ”att man kommer fram till ungefär samma 
resultat, när man mäter samma fenomen på olika sätt” (Andersen, 1994). Studiematerialet 
mätte jag med begrepp, dvs. koder, som är väldefinierade i normativa akter. Jag anser att om 
samma material skulle mätas med andra begrepp av liknande karaktär skulle man få liknande 
resultat. Jag bedömer således att reliabiliteten av denna studie är tämligen hög. 

Studiens generaliserbarhet handlar om att studiens resultat kan appliceras på flera individer, 
än de som ingår i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie är det inte individer utan 
handläggning av ärendena som står i fokus, dvs. det som studeras är fenomenet, vilket innebär 
att studiens resultat kan teoretiskt generaliseras (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag anser att 
resultaten av denna studie har tämligen hög generaliserbarhet eftersom studien synliggör 
generella drag i handläggningen av papperslösa migranternas ärenden.  

4.4. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ställer fyra huvudkrav på forskningen: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/74398 ).  Personer vars akter jag undersökte i denna 
studie informerades om studiens syfte. De upplystes om att deltagandet var frivilligt. För att 
tillgodose största möjliga anonymitet för personer vars akter omfattas av studien fingerades 
deras namn. Jag undvek även att benämna deras ursprungsländer och benämnde istället stora 
geografiska område, där respektive länder ligger. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1. Observationer  

Under uppsatsarbetet har jag två gånger varit med vid Asylkommitténs mottagning av 
papperslösa migranter. Mottagningen är förlagd till i Läkare i världens klinik en kväll varje 
vecka. Klinikens adress hålls hemlig, ingenting vid ingången tyder på att en speciell 
verksamhet bedrivs i lokalen. Från ytterdörren kommer man direkt in i en stor sal. Möblerna 
delar in salen i tre delar, varav den största är ”väntrummet”, där besökarna sitter och väntar på 
sin tur för att bli mottagna. Till höger om ytterdörren ligger ett mindre rum som används för 
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medicinsk mottagning som är öppen varje torsdag från kl.18:00 till ungefär kl. 22:00. I 
lokalen finns även andra rum som används för medicinsk mottagning. 

Den delen av salen som ligger bakom ”väntrummet” är ”kontoret”. Här står ett ovalt bord med 
stolar, bokhyllor med olika dokument och pärm samt arkivlådor. En liten del av salen är ett 
”lekrum” för barn. Möbler som inreder salen är begagnade, dock i bra skick. En vägg i den 
stora salen är målad i orange och ett stort emblem för Läkare i världen – en duva med en 
lagerkvist i näbben – är placerad mitt på väggen. De andra väggarna är vita. På dörren hänger 
lappar skrivna på olika språk. Dessa lappar meddelar informationen om papperslösa 
migranternas rättigheter. 

Flera klappstolar står bakom bokhyllan som separerar ”lekrummet” från ”väntrummet”. Vid 
mitt första besök finns det bara två vuxna och tre barn i ”väntrummet”. Klockan är kring 
18:00 och mottagningen har inte börjat än. Jag undrar om dessa stolar kan behövas när det 
finns så många sittplatser överallt. Denna illusion försvinner när antalet besökare börjar öka. 
Människor i olika åldrar och med olika etniska bakgrund, vars enda gemensamma egenskap är 
att inte ha legal status i Sverige, fyller så småningom den stora salen. Förutom besökarna 
kommer även fler och fler volontärer. Under båda mina besök observerar jag att alla kan fritt 
få te eller kaffe, barn kan få mjölk. Stämningen upplever jag som ganska flexibel och 
informell, trots den tydliga ordningen i mottagningen. Samtal med klienter pågår vid bordet i 
”kontors” delen, som är separerad från resten av den stora salen med en skärmvägg. Min 
upplevelse kan sammanfattas med ordet genomskinlighet. 

Vid MR-hörnans session är Asylkommitténs ordförande Anita Dorazio, en jurist, en 
juriststudent, en tolk, jag och en volontär närvarande. Volontären för anteckningar i egenskap 
av sekreterare och registrerar data om besökarna på en speciell blankett. Ett kölappsystem 
tillgodoser turordningen i mottagningen. En av organisationens volontärer delar ut kölappar 
och ropar upp den som står nästa på tur. De som kommer till Asylkommitténs mottagning är 
de som söker juridisk hjälp beträffande deras asylprocess eller andra frågor som har med 
deras illegala status att göra. 

Stor entusiasm för att hjälpa de som är i behov av hjälp genomsyrar hela lokalen. Det visar sig 
även att f.d. asylsökande och papperslösa, som fått uppehållstillstånd med Asylkommitténs 
hjälp brukar medverka som volontärer under Asylkommitténs mottagningar. Några besökare 
kommer på mottagningen med sina bekanta som hjälper med tolkningen. Jag själv erbjuder 
också hjälp som tolk, vilket är uppskattat av båda besökarna och Asylkommitténs volontärer 
och experter.    

5.2. Redovisning för personakterna 

5.2.1. Personakt 1  

Flicka A (född 2005) 

A:s livshistoria  

A kommer från f.d. Sovjet unionen. A var 4 år gammal när hon tillsammans med sin mor och 
sin styvfar kom till Sverige. A:s ID lämnades in till Migrationsverket vid ansökan för 
verkställighetshinder. Migrationsverket bedömde att A:s mors berättelse var 
sammanhängande utan inbördes motstridiga uppgifter. 

I hemlandet: 
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A gick på förskola i hemlandet. A:s mor var med om traumatiska upplevelser i hemlandet från 
år 2003, då hon blev våldtagen. Efter ha polisanmält gärningsmannen, som fick fängelsestraff, 
blev hon utsatt för trakasserier under de följande 6 åren, både av hans släktingar, honom själv 
och av övrigt folk i omgivningen. Efter att A:s far fått kännedom om våldtäkten, började han 
misshandla sin fru, även i A:s närvaro. Trakasseriernas allvar accelererade under tiden så att 
både gärningsmannen och maken började hota A:s mor med att döda henne. Under tiden blev 
A:s mor tvungen att fly från maken hem till sina föräldrar. Hon tog A med sig. En dag 
hämtade A:s far henne från förskolan och körde henne till sitt hem. A var hemma hos sin far i 
en månad och sedan lyckades hennes mor få henne tillbaka. Moderns släktingar, som stödde 
hennes kamp mot gärningsmannen från första början tog så småningom avstånd från henne 
pga. ”den skam hon ådragit sig” genom att bli våldtagen.  

A:s mor skilde sig från A:s far och gifte sig med A:s styvfar år 2008. Trakasserierna fortsatte. 
A:s styvfar blev misshandlad av gärningsmannen och hans familj vid ett tillfälle. A:s mor fick 
ingen hjälp från polisen mot trakasserierna trots att det fanns ett hotbrev skrivet av 
gärningsmannen. Denna situation ledde till att familjen flydde från hemlandet till Sverige. 

A hade fått brock i magen, vilket hennes mor antog berodde på att flickan grät mycket medan 
hon var separerad från sin mor i hemlandet. Efter återföreningen brukade A vakna mitt i 
natten och gråta. Under asylprocessen var A fortfarande under gemensam vårdnad av båda 
sina föräldrar.  

Resvägen till Sverige:   

Det framkommer inte från dokumenten i personakten att familjen hade varit med om 
traumatiska upplevelser under resan till Sverige. Resan var ordnad av smugglare. 

I Sverige: 

A:s mor mådde dåligt från början av asylprocessen. Hon fick läkemedel för att kunna sova på 
nätterna. A blev opererad för brock i magen. A:s styvfar lider av psykisk störning, han hade 
varit tvångsomhändertagen och inlagd för heldygnsvård under ca tre månader pga. psykos 
(intygad). A gick i förskola, där hon lärde sig bra svenska och hade bra relationer med andra 
barn. Under asylprocessen försämrades moderns hälsa, hon led av depression och var inlagd 
på sjukhus två gånger. A:s mor var lovad psykologisk behandling då, men senare var nekad 
behandlingen pga. att hon inte hade fyra siffror i personnumret. Hon gjorde även suicidförsök 
vilket A bevittnade. Under asylprocessen hamnade A så småningom i ett apatiskt 
uppgivenhetssyndrom av allvarligaste grad. Efter A var inlagd på sjukhuset pga. sitt apatiskt 
tillstånd var även hennes mor undersökt av vuxenpsykiatri, som ansåg att modern var 
deprimerad men inte suicidal. 

Synnerligen Ömmande Omständigheter 

A:s hälsotillstånd:  

a) Under period mellan asylansökningsdatum (2009-10-22) och Migrationsverkets 
avslagsbeslut (2010-03-19) 

Ingen SÖO åberopats för A vid asylansökningen. A har bråck i magen och remitterats till 
kirurgkliniken (19 mars 2010). Enligt Moderns muntlig uppgift sover A dåligt om nätterna.  
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b) Under period mellan Migrationsverkets avslagsbeslut (2010-03-19)  och 
Migrationsdomstolens dom (2010-12-28) 

Tillsammans med styvfadern, som lider av allvarlig psykisk störning, får A hemhjälp av 
socialtjänst, psykolog och familjestöd (Migrationdomstolens dom, förmedlad 2010-12-28).  

c) Under perioden mellan Migrationsdomstolens dom (2010-12-28) och 
Migrationsverkets beslut om verkställighets hinder (2011-08-05). 

A lider av apati av den allvarligaste graden. Sjukdomsförloppen har accelererat sedan februari 
2011.   

Situationen i hemlandet:  

Ett läkarutlåtande i ärendet om verkställighetshinder redogör för den allmänna och 
psykiatriska vården i A:s hemland. Från dokumentet framkommer att den allmänna 
psykiatriska vården i landet inte genomförs på ett tillfredställande sätt samt att beredskap för 
vård för apatiska barn inte finns. Detta dokument förklarar även distinktionen mellan 
rättigheter deklarerade i landets grundlag, ”som är ganska lik den europeiska” och den reala 
situationen med rättsäkerhet för kvinnor som befinner sig i en svår social situation i det 
patriarkala samhället.  

Anpassning till Sverige: 

A har vistats i Sverige ca två år, har gått på förskola och lärt sig svenska.  

Migrationsmyndigheternas resonemang kring SÖO i ärendet 

• Ur Migrationsverkets avslagsbeslut (2010-03-19) 

”Ett barn som följt med sina föräldrar till Sverige och även följer med dem när de måste 
återvända till hemlandet i sig inte kan ses som något negativt för barnet” (ingen hänvisning 
till referenskälla). Migrationsverket tillförsäkrar att barnperspektiv ska genomsyra prövningen 
av samtliga skäl som kommer fram i ärendet, i enlighet med UtlL 1 kap 10§. ”För att beakta 
barnets bästa ska en analys av konsekvenserna av beslutet för barnet (§9 förordning 
[2007:996] med instruktion för Migrationsverket) vad gäller dess rätt till liv, hälsa och 
utveckling i asylärendet göras”.  

A (5 år) har bråck i magen och har remitterats till en kirurgklinik. I övrigt sover A mycket 
dåligt om nätterna enligt moderns uppgifter. Inga läkarintyg har inlämnats till 
Migrationsverket för att styrka de åberopade hälsoskälen vad gäller vare sig A eller hennes 
mor. Migrationsverket konstaterar att varken A eller hennes mor lider av någon livshotande 
psykisk eller fysisk sjukdom.  

De sökandena har varit i Sverige under en kort tid, varför uppehållstillstånd på grund av 
anpassning till Sverige och svenska förhållanden anses inte kan vara aktuell enligt 
Migrationsverket. Situationen i sökandenas hemland bedöms inte som sådan att det kan anses 
vara ”inhumant” att återvända dit. Omständigheterna i ärendet strider inte mot barnets bästa, 
A kan återvända till hemlandet tillsammans med sin mor. ”Det är även i hemlandet som A har 
sin biologiska far”.  

• Ur Migrationsdomstolens dom (2010-12-28) 
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Migrationsdomstolen bedömer att inlämnade journalanteckningar från sjukhuset inte visar att 
A:s mors hälsotillstånd är livshotande. ”Med beaktande av den mycket restriktiva praxis som 
finns när det gäller uppehållstillstånd pga. SÖO saknas det förutsättningar att bevilja 
familjen tillstånd endast pga. hälsoskäl”.  

När det gäller frågan om anpassning till svenska förhållanden krävs en ”avsevärd lång 
vistelsetid”. Familjens vistelsetid i Sverige bedöms inte som tillräckligt lång för att vara skäl 
till att bevilja uppehållstillstånd. 

Varken bedömning av enskilda omständigheter eller sammatagen bedömning av alla 
omständigheter åberopade i målet utgör ett grund för att bevilja uppehållstillstånd pga. SÖO. 

• Ur Migrationsverkets beslut om verkställighets hinder (2011-08-05) 

Migrationsverket bedömer att de inlämnade läkarintygen visar att A lider av den allvarligaste 
graden av uppgivenhetssymptom som kräver omfattande medicinska och sociala stödinsatser 
för att hon ska kunna tillfriskna. Sjukdomsförloppet har accelererat under sista halvåret och 
A:s tillstånd är mycket allvarligt. Migrationsverket bedömer att en utvisning skulle innebära 
en mycket stor risk för A:s liv.  

Intygen från sjukgymnast, psykoterapeut, intyg och journalanteckningar från 
behandlingshemmet där A är inlagd, ett utlåtande från en läkare som är A:s landsman om det 
faktiska läget med ”adekvat vård” i A:s hemland, artikel från Göran Bodegård är bifogade till 
ansökan om verkställighetshinder. Bland annat konstateras det att trots alla insatser ”tynar hon 
(A) sakta bort och hon beter sig närmast som en sövd person”. 

Migrationsverket bedömer att hälsotillståndet åberopade i ärendet ”får anses utgöra sådana 
nya omständigheter som medför att det får anses föreligga hinder mot verkställighet.”  A och 
hennes mor beviljas uppehållstillstånd.  

Sammanfattade kommentar 

• Hälsotillstånd 

Under tiden från ansökningsdatum i grundärendet till Migrationsverkets beslut om beviljande 
av uppehållstillstånd pga. verkställighetshinder försämrades A:s psykiska och fysiska hälsa så 
att hon, som hade dåligt sömn i början av asylprocessen, så småningom hamnade i 
uppgivenhetstillstånd av allvarligaste grad. I ärendet om verkställighetshinder tar 
Migrationsverket hänsyn till inlämnade läkarintyg och journalanteckningar om A:s 
hälsotillstånd och beviljar A uppehållstillstånd.  

• Situationen i hemlandet 

I samband med A:s styvfars psykisk ohälsa hänvisar Migrationsverket i sin bedömning av 
möjligheter för vård i A:s hemland till ett dokument från Lifos databas (Mental Health Atlas, 
2005) och konstaterar ”att det finns adekvat vård att tillgå”. Vid ansökan om 
verkställighetshinder lämnades expertutlåtande in till Migrationsverket beträffande den reala 
situationen med den psykiska sjukvården i A:s hemland. I A:s ärende tar Migrationsverket 
hänsyn till detta dokument. Att familjen saknar ett socialt nätverk i hemlandet tas inte heller 
hänsyn till i grundärendet. 

• Anpassning till Sverige 
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Tiden från ansökningsdatum till beviljande av uppehållstillstånd pga. verkställighetshinder är 
ca 2 år. Tiden tillbringad i Sverige bedöms inte som SÖO. Flickan ”har dessutom sin 
bilogiska far i hemlandet”. 

• Barnets bästa 

A:s situation beskrivs i samband med moderns situation i sparsamma uttryck. Den 
information som ger en helhetsbild av A:s livsomständigheter, framkommer från andra 
dokument i personakten.  

I Migrationsverkets beslut benämns det att A har sin biologiska far i hemlandet men 
handläggaren fördjupar sig inte i förklaring på vilket sätt det är bra för A.  

I Migrationsdomstolens dom talas det om att A tillsammans med sin styvfar får hemhjälp av 
socialtjänst, psykolog och familjestöd. Inget resonemang förs kring omständigheter som 
orsakade barnets behov i sådan hjälp.  

• Funktionshinderperspektiv 

I hela ärendet nämns ordet funktionshinder två gånger och inte i samband med A:s 
hälsotillstånd, utan generellt: ”Ett skäl för uppehållstillstånd kan vara att utlänningen har en 
livshotande fysisk eller psykisk sjukdom eller ett synnerligen allvarligt funktionshinder”.  
Inget resonemang kring A:s hälsotillstånd (allvarlig grad av apati) i termer 
funktionsnedsättningar och funktionshinder. Varken migrationsmyndigheterna eller 
sökandenas offentliga biträde hänvisar för Konventionen för funktionshindrade eller 
funktionshinderperspektiv i sin argumentation för eller emot i ärendet åberopad ohälsa.  

• Offentligt biträde 

A varit inlagd på sjukhuset under 3 dagar och strax därefter placerad på behandlingshem. 
Denna omständighet finns inte med i domen, trots att det var 6 dagar mellan händelsen och 
domen.  

5.2.2. Personakt 2 

Flicka B (född 1999) och C (född 1997)  

Barnens livshistoria  

B (12) och C(14) är barn med härkomst från f.d. Sovjet unionen. De tillhör en etnisk minoritet 
i hemlandet. Till Sverige kom de i januari 2009 tillsammans med sina föräldrar. Barnens far 
försvann dock under våren 2009.  

Både B och C har var sitt ärende hos Migrationsverket. Inga handlingar (ID eller liknande) 
har lämnats in vid asylansökan eller senare under utredningsprocessen, dock prövar 
migrationsmyndigheterna barnens asylskäl mot det land de uppgivit som hemland.  

I hemlandet: B och C bodde med sina föräldrar i en stad i hemlandet där de gick i skolan. 

Barnet B: 

Under år 2008 inträffade en händelse som ändrade B:s liv. I samband med att polisen en dag 
kom hem till familjen blev B insläpad i ett rum och där hände någonting som inte ens B:s mor 
vet. Innan denna händelse var B ett aktivt barn, hon dansade på fritiden och hade många 
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väninnor. Efter händelsen blev hon mer tyst och inåtvänd. Ingen polisanmälan gjordes 
beträffande det som hände pga. att polisen inte vidtar några åtgärder vid anmälan från 
minoritetsbefolkningen. Efter händelsen var B tvungen att få eskort till skolan varje dag för att 
inte drabbas av våldsamma trakasserier och övergrepp. Skolan var för den etniska 
minoriteten, men det var den etniska majoritetens ämnen som undervisades.  

Barnet C: 

Vid ett tillfälle i september 2008 blev C nedsparkad och misshandlad av 3-4 pojkar av 
majoritets befolkning på väg hem från skolan. Vid ett annat tillfälle samma månad blev han 
rånad av 3-4 pojkar av majoritets befolkning. Någon polisanmälan gjordes inte pga. att 
polisen inte vidtar några åtgärder vid anmälan från personer av C:s etniska ursprung.  

Resvägen till Sverige:   

Det finns mycket sparsam och otydlig information om resan till Sverige. Inga detaljer. Från 
dokumenten framkommer inte att någon av familjemedlemmarna hade varit med om 
traumatiska upplevelser under resan till Sverige. 

I Sverige: 

Både B och C hade legat i sängen sedan deras far försvann i april 2009. Tillsammans med 
modern blev barnen placerade på ett behandlingshem den 11 juni 2009. Barnen fortsatte att 
vistas på behandlingshem under tiden deras ärenden handlades på Migrationsdomstolen. 
Barnens fysiska hälsotillstånd försämrades stadigt under asylprocessen. Båda barnen led av 
PTSS, depression och reaktion på svår stress. Deras mor led också av psykisk ohälsa, hon 
gjorde två suicidförsök, vilket retraumatiserade barnen. Efter Migrationsdomstolens avslag 
hamnade båda B och C i ett svårt uppgivenhetstillstånd som krävde att sondmatning inleddes.  

Synnerligen Ömmande Omständigheter 

Hällsotillstånd: 

a) Under period från ansökningsdatum (januari 2009) och Migrationsverkets avslagsbeslut 
(2009-11-30) 

Sedan barnens far försvann i april 2009 har både B (10 år) och C (12 år) legat i sängen enligt 
deras mors muntliga uppgifter. Båda B och C placeras tillsammans med sin mor på ett 
behandlingshem den 11 juni 2009 och vistas där sedan dess.  

b) Under perioden från Migrationsverkets avslagsbeslut om (2009-11-30) till 
Migrationsdomstolens dom (2010-08-30) 

Barnen och deras mor bor fortfarande på behandlingshem. Deras fysiska hälsotillstånd har 
försämrats under första halvåret efter avslagsbeslut från Migrationsverket. Barnen lider av 
PTSS samt depression (intygad). C uppvisar ”ett fullständigt apatiskt tillstånd”: ger ingen 
respons vid försök till kontakt, ligger helt passiv, reagerar inte på tilltal, sondmatas, helt 
avskärmad, det fysiska tillståndet är stabilt, har normala reflexer. B har under längre tid 
uppvisat klara tecken på apatiskt uppgivenhetssyndrom: B kan inte kommunicera, ger ingen 
respons eller kroppsliga reaktioner vid kontakt, sondmatas och kan inte ta hand om sig själv, 
hon är helt avskärmad från sin omgivning. Hon måste ha hjälp med sin hygien men kan med 
visst stöd gå lite.  
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Barnens mor lider av PTSS, depressioner och ångestsymtom. Under 2010 gör modern 
suicidförsök andra gången, vilket retraumatiserar även barnen, enligt läkarna. 

c) Under period från Migrationsdomstolens dom (2010-08-30) till Migrationsverkets beslut 
om verkställighetshinder (2011-07-22) 

Efter Migrationsdomstolens avslag försämras barnens hälsotillstånd. De hamnar i ett svårt 
uppgivenhetstillstånd som kräver att sondmatning inleds. Under perioden mellan december 
2010 och maj 2011 hamnar B i uppgivenhetstillstånd av den allvarligaste graden (grad 2 
enligt SOU 2006:49), därefter förbättras hennes hälsotillstånd och hon uppvisar i huvudsak 
symptom för uppgivenhetstillstånd av mildrare grad (grad 1). C hamnar i 
uppgivenhetstillstånd av den allvarligaste graden (grad 2) sedan december 2010 och befinner 
sig i detta tillstånd till Migrationsverkets beslut om avslag på ansökan för 
verkställighetshinder. 

Situationen i hemlandet: 

Familjen har ett nätverk i hemlandet bestående av nära släktingar och vänner.  

Anpassning till Sverige:   

B och C vistades i landet sammanlagt ca tre år.  

Migrationsmyndigheternas resonemang kring SÖO i ärendet 

• Ur Migrationsverkets avslagsbeslut (2009-11-30) 

Båda B (10 år) och C (12 år) åberopade att de lider av psykisk ohälsa och har till stöd för detta 
givit in läkarintyg och lägesrapport.   

Barnens mor har under den muntliga genomgången uppgett att de legat i sina sängar hela 
dagarna sedan april 2009 då deras far försvann. Intyg från en legitimerad 
psykolog/legitimerad psykoterapeut samt lägesrapport undertecknad av leg. läkare vid 
barnsjukhuset där barnen var inlagda styrker barnens hälsoproblem. 

Migrationsverket bedömer att av intyget skrivet av psykologen framgår att hon endast träffat 
B och C vid två tillfällen. Det framgår också att barnens hälsotillstånd förbättrats något sedan 
de blev placerade på ett behandlingshem den11 juni 2009. Det konstateras även att barnen 
fortfarande är till största delen sängliggande.  Migrationsverket poängterar vidare att det 
framgår av lägesrapporten skriven av leg. läkare att rapporten till viss del bygger på barnens 
mors uppgifter. Vidare anges att båda B och C lider av begynnande apati. ”Varken 
psykologintyget eller läkarintyget utgör enligt Migrationsverkets bedömning tillräckligt 
underlag för att bedöma att barnens hälsotillstånd är så allvarligt att de skulle kunna beviljas 
uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter”.  

B och C vistats i Sverige sedan januari 2009. Enligt Migrationsverket är denna tid, ”även med 
beaktande av att barn berörs av prövningen”, inte så lång att någon anpassning till Sverige 
kan anses ha ägt rum. 

Migrationsverket har i ärendet ”särskilt tagit hänsyn till vad som stadgas i 1 kap. 10§ UtlL 
angående barnets hälsa och utveckling samt vad barnets bästa i övrigt kräver”. 
Migrationsverket konstaterar att barnen ha bott tillsammans med sina föräldrar i hemlandet, 
de gått i skola och fått sina övriga grundläggande behov tillgodosedda och att de kommer 
kunna få det även vid återvändandet till hemlandet. ”Migrationsverket anser därför, vid en 
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samlad bedömning av barnens situation i hemlandet och med beaktande av principen om 
barnets rätt till hälsa och utveckling samt vad barnets bästa kräver, att det inte anses som 
olämpligt för B och C att återvända till hemlandet” tillsammans med deras mor.  

• Ur Migrationdomstolens beslut (2010-08-30) 

Migrationsdomstolens dom innehåller detaljerade sammanfattningar av läkarintygen och 
andra dokument. Materialet redovisas för vart och ett av barnen separat. 

Båda barnen (11 respektive 13 år) och deras mor är fortfarande placerade på behandlingshem. 
Modern gör sitt andra suicidförsök. Båda barn lider fortfarande av PTSS, depression och 
reaktion på svår stress (intygad av läkare och psykologer). Deras mor har diagnos PTSS, 
depression och ångest. Modern har dåligt omhändertagandeförmåga. Hon behöver stöd för att 
kunna tillgodose barnens mest grundläggande behov som mat, sköta deras hygien och se till 
deras hälsa. Läkarna uttalar oro över att moderns hälsa kan försämras om familjen får avslag i 
nästa instans och att försämring av moderns hälsa kan innebära ”ytterligare påfrestning på 
barnen som är mycket sköra både fysiskt och psykiskt”.   

Migrationsdomstolen konstaterar att det inte finns någon uppgift om tidigare psykisk ohälsa 
hos barnen, att barnens hälsotillstånd försämras först efter Migrationsverkets beslut om 
avslag, men så småningom förbättras något och blivit mer stabil. Migrationsdomstolen 
konstaterar emellertid att enligt de senaste intygen befinner sig barnen i ett tillstånd där de inte 
kommunicerar med yttervärlden.  

Migrationsdomstolen konstaterar vidare att familjen vistats i Sverige sedan januari 2009, att 
fadern lämnade familjen och att det ledde till försämring av barnens hälsotillstånd samt att 
familjen haft kontakt med sociala myndigheter sedan de kom till Sverige. 
Migrationsdomstolen konstaterar att barnens psykiska hälsotillstånd inte är tillfredställande. 
”Det har emellertid inte framkommit i målet att de vid återvändande till hemlandet vid behov 
inte skulle kunna erhålla vård eller behandling även om vården eller behandlingen inte når 
upp till motsvarande nivå som i Sverige”. Familjen anses ha ett socialt nätverk i hemlandet 
bestående av nära släktingar och vänner som ”kan antas utgöra ett visst stöd”.  

Migrationsdomstolen bedömer att familjen inte vistats någon längre tid i Sverige och har 
således inte någon anknytning till Sverige. Migrationsdomstolen finner även att varken 
medicinska underlaget eller övriga omständigheter i ärendet kan orsaka ”någon bestående 
skada för barnens psykosociala utveckling” om de flyttar till hemlandet tillsammans med sin 
familj.  

Vid en samlad bedömning av familjens situation och med beaktande av principen om barnets 
bästa bedömer Migrationsdomstolen att omständigheterna i målet inte är synnerligen 
ömmande. 

• Ur migrationsverkets beslut i fråga om hinder mot verkställighet (2011-07-22) 

Med hänvisning för Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter för år 2007 
menar Migrationsverket att medicinsk vård i familjens hemland är tillgänglig för alla landets 
medborgare och att ungefär en fjärdedel av landets statsbudgets totala utgifter uppgår till 
social välfärd. 

Migrationsverket ifrågasätter inte familjens och då i synnerhet barnens (12 respektive 14 år) 
hälsotillstånd. Migrationsverket framför att ”det inte är svårighetsgraden av 
sjukdomstillståndet i sig som ska bedömas utan om det aktuella sjukdomstillståndet utgör ett 
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hinder mot verkställighet i det enskilda fallet”. Barnens mors hälsotillstånd bedöms inte som 
livshotande. Med hänvisning till den väldokumenterade medicinska utredningen som ligger 
till grund för det lagakraftvunna beslutet bedömer Migrationsverket att trots det ingivna 
läkarintyget om barnens hälsotillstånd finns det inte några nya omständigheter i ärendet som 
utgör hinder för verkställigheten av lagakraftvunna beslutet om familjens utvisning till 
hemlandet. 

Sammanfattade kommentar 

B och C har var sitt ärende hos Migrationsverket. Ärendena handläggs separat. Texten i 
ärendena är likadan förutom den del där varje barns asylskäl och bedömning av dessa skäl 
beskrivs: 12 respektive 8 rader i vart och ett av ärendena. Vid asylutredningen är det barnens 
mor som för talan i barnens ärende, medan B sitter i väntrummet och C är närvarande i 
utredningsrummet.  

Barnen får avslag från alla instanser, t.o.m. på ansökan om verkställighetshinder. 

• Hälsotillstånd  
Migrationsverket betonar att läkarintyget från barnsjukhuset till viss del bygger på B:s mors 
uppgifter och att psykologen bara träffade barnen två gånger.  
 
Inget resonemang förs kring vad begynnande apati innebär och vilka risker denna 
omständighet innefattar för barnets vidareutveckling. Migrationsverket fick dock inte någon 
information om att barnen var placerade på behandlingshem under asylprövningen. 

Migrationsverket konstaterar att det inte finns någon uppgift om barnens tidigare psykisk 
ohälsa. Migrationsdomstolen utför en utredning om familjemedlemmars hälsotillstånd och 
konstaterar att barnens hälsotillstånd försämrats efter avslag från Migrationsverket och att 
deras mors ”psykiska problematik kan ha sin grund i den stressituation och sammanhängande 
osäkerhet som kan finnas avseende handläggningen av familjens asylärende”. 
Migrationsdomstolen bedömer att det inte visat i en psykiatrisk utredning att modern lider av 
svår psykisk ohälsa och att hennes självdestruktiva handlingar har sin grund i svår och inte 
endast tillfällig psykisk ohälsa.  

Flera läkarintyg sammanfattas och ligger till grund för domen. I sitt resonemang poängterar 
domstolen att barnens hälsotillstånd förbättrades under en period och förbiser alla de 
varningar och bedömningar som läkarna uttalar angående att barnen befinner sig i ett tillstånd 
då de inte kommunicerar med omvärlden. 

Migrationsdomstolen anser att det inte är visat att familjen inte kan få adekvat vård i 
hemlandet, vilket fastställs även av Migrationsverket i ärendet om verkställighetshinder. 

• Situationen i hemlandet 

I Migrationsverkets beslut daterad 2011-07-22, hänvisas det till Utrikesdepartementets rapport 
om mänskliga rättigheter i familjens hemland för år 2007: ” ”Det största utgiftsområdet i X-
lands statsbudget utgörs av social välfärd och uppgår till cirka en fjärdedel av de totala 
utgifterna. Det kan inte sägas förekomma någon av myndigheterna påbjuden diskriminering 
vad gäller olika befolkningsgruppers tillgång till grundläggande hälsovård.” I rapporten om 
mänskliga rättigheter i samma land för år 2010 står det under rubriken Rätten till bästa 
uppnåeliga hälsa (art.11) samma text som det hänvisas i beslutet och ytterligare två meningar: 
”Däremot förekommer även inom hälsovården korruption och mutor. För de delar av 
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befolkningen som har ekonomiska förutsättningar finns omfattande privata alternativ.” ( 
http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=88&module_instance=1&p
=X-land ). På dokumentets titelsida står dessutom att ”denna rapport är sammanställning 
grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av 
läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor”.  

Ytterligare en observation är att migrationsmyndigheterna hävdar att ”det finns vård att tillgå” 
i familjens hemland och att hemlandet ”garanterar att det finns vård”.  Det är emellertid 
oklart ordet vård omfattar även sekundär och tertiär vård som barn i ärendet har behov för. 
Migrationsmyndigheterna anser att det inte framkommit att ”familjen vid återvändande till 
hemlandet inte skulle kunna erhålla vård eller behandling även om vården inte når upp till 
motsvarande vård som i Sverige”. 

Migrationsmyndigheterna hänvisar till rapporter skrivna av internationella organisationer 
(Mental Health Atlas 2005, WHO och ”Health system in transition, European observatory on 
health systems”). Emellertid accepterar inte migrationsmyndigheterna hänvisning till 
rapporten skriven av Marie Hessle - den nationella samordnaren för asylsökande barn med 
uppgivenhetssymptom (2004-2006) – som ett motargument, detta utan någon förklaring. I 
rapporten konstateras att psykiatriker i sökandens hemland uttalar sig om att det inte finns 
allvarliga psykiska sjukdomar i landet.  

• Anpassning till Sverige 

Migrationsmyndigheterna anser att familjens vistelsetid i Sverige – sammanlagt ca 3 år – inte 
är tillräckligt lång för att tala om anpassning till svenska förhållanden. Familjen har dessutom 
ett socialt nätverk i hemlandet ”som kan antas utgöra ett visst stöd”. 

• Barnets bästa 

”Utlänningslagens inledande bestämmelse 1 kap. 10§ utlänningslagen om barnets bästa 
innebär att ett allvarligt hälsotillstånd och andra ömmande omständigheter också i 
verkställighetsärenden måste tillmätas extra tyngd när barn är berörda (prop. 2004/05, s. 
299, se även MIG 4008:3).” (ur Migrationsverkets beslut om verkställighetshinder).  

Från Migrationsverkets beslut i grundärende framkommer inte att barnens mor hade gjort 
självmordsförsök och var inlagd på sjukhuset under 19 dagar och att modern lider av PTSS, 
depressioner och ångestsymtom. Det talas inte om att moderns psykiska ohälsa väckte 
bekymmer hos läkarna om hennes omhändertagandeförmåga. Ingen kommentar för det 
faktum att barnen var placerade på ett behandlingshem sedan juni 2009. Principen om barnets 
bästa tas upp uteslutande i sammanhang med hur barnens psykosociala utveckling kan bli 
påverkad vid återvändande till hemlandet: ”Det har heller inte visats att barnen skulle ta 
skada” i sin psykosociala utveckling av att återvända till hemlandet tillsammans med deras 
mor. Barnen fick alla sina grundläggande behov tillgodosedda i hemlandet menar 
migrationsmyndigheterna och resonerar inte alls kring konsekvenser som barnens livssituation 
under asylutredningen kan ha för deras utveckling i framtiden. Detta trots att ett relevant 
resonemang framkommer från några läkarintyg. Migrationsmyndigheterna resonerar inte 
heller kring att förhållandena inom familjen har förändrats pga. att barns far lämnat familjen. 

• Funktionshindrade perspektiv 

Det enda omnämnande av funktionshinder som man kan läsa i migrationsmyndigheternas 
beslut är: ”Ett skäl för uppehållstillstånd kan vara att utlänningen har en livshotande fysisk 
eller psykisk sjukdom eller lider av ett synnerligen allvarligt funktionshinder”. Detta är ett 
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uttryck av en generell karaktär som inte kopplas direkt till personer i målet. Därefter 
preciseras det att ett barns situation inte behöver vara lika allvarlig som en vuxens, för att 
barnet ska kunna få uppehållstillstånd. Något funktionshindradperspektiv är inte uttalat i 
migrationsmyndigheternas beslut till skillnad från det tydligt uttalade barnperspektivet.  

• Offentligt biträde 

Från ett läkarutlåtande skrivit ett år efter Migrationsverkets avslagsbeslut i grundärendet 
framkommer det att barnen kom första gången till barnsjukhuset i maj 2009 och sedan dess 
gått på regelbundna kontroller, vilket resulterade i att de var inlagda på sjukhuset i oktober 
2009 pga. att båda barnen ”åt allt sämre”. Denna information borde ha lämnats in till 
Migrationsverket av B:s offentliga biträde redan under asylutredningen. En annan brist i det 
offentliga biträdets arbete är att de dokument migrationsmyndigheterna hänvisar till som 
referenskällor (Lifos eller liknande) inte ifrågasätts av det offentliga biträdet.  

5.2.3. Personakt 3  

Flicka D (född 2002)  

D:s livshistoria 

D kommer från ett land i Mellanöstern. I hemlandet bodde hon tillsammans med sina 
föräldrar.  

I hemlandet: 

D hade en skada i en motorisk nerv i hjärnan, skadan orsakats av syrebrist. Flickans 
hälsotillstånd försämrades senare med krampattacker. I den kaotiska situationen som rådde i 
hemlandet kunde D inte få hjälp varför familjen begav sig till ett grannland och sedan till ett 
annat. Läkarna i ett av dessa länder bedömde D:s hälsotillstånd som livshotande. D har 
försenat tal och försenad motorisk utveckling, men kan sitta kortare stunder. Hon fick 
sjukgymnastik i hemlandet. D har också höftluxation som förmodligen delvis förklarar att hon 
inte kan gå. Hon blev opererad för detta i hemlandet men operationen misslyckades. D:s 
föräldrar kände sig osäkra de senaste åren pga. den politiska situationen i hemlandet. D:s 
hälsotillstånd var också bidragande orsak till att D:s föräldrar bestämde sig att fly från 
hemlandet.  

Om D och hennes mor tvingas återvända till hemlandet löper de risk att bli utsatta för 
övergrepp. D riskerar dessutom att få sin skada förvärrad eller avlida om hon inte får tillgång 
till den vård hon behöver. 

Resvägen till Sverige:  

Efter att ha lämnat sitt hemland i april 2006 uppehöll sig D och hennes föräldrar i ett 
grannland i 15 dagar. Sedan reste de till ett annat grannland. Där blev det efterhand allt 
svårare att uppehålla sig varför familjen beslöt sig att fly vidare till Sverige. D:s far reste dock 
först till hemlandet 2007-01-10 för att sälja tillgångar för att familjen skulle kunna ta sig 
vidare till Sverige. Han blev gripen av polis och frihetsberövad. Eftersom de redan hade 
etablerat kontakt med smugglare åkte D tillsammans med sin mor till ett annat grannland. Den 
fortsatta flykten misslyckades tre gånger. Vid ett tillfälle blev de arresterade i 20 dagar men 
släppta med uppmaningen att lämna vistelselandet inom 15 dagar. Smugglaren lät dem bo hos 
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en syster till honom. Efter sex månader i detta land kom de till slut till Sverige, gömda i en 
lastbil.    

I Sverige: 

D har regelbundet kontakt med barnhabiliteringen sedan 2007-09-20.  

Följande uppgifter är hämtade ur läkarintyget (09-02-02). D har en CP-skada av typen 
spastisk diplegi. Hon har även epilepsi och får medicinering som fungerar tillfredställande. 
Hon behöver regelbunden kontakt med läkare. D har också en uttalad synnedsättning. D och 
hennes mor träffar sjukgymnast, arbetsterapeut, specialpedagog, kurator och läkare. D har 
gjort stora framsteg i sin utveckling dels inom motoriken, men även inom andra områden. 
Anfallen har minskat i styrka och frekvens. En stor driftkraft för D är att vara tillsammans 
med andra barn. Hon trivs i sin förskolegrupp och hennes utveckling går ständigt framåt. D 
behöver hjälp med i stort sett allt i sin vardag, med mat, toalett och hygien. Dock kan hon med 
regelbunden träning så småningom bli mer självständig.  

Ur psykologutlåtande, 09-09-21. D har en lindrig utvecklingsstörning, vilket bl.a. innebär att 
hon har rätt till insatser enligt särskolans plan.  

Synnerligen Ömmande Omständigheter 

Hälsotillstånd:  

a) Under perioden från ankomsten till Sverige och Migrationsverkets 
avslagsbeslut (2008-08-01).  

D har anfall flera gånger om dagen. Vid anfall brukar D förlora kontakt med omvärlden. 
Hennes anfall liknar de epileptiska. Antalet anfall kan minskas med hjälp av medicin. Hon 
behöver dygnetrunttillsyn. D får hjälp från sjukhuset en gång i veckan. Hon opererades för 
besväret i höften i mars 2008 men har fått komplikationer efteråt pga. bristfällig information 
från sjukhuset och kommunikationssvårigheter mellan sjukhuset och D:s mor (utbildad 
sjuksköterska). Det är möjligt att ytterligare en operation kan behövas.  

b) Mellan Migrationsverkets avslagsbeslut (2008-08-01) och Migrationsdomstolens dom 
(2009-06-09) 

Det är inte möjligt att läsa ut om D:s hälsotillstånd ur dokumenten i akten. Däremot finns 
information om D:s hälsotillstånd beskriven i läkarintyg daterad 090202. 

Situationen i hemlandet:  

D:s mor är orolig bl.a. för att vid återvändande till hemlandet, kan D dö pga. att inte få den 
medicinska vård som hon behöver.  

Anpassning till Sverige: 

Den tid som D och hennes mor befunnit sig i Sverige är mindre än två år.  

Migrationsmyndigheternas resonemang kring SÖO i ärendet 

• Ur Migrationsverkets avslagsbeslut (2008-08-01) 
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I Migrationsverkets beslut om avslag på ansökan för uppehållstillstånd pga. SÖO saknas sidor 
där Migrationsverkets beslutsfattare resonerar kring omständigheter åberopade av D (6 år) och 
hennes mor som synnerligen ömmande.  

• Ur Migrationsdomstolens dom (2009-06-09) 

I Migrationdomstolens dom saknas sidor, där D:s (7 år) hälsotillstånd förmodligen diskuteras. 
D:s hälsotillstånd som det framkommer från läkarintyget daterad 2009-02-02 beskrivet under 
underrubriken I Sverige. 

Ur Migrationsdomstolens dom kan man läsa ut hänvisning till förarbetena, som talar om att ” 
ett skäl för uppehållstillstånd kan vara att utlänningen har en livshotande somatisk eller 
psykisk sjukdom eller lider av ett synnerligen allvarligt funktionshinder. Det skall beaktas om 
det är rimligt att vård ges i Sverige och de ekonomiska konsekvenserna av om 
uppehållstillstånd ges. Det måste även vägas in om vården kan ges i Sverige och därtill leda 
till goda resultat genom en pålitlig och varaktig förbättring av hälsotillståndet, alternativt 
vara livsnödvändig”. 

Migrationsdomstolen bedömer att den tid (mindre än två år) som D och hennes mor tillbringat 
i Sverige inte var ”avsevärt lång”. Det faktum att D går i förskola innebär inte i sig tillräcklig 
anpassning till Sverige. Större delen av deras familj finns dessutom i hemlandet. 

Varken bedömning av enskilda omständigheter eller samlad bedömning av omständigheterna 
i målet utgör tillräcklig grund för att D och hennes mor kan beviljas uppehållstillstånd pga. 
SÖO. 

• Migrationsverkets beslut om verkställighets hinder (2010-09-15) 

I detta dokument saknas några sidor.  

D:s (8år) hälsotillstånd bedöms inte som ”sådant att det i utlänningslagens mening kan anses 
föreligga medicinskt hinder mot verkställighet.” 

D:s hälsotillstånd bedömdes redan i grundärendet, vilket ledde till beslut om utvisning. Av 
den skrivelse som getts in till Migrationsverket kan inte utläsas att D:s ”tillstånd försämrats i 
sådan grad att en ny omständighet kan anses föreligga”. Migrationsverket menar vidare att 
förutsättningarna för D att få nödvändig vård i hemlandet inte anses ha förändrats ”på ett 
sådant sätt sedan beslutet om utvisning vann laga kraft, att det av detta skäl finns anledning 
att bevilja henne tillstånd”. Migrationsverket finner inte att det i ärendet finns andra 
omständigheter som hindrar verkställigheten av utvisningsbeslut.  

Sammanfattade kommentar 

D och hennes mor har var sitt ärende hos Migrationsverket. Eftersom det i Migrationsverkets 
beslut i grundärendet fattas några sidor gick det inte att läsa Migrationsverkets motivering för 
avslag på ansökan för uppehållstillstånd pga. SÖO. I Migrationsdomstolens dom fattas sidor 
där domstolen bedömer D:s hälsotillstånd åberopat i målet som synnerligen ömmande. I 
Migrationsverkets beslut om verkställighetshinder fattas sidor som innehåller 
Migrationsverkets hänvisningar för normativa akter. Att en del av dessa primära källor i 
studien fattas gör det inte möjligt att få en fullständig bild av hur Migrationsmyndigheterna 
behandlade fakta i ärendet. Ur dokumenten går inte att utläsa om migrationsmyndigheterna 
bedömer D:s mors berättelse som trovärdig. 
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• Hälsotillstånd 

Enligt intyget från Barn- och ungdomshabiliteringen utfärdat av specialpedagog får D och 
hennes mor hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut, specialpedagog, kurator och läkare. D:s 
hälsotillstånd uppvisar positiv utveckling tack vare den omfattande vård hon får. Ur 
läkarintyget framkommer att D ”behöver hjälp med i stort sett allt i sin vardag med mat, 
toalett och hygien”, vilket tyder på att flickans hällsotillstånd är av så allvarlig grad att hon 
förmodligen skulle få stöd enligt 1§ punkt 3 LSS om hon fått uppehållstillstånd. D har även 
synnedsättning på både långt och nära håll. 

Ur intyget framkommer dessutom att D har gjort stora framsteg i sin utveckling och hon 
”måste få fortsatt kontinuitet med skola eller annan pedagogisk gruppverksamhet med barn 
för att inte hennes utveckling stannar eller t.o.m. går bakåt”. D behöver även regelbunden 
motorisk träning och att hennes hjälpmedelsbehov följs upp.  

Migrationsmyndigheterna avslår D:s ansökan om uppehållstillstånd i alla instanser. Eftersom 
sidorna saknas går det inte att ta del av grunden för beslutet när det gäller D:s hälsotillstånd. 

• Situationen i hemlandet 

”Med situationen i hemlandet avses bl.a. vederbörandes anknytning till detta land, t.ex. 
familjemedlemmar som finns kvar där och den tid personen levt där” (ur 
Migrationsdomstolens dom). D lämnade sitt hemland som 4 åring. Vid det datum då 
Migrationsdomstolens dom var förmedlad är D 7 år gammal. I hemlandet har D många 
släktingar kvar och även sin far, som är fängslad. 

När det gäller möjligheter till adekvat vård i hemlandet är det beslutet om 
verkställighetshinder som är det enda dokument i personakten som innehåller 
Migrationsverkets resonemang. Migrationsverket resonerar inte här kring om det finns 
adekvat vård eller inte i hemlandet utan kring att förutsättningarna för D för att få adekvat 
vård i hemlandet inte har förändrats sedan Migrationsdomstolens dom. Ingen hänvisning till 
något dokument från Lifos databas eller liknande kan utläsas från migrationsmyndigheternas 
dokument. 

• Anpassning till Sverige 

”Vid bedömningen av vad som är avsevärd vistelsetid måste hänsyn tas till om barn berörs av 
prövningen” (ur Migrationsdomstolens dom).  Tiden som D tillbringat i Sverige från ankomst 
datum till Migrationsdomstolens dom är mindre än två år, vilket inte bedöms som avsevärt 
lång.  

• Barnperspektiv 

Barnets situation behöver inte vara lika allvarlig som en vuxens situation för att barnet ska 
beviljas uppehållstillstånd vid bedömningen av SÖO. ”Det kan t.ex. finnas skäl att i högre 
grad väga in ett barns anpassning till svenska förhållanden i den samlade bedömning som 
skall göras” (ur Migrationsdomstolens dom).  Hur migrationsmyndigheterna resonerar kring 
av experterna uttalat ”synnerligen allvarligt handikapp”, går det inte att utläsa av 
migrationsmyndigheternas beslut. I besluten (ur de sidor som finns med) finns inte någon 
hänvisning till förarbeten där synnerligen allvarligt funktionshinder nämns. Det är bara att 
konstatera att trots experternas bedömning, bedömde inte migrationsmyndigheterna D:s 
funktionshinder som tillräckligt skäl för att bevilja henne uppehållstillstånd. 
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• Funktionshinderperspektiv 

Ur migrationsmyndigheternas dokument kan inte utläsas någonting om 
funktionshinderperspektiv förutom hänvisning till normativa akter där synnerligen allvarligt 
funktionshinder omtalas som möjligt skäl för beviljande av uppehållstillstånd. Enligt 
läkarintygen behöver D ”hjälp med i stort sätt allt i sin vardag med mat, toalett och hygien”, 
vilket tyder på att hon skulle kunna beviljas insatser enligt 1§ punkt 3 LSS om hon haft 
uppehållstillstånd. Ytterligare behöver D ”fortsatt kontinuitet med skola och annan 
gruppverksamhet för barn, samt regelbunden motorisk träning” för att inte stanna och t.o.m. 
gå bakåt i sin utveckling och hon ”har rätt till insatser enligt särskolans plan” enligt 
psykologutlåtande. Ur psykologutlåtande framkommer dessutom att både D och hennes mor 
befinner sig i stress pga. väntan på avvisningsbeslut och att de behöver en lugn och tydlig 
miljö, som är anpassad till personer med rörelsenedsättning och synnedsättning.  

• Offentligt biträde 

Det enda dokument som återspeglar det offentliga biträdets arbete i D:s personakt är ansökan 
för uppehållstillstånd pga. SÖO. I ansökan finns ingen hänvisning till något dokument (Lifos 
eller liknande), som ger information om möjligheter till adekvat vård i D:s hemland. 
Konventionen för funktionshindrade nämns inte i ansökan. Inte heller begreppen 
funktionshinder eller/och funktionsnedsättning nämns i ansökan.  

5.2.4. Personakt 4 

Man T (född 1982) 

T:s livshistoria  

T tillhör en etnisk minoritet i ett afrikanskt land. Inlämnade ID-handlingar bedömde 
migrationsmyndigheterna inte som trovärdiga. 

I hemlandet: 

T är den äldsta i syskonskaran. Hans far är pensionär med inkomst som inte räcker till att 
försörja familjen. T deltog i en samhällsrörelse mot ett projekt drivet av landets regering i 
hemlandet. I samband med en demonstration i juni eller juli 2007 blev T gripen tillsammans 
med många andra demonstranter. Han var fängslad ungefär 3 månader. Då T var mycket sjuk, 
var han inlagd på sjukhus vid ett tillfälle, varifrån han, med hjälp av en vän till sin far, 
lyckades fly. T tog sig till ett grannland och därifrån till Sverige. T lider av njursvikt, vilket 
var diagnostiserad i hans hemland och han fick hemodialysbehandling där. T riskerar 
förföljelse pga. sitt politiska engagemang och sin etnicitet. Därtill riskerar han att avlida om 
han återsänds till hemlandet. 

Resvägen till Sverige:  

T gick till fots från hemlandet till grannlandet på en dag och reste sedan med ett falskt pass 
från detta land till Europa. T reste med flyg till Sverige.  

I Sverige: 

T får hemodialysbehandling tre gånger per vecka. 
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Synnerligen Ömmande Omständigheter 

T:s hälsotillstånd:  

1) Under period mellan asylansökning och Migrationsverkets avslagsbeslut (2008-09-18) 

T får dialys på ett sjukhus i Sverige tre gånger per vecka, vilket är livsnödvändigt (ur 
läkarintyget). Njurtransplantation bedöms som ett alternativ för att T i framtiden skall slippa 
dialysen. T behandlas även för tuberkulos. 

2) Under perioder mellan fyra avslag från Migrationsverket på ansökan om 
verkställighetshinder (från 2008-09-18 till 2010-09-16) samt under perioden från sista 
avslag från Migrationsverket (2010-09-16) och avslag från Migrationsöverdomstolen 
för begäran om prövningstillstånd (2011-11-17) 

Flera läkarintyg i akten intygar att T lider av kronisk njursvikt. Pga. sjukdomen är han 
beroende av dialysbehandling livet ut. Varje behandling tar 4,5 timmar. Utan behandling 
riskerar T att avlida inom en vecka. Läkarna ger uttryck för sin oro om T skulle tvingas 
återvända till hemlandet. 

Situationen i hemlandet: 

Det finns dialysvård i hemlandet som ges gratis och är avsedd för alla som behöver det. Från 
mars 2011 pågår omfattande läkarstrejker i T:s hemland. Dessa berör även njurkliniker.  

Anpassning till Sverige: 

Sedan 2009 har T en flickvän i Sverige.  

Migrationsmyndigheternas resonemang kring T:s situation utifrån bestämmelsen om 
SÖO.  

• Migrationsverkets beslut (2008-09-18) 

Migrationsverket uppger med hänvisning till ett dokument från databas Lifos 
(dokumentnummer XXXXY) att det finns 49 dialyscenter i T:s hemland, varav 14 ligger i 
hans hemort och att alla landets medborgare har rätt till gratis dialysvård samt att det finns ett 
organ i T:s hemort som ”remitterar patienten till den vårdinrättning som ligger närmast 
patientens bostadsort”. Oavsett om vården ges privat eller statligt är vården gratis för den 
enskilde.  

Ett läkarintyg skrivet av en läkare från T:s hemland ifrågasätter att dialysvården i landet i 
fråga är kostnadsfri och att den är tillgänglig.  Emellertid finner Migrationsverket att adekvat 
vård kan ges i T:s hemland, kostnadsfritt och i ett flertal större sjukhus. Migrationsverket 
noterar särskilt att det framgår från läkarintyget att T diagnostiserats i sitt hemland och att 
behandling redan påbörjades där. Migrationsverket finner inte anledning att ifrågasätta 
informationen som framtagits av Lifos. Migrationsverket framför att om njurtransplantationen 
anses som nödvändig kan den genomföras även i T:s hemland. ”Att kostnaderna för vård är 
höga är inte något som kan ligga till grund för att uppehållstillstånd skall beviljas enligt 5 
kap 6§ utlänningslagen”.  

T beviljas inte uppehållstillstånd pga. SÖO. 
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• Migrationsverkets fem beslut i fråga om verkställighetshinder (besluten är 
daterade 2009-09-02, 2009-12-18, 2010-09-16, 2011-02-07 och 2011-09-15) 

På alla ansökningar för uppehållstillstånd pga. verkställighetshinder fick T avslag. Alla dessa 
fall sammanfattas här under en gemensam rubrik.  

Flera läkarintyg intygar att T lider av kronisk njursvikt och att han är beroende av 
dialysbehandling livet ut. Utan behandling riskerar T avlida inom en vecka. I hemlandet är 
väntetiden på en dialysplats lång. Med hänvisning till ett dokument från Lifos databas 
(dokumentnummer XXXXX) framför T att han inte kan garanteras dialysbehandling inom 
nödvändig tid.  

Ytterligare framför T att om han tvingas återvända kan han inte försörja sig själv. Den 
ekonomiska situationen som T:s familj har i hemlandet gör att dialysbehandlingen inte är 
tillgänglig för T, dialysbehandlingen är dyr. Det är dessutom ca 10 timmar att åka mellan T:s 
hemstad och den närmaste dialyskliniken. Det finns även risk att den politiska situationen i 
hemlandet kan förvärras. Från ett utlåtande av kurator på X-sjukhuset (2010-12-29) 
framkommer att T har en flickvän i Sverige sedan två år tillbaka och har flera skäl för att han 
inte kan ansöka om anknytning med henne från hemlandet.  

Migrationsverket bedömer med hänvisning till samma dokument från Lifos databas 
(dokumentnummer XXXXX) att det finns dialysvård tillgänglig i T:s hemort. T framför att 
dialysvården finns i hemlandet, men att han inte kommer att hinna tillgodogöra sig den inom 
tidsramen. Verket anser att T har möjlighet att bosätta sig i sin hemort och få tillgång till 
dialysvård där.  

Migrationsverket konstaterar att det inte är svårighetsgraden av den åberopade 
sjukdomstillståndet som skall bedömas utan att ”utlänningen blivit svårt sjuk att det på grund 
härav ej går att genomföra en verkställighet” (prop.2004/05:170, s.226). Verket bedömer att 
T:s åberopade medicinska skäl inte utgöra hinder för verkställigheten av utvisningsbeslut.  

I den sista ansökan om verkställighetshinder (2011-09-15) lämnar T in artiklar som handlar 
om de omfattande läkarstrejkerna i hans hemland och om att det är vanligt förekommande att 
personer i behov av dialys avlider pga. bristande vård och dialysmöjligheter. Ytterligare 
hänvisas i T:s ansökan till Europadomstolens och Migrationsverkets praxis. Enligt 
Europadomstolens dom i målet N v. UK daterad den 27 maj 2008 (ansökan 26565/05) är ”ett 
beslut om ut- eller avvisning av en utlänning som lider av en svår sjukdom till ett land där 
möjligheterna att behandla den ifrågavarande sjukdomen är sämre kan strida mot artikel 3, 
men endast om exceptionella omständigheter och starka humanitära skäl föreligger”.  Enligt 
Migrationsverkets beslut i mål nr. 761-11 E utgör den omständighet att en person har 
kontinuerligt behov av regelbunden dialys för att överleva ett bestående verkställighetshinder 
samt att den även ger anledning för att begära en ny prövning av ärendet. Det offentliga 
biträdet framför att T:s omständigheter bör bedömas utifrån dessa två dokument. 
Migrationsdomstolen anser dock inte att omständigheter åberopade i T:s mål är så 
exceptionella som det menas i praxis och avslår både ansökan om verkställighetshinder och 
ansökan om prövningstillstånd.  

• Migrationsdomstolens dom (2011-10-21) 

T yrkar att hans verkställighetsärende inhiberas och att han beviljas ny prövning samt att en 
ny offentligt biträde förordnas för honom. Omständigheter som T åberopar beträffande sitt 
hälsotillstånd och möjligheter för adekvat vård i hemlandet är samma som i tidigare ärenden. 
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Ytterligare yttrar T att Migrationsverket inte kan garantera honom den vård han behöver inom 
några timmar efter han landat i hemlandet.   

I sitt resonemang hänvisar Migrationsdomstolen att huvudprincipen i utlänningslagen är att 
lagakraftvunna beslut ska verkställas och att ansökningar som kommer in därefter inte ska 
prövas på nytt. T åberopat hälsoskäl som hinder mot verkställighet. ”Vid bedömningen får 
hänsyn inte tas till klagandens familjeförhållanden, hälsotillstånd och anpassning till 
Sverige”, varför Migrationsdomstolen avslår ansökan för ny prövning. Eftersom en ny 
prövning inte är aktuell ”saknas även grund att förordna om offentligt biträde”.  

• Migrationsöverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd (2011-11-17) 

Sammanfattade kommentar 

Migrationsverket bedömer att de inlämnade ID handlingarna, informationen om resväg och 
om andra omständigheter i T:s bakgrund är inte trovärdiga. 

• Hälsotillstånd 

T är beroende av dialysbehandling som måste ges honom tre gånger per vecka. Utan denna 
behandling kan T inte leva längre än en vecka. En annan lösning av hans hälsoproblem är 
njurtransplantation, som är mycket dyr.  

Vid ett tillfälle då jag var närvarande vid Asylkommitténs mottagning observerade jag bl.a. 
T:s samtal med juristen. Under samtalet uppgav T att han hade blod i avföringen sedan en tid 
tillbaka. En f.d. papperslös migrant - en utbildad läkare och T:s landsman - som hjälpte T med 
tolkningen vid samtalet förklarade denna företeelse med den stress som T har pga. 
asylprocessen.   

• Situationen i hemlandet 

Två olika Lifos dokument (som har olika dokumentnummer) åberopas av 
Migrationsmyndigheterna beträffande tillgängligheten av dialysvård i T:s hemland. En av 
dessa dokument är daterat november 2009 enligt Migrationsverket, vilket betyder att 
dokumentet förväntas återspegla ett aktuellt läge i T:s hemland när det gäller dialysvård. 
Emellertid gav sökningen i Lifos databas inga resultat, varför det är svårt att analysera både 
denna information och hur migrationsmyndigheterna använder denna information. Enligt 
migrationsmyndigheterna framkommer det av båda dokumenten att alla medborgare i landet 
”har rätt till gratis dialysvård” och att det finns ett organ i landets huvudstad som remitterar 
patienter till den vårdinrättning som ligger närmast patientens hemort. Under våren-sommaren 
2011 pågick en omfattande läkarstrejk i T:s hemland, vilket drabbade även dialysvården.  

• Anpassning till Sverige 

T har en flickvän i Sverige sedan 2009, dock åberopas inte denna omständighet som SÖO i 
ärendena. 

• Funktionshinderperspektiv  

Funktionshinderperspektiv är inte uttalat i migrationsmyndigheternas beslut. Konventionen 
om funktionshindrade åberopas varken av T:s ombud eller av migrationsmyndigheterna. 
Begreppet funktionshinder framkommer bara i sammanhang med hänvisningen till 
Europadomstolens praxis. Någon hänvisning till förarbeten beträffande möjligheter för en 
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utlänning att bli beviljad uppehållstillstånd om denne lider av en livshotande somatisk eller 
psykisk sjukdom eller ett synnerligen allvarligt funktionshinder finns varken i 
migrationsmyndigheternas beslut eller i det offentliga biträdes argumentation.  

• Offentligt biträde 

Olika offentliga biträden representerade T i asylprocessen. 

Det offentliga biträde som representerade T i det sista ärendet om verkställighetshinder och i 
alla följande ärenden, hade gjort ett omfattande arbete när det gäller hänvisningar till både 
Migrationsverkets och Europadomstolens praxis samt när det gäller belysning av den aktuella 
situationen med dialysvården i T:s hemland. Emellertid ledde det inte till något positivt 
resultat. Migrationsmyndigheterna avslog hänvisade praxis relevans för ärendet utan att ge 
någon förklaring.  

5.2.5. Personakt 5 

En äldre kvinna N (född 1928-03-15) 

N:s livshistoria 

N är en äldre kvinna med härkomst från f.d. Sovjet Unionen. Hon har styrkt sitt ID genom att 
lämna in sitt nationella pass.  

I hemlandet: 

I hemlandet sammanbodde N med sin dotter fram till 1985, då dottern gifte sig och bosatte sig 
med sin make. Dottern och dotterns son bodde hos N i hemlandet under några veckor innan de 
reste till Sverige i slutet av 2002. Första gången N träffade dem efter deras resa till Sverige 
var när hon anlände till Sverige 2008-03-28. Sedan de flyttade till Sverige hade N haft telefon 
kontakt med dem. N:s make dog 2008-01-16. N har inte möjlighet att ta hand om sig själv 
pga. sin ålder. Hon vill därför bosätta sig i Sverige hos sin dotter.  

N hade hälsoproblem redan i hemlandet. Hon var sängliggande under en längre period och 
fick under tiden, med stigande ålder, ett ökat behov av omvårdnad. 

N:s make var aktiv i frågor som berör den etniska minoritet de representerar. N:s 90-åriga 
man blev tagen av polisen och avled på polisstationen. N:s hem var utsatt för rannsakan. 

Migrationsmyndigheterna finner inte N:s berättelse trovärdig. 

Resvägen till Sverige:  

N reste till Sverige med en tysk Schengenvisering giltig i 35 dagar under perioden 080318-
080421. 

I Sverige: 

N har vistats i Sverige oavbrutet sedan inresedatumet. Under tiden i Sverige har hon uppvisat 
allvarliga och svåra symptom på PTSS. Under tiden insjuknade N svårt i hjärninflammation, 
hon fick ansiktsförlamning, vänstersidig avdomning och svaghet i kroppen. Ytterligare lider 
hon av högt blodtryck, cirkulationsrubbningar i ben och fötter. 

Synnerligen Ömmande Omständigheter 
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N:s hälsotillstånd:  

1) Under period mellan ansökan (2008-03-20) och Migrationsverkets beslut (2008-06-
11)  

N:s hälsotillstånd åberopas inte i ansökan om uppehållstillstånd pga. familjeanknytning. Det 
nämns bara att hon pga. sin ålder inte har möjlighet att ta hand om sig själv efter att hennes 
make hade avlidit.  

2) Under period mellan Migrationsverkets beslut (2008-06-11) och 
Migrationsdomstolens dom (2010-11-11). 

Vid slut av 2009 fick N vänstersidig ansiktsförlamning, vänstersidig avdomning och svaghet i 
kroppen. N lider av hjärninflammation. N lider även av högt blodtryck, 
cirkulationsrubbningar i ben och fötter samt har psykiska besvär. N uttrycker oro för att hon 
inte får uppehållstillstånd (ur läkarintyget)  

Situationen i hemlandet: 

Efter makens död har N inga släktingar i hemlandet. Hennes behov av omsorg har ökat med 
stigande ålder.  

N:s lägenhet har övertagits av andra under den tid hon vistats i Sverige. Hon riskerar även att 
förlora sin pension i hemlandet. N är dessutom rädd att bli förföljd av myndigheterna pga. den 
avlidne makens politiska aktivitet. Dessa omständigheter åberopar hon först vid sin andra 
ansökan om uppehållstillstånd, dvs. två år efter att ha fått avslag på sin första ansökan.  

Anpassning till Sverige: 

N har sina enda släktingar i Sverige. 

Migrationsmyndigheternas resonemang kring N:s situation utifrån bestämmelsen om 
SÖO.  

• Ur Migrationsverkets beslut (2008-06-11) 

Migrationsverket konstaterar att det inte kan anses att N(80 år) i hemlandet ingått i ett 
gemensamt hushåll med sin dotter och sitt barnbarn innan de flyttade till Sverige. 
Migrationsverket bedömer att N inte tillhör dotterns kärnfamilj.  N har inte heller lämnat in en 
ansökan om uppehållstillstånd ”relativt kort efter att de beviljats permanent uppehållstillstånd 
i Sverige”. Migrationsverket bedömer att N inte har en sådan stark anknytning till Sverige 
som utgör en SÖO i utlänningslagens mening.  

• Migrationsverkets beslut (2010-04-30). 

N (82 år) åberopar i sin ansökan bl.a. sitt hälsotillstånd som grund för uppehållstillstånd. N 
lider av ännu inte diagnostiserad hjärninflammation som hon behöver vård för i Sverige 
eftersom vårdnivån i hemlandet är lägre och begränsas till de personer som kan betala. Hon 
har fått vänstersidig ansiktsförlamning, vänstersidig avdomning. Hon lider även av högt 
blodtryck, cirkulationsrubbningar i ben och fötter och psykiska besvär. Migrationsverket 
konstaterar att ”det i ärendet inte getts in något läkarintyg eller annan medicinsk 
dokumentation avseende diagnoser, behandlingar och eventuella framtida vårdbehov”. Enligt 
ett odaterat behandlingsmeddelande från X-sjukhus har N vårdats där 2009-12-29 till 2010-
01-07 (10 dagar) och undersökning med magnetkamera visade att N har inflammation i 
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hjärnan. Resultat från neurologisk undersökning har inte getts in eftersom det inte gick att få 
ta del av handlingar från vårdande sjukvårdsinrättningar.  

Migrationsverket ifrågasätter inte att N har en inflammation i hjärnan, problem att förflytta sig 
och att N behöver hjälp med daglig omvårdnad pga. bl.a. sin ålder. ”Av landinformation som 
tillförs ärendet framgår att ekonomiska resurser och vistelseort inverkar på tillgången till 
sjukvård i N:s hemland”. Migrationsverket hänvisar till WHO:s rapport 10 Health Questions 
about Caucasus and Central Asia 2009 s. 158, 161 och hävdar att antalet specialistläkare och 
utrustade sjukhus är bättre i N:s hemort (en storstad) än i andra delar av landet.   

Migrationsverket bedömer även att N:s hälsotillstånd inte framstår som så synnerligen 
allvarligt eller livshotande att uppehållstillstånd kan beviljas enbart på den grunden. N, som är 
82 år gammal, fick hjälp av sina grannar i hemlandet. Hon har egen pension och pension efter 
sin make. N:s släktingar i Sverige har tidigare åtagit sig att tillgodose N:s materiella och 
medicinska behov. ”Inte alla dessa omständigheter och inte omständigheten att N:s lägenhet 
hyrts ut efter att hon slutat betala hyran finner Migrationsverket som så synnerligen 
ömmande att uppehållstillstånd får beviljas”.   

• Migrationsdomstolens dom (2010-11-11) 

Migrationsdomstol utgår i sin bedömning från att omständigheter som anknytning till Sverige 
eller skäl av humanitär art inte vägas in vid en ny prövning (MIG 2008:36). Det är således 
bestämmelsen om verkställighetshinder och inte om SÖO som Migrationsverket måste 
bedöma omständigheter vid en ny prövning. Eftersom beslut enligt 12kap. 18§ UtlL inte får 
överklagas avslår Migrationsdomstolen N:s överklagande.  

Sammanfattade kommentar 

• Hälsotillstånd 

Vid ankomsten till Sverige hade N redan haft högblodtryck, cirkulationsrubbningar i ben och 
fötter som var orsakade av hennes ålder. Så småningom förvärrades N:s hälsotillstånd under 
asylprocessen. Föst började hon visa allvarliga och svåra symptom PTSS. Sedan fick hon 
ansiktsförlamning, vänstersidig avdomning och svaghet i hela kroppen. N:s psykiska 
hälsotillstånd försämrats pga. den oron hon upplever i samband med asylprocessen.  

• Situationen i hemlandet 

Migrationsmyndigheterna hänvisar i sin bedömning till WHO:s rapport (Jakubowski & 
Arnaudova, 2009). Enligt migrationsmyndigheterna finns det vård att tillgå i N:s hemland. 
Granskning av de hänvisade sidorna visade att det finns primärvård och att det finns 
omfattande brister av specialistläkare i landet i fråga samt att det finns omfattande brister i 
den sekundära och tertiära vården. Migrationsmyndigheterna förbiser den faktum att N:s 
hälsoproblem kräver speciell vård. Tillgång till statligt subventionerad äldreomsorg eller ej i 
landet berörs inte alls i migrationsmyndigheternas beslut.  

• Anpassning till Sverige 

I Sverige har N sina två släktingar, sin dotter och hennes son. 

• Funktionshinderperspektiv 
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Funktionshindradperspektiv är inte uttryckt i migrationsmyndigheternas beslut. Begreppen 
funktionshinder eller/och funktionsnedsättningar framkommer inte i texterna. 

• Offentligt biträde 

Någon medicinsk dokumentation som intygar N:s diagnos, behandlingar och eventuella behov 
för vård i framtiden lämnades inte in av N:s offentliga biträde. Behandlingsmeddelandet från 
sjukhuset där N fick vård under tio dagar ungefär fyra månader innan Migrationsverkets 
beslut var meddelat, var odaterat, varför Migrationsverket inte accepterat det. Resultat från 
neurologisk undersökning har inte getts in eftersom det offentliga biträdet inte kunde få del 
handlingar från vårdande sjukvårdsinrättningar, av oklar anledning.   

6. RESULTATANALYS 

6.1 Icke-deltagande observationer 

I kontexten av studiens ämne är det migrationsmyndigheterna som representerar systemet, 
dvs. staten. Migrationsmyndigheternas uppgift i handläggningen av asylärendena är att 
bedöma om sökandena har giltiga skäl för att få stanna i Sverige. Bedömningen genomförs 
utifrån både nationella och internationella rättskällor och migrationsmyndighetens interna 
riktlinjer och regler. Systemet har sitt ursprung i individernas livsvärldar enligt Habermas 
(1996). Med andra ord får staten sin legala makt från medborgarna genom demokratiskt val. 
Dock har systemet en tendens att kolonisera individernas livsvärldar, vilket visar sig i 
synnerhet i att systemets sätt att använda den legala makten tenderar att förvandla individen 
från ett subjekt till ett objekt. För att motverka denna tendens startar individer 
samhällsrörelser och arbetar ideellt i icke-statliga organisationer.  

De personer, som jag träffade på Asylkommittés mottagning på Läkare i världens klinik, är 
personer vars sociala livsvärld utformats bl.a. av erfarenheter av att vara i kontakt med 
papperslösa migranter, varav några som har allvarliga funktionsnedsättningar. Enligt mina 
observationer upplever organisationens experter och volontärer besvikelse över hur systemet 
använder det mandat som det fått i frågor som rör mänskliga rättigheter. Kampen för 
organisationens aktivister genom att bilda opinion, föra debatter på olika nivåer samt genom 
att med de mycket begränsade ekonomiska möjligheterna tillgodose de papperslösa 
migranternas behov av juridisk och medicinsk hjälp. 

När det gäller de migranter som jag observerade vid mottagningen på Asylkommittén samt de 
migranter vars personakter jag har studerat påverkas deras livsvärldar av både kontakt med 
systemet och med Asylkommitténs experter och volontärer. Erfarenheter från kontakt med 
olika myndigheter och institutioner som representerar systemet, formar den papperslöses 
livsvärld under asylprocessen. En asylsökande migrants hälsotillstånd uppvisar stark tendens 
att försämras under asylprocessen. Ibland leder denna försämring till allvarliga 
funktionsnedsättningar och funktionshinder. Avslag efter avslag ger upphov till hopplöshet, 
vilket leder till dålig psykiskt hälsa, ibland till suicidalbeteende. Det visar sig dessutom att 
barn påverkas starkt av asylprocessens negativa gång, när den framkallar förtvivlan hos deras 
föräldrar.  

6.2. Barnets bästa  

Bland faktorer som indirekt påverkar barnens hälsotillstånd i de studerade personakterna är 
det sätt som migrationsmyndigheterna handlägger ärendena där barn finns med. Analysen av 
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migrationsmyndigheternas beslut i de tre personakter där barn finns med visar att 
migrationsmyndigheterna använder sig av principen barnets bästa utan att gå in i allsidigt 
resonemang kring det som är bäst för det enskilda barnet i ärendet. Det är varje enskilt barns 
bästa som ska vara i främsta rummet enlig denna rättsprincip (BK, art.3). Migrationsverket 
uttalar generella bestämmelser som grund för sin bedömning, utan att gå in i detaljerad analys 
och motivering beträffande riskfaktorer i sin bedömning av det enskilda barnets 
livsomständigheter.  

Alla de fyra barnen har egna registreringsnummer vid Migrationsverket. Emellertid bedöms 
inte barnens situation i alla ärendena genom att det enskilda barnet ställs i centrum. I 
personakt 1 benämns barnet i grundärendet i sällsynta och sparsamma utryck. 
Migrationsmyndigheterna går inte in i något resonemang kring de miljöfaktorer för barnets 
psykosociala utveckling som fanns tidigare, finns nu och kan finnas i framtiden i fall barnet 
återvänder till hemlandet. Påståendet att barnets far finns kvar i hemlandet stöds inte med 
några reflektioner kring varför det kan anses vara bra för det enskilda barnet. En annan viktig 
observation gällande barnärendena är att yngre barn (personakt 1 och 2) inte hörs vid 
asylutredningen, utan det är deras föräldrar som för deras talan.  

Migrationsmyndigheterna konstaterar att ett barns hälsotillstånd inte behöver vara av samma 
allvar som en vuxens för att barnet ska beviljas uppehållstillstånd enlig bestämmelsen om 
SÖO, men de läkarintyg som lämnas in räcker inte alltid för att övertyga 
migrationsmyndigheterna att barnets hälsotillstånd är synnerligen allvarligt. Så är fallet för två 
syskon i personakt 2. Detta är trots att läkarutlåtandena innehåller bedömning av barnets 
behov och riskfaktorer för barnets hälsa och utveckling. Att barnets omständigheter inte 
behöver vara av samma allvar och tyngd som för en vuxen för att barnet skulle kunna beviljas 
uppehållstillstånd hänvisas det till i migrationsmyndigheternas beslut. Däremot är det inte 
klart varför apatiskt tillstånd av den allvarligaste graden inte bedöms som tillräckligt.  

Hur migrationsverkets handläggare väljer de kriterier som tillämpas i bedömningen av varje 
enskilt ärende är oklart vid analysen av personakterna. Exempelvis blev ett barn som hamnat i 
uppgivenhetstillstånd av allvarligaste grad beviljat uppehållstillstånd (personakt 1), medan två 
syskon som hamnade i liknande tillstånd (personakt 2) vägrades tillstånd. Detta trots att 
möjligheten till en adekvat vård i deras hemländer är lika dålig och att det intygas med flera 
läkarintyg i båda fallen att barnens hälsotillstånd innefattar allvarliga risker för deras vidare 
utveckling.  

Analysen av migrationsmyndigheternas tillämpning av principen barnets bästa visar att olika 
handläggare använder sig av samma regelverk på olika sätt. Det är inte bara omständigheterna 
i ärendena som bedöms som unika utan också handläggarnas sätt att bedöma ärendena kan 
vara unika, enligt min uppfattning. Denna observation strider mot en av de egenskaper som 
Weber tillskriver byråkraterna i ett idealiskt byråkratiskt system, i synnerhet mot byråkratens 
opersonlighet och lojalitet för systemet. Min utgångspunkt i detta resonemang är att det 
system som migrationsmyndigheterna representerar utarbetar ett regelverk för hur 
asylutredningarna bör bedömas, vilket borde leda till att handläggningen av liknande ärenden 
leder till liknande beslut. Med tanke på den högsta restriktiviteten i tillämpningen av 
bestämmelsen om SÖO skulle det inte betraktas inkonsekvent om barnen i båda ärendena fick 
avslag av Migrationsverket. Däremot kan frågan ställas om vilken sjukdom som ska bedömas 
som synnerligen ömmande om inte ett apatiskt tillstånd av allvarligaste grad bedöms så.  
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6.3. Funktionshinderperspektiv  

Studiematerialet visade att funktionshinderperspektiv inte har ett klart uttryck i 
migrationsmyndigheternas beslut i ärendena som omfattar personer med uppenbara 
funktionsnedsättningar och funktionshinder.  

Hälsotillståndet för de tre apatiska barnen (personakt 1 och 2) benämns inte som 
funktionshinder. Däremot bedöms hälsotillståndet som allvarligt i personakt 1 medan i 
personakt 2 görs inte en sådan bedömning. Risker för att barnens funktionsnedsättningar i 
personakt 2 kan få bestående karaktär pga. utvisningsbeslut tas inte hänsyn till vid 
bedömningen. Detta trots att det av läkarutlåtanden framkommer att uppgivenhetssyndrom av 
allvarligaste graden kan ha allvarliga konsekvenser även för barnens fysiska utveckling med 
beaktande av deras ålder (personakt 2).  

Den njursjuke mannen (personakt 4) som kan dö utan dialysvård får inte stanna i Sverige. 
Detta trots att möjligheter för honom att få dialysvård i hemlandet är mycket begränsade 
speciellt vid den sista ansökningen om uppehållstillstånd pga. verkställighetshinder, då 
omfattande läkarstrejker pågår i hans hemland. Hänvisning till Europadomstolens rättspraxis 
där en person i liknande situation blev beviljad uppehållstillstånd accepteras inte av den 
svenska migrationsdomstolen med anledning att den svårt sjuka mannens omständigheter inte 
anses som så exceptionella som det menas i Europadomstolens refererade dom. 
Migrationsdomstolen motiverar dock inte sin bedömning.  

Den gamla kvinnan i personakt 5 har en del funktionsnedsättningar pga. sin ålder. Under tiden 
i Sverige försämras hennes psykiska hälsa pga. asylprocessen. Även hennes fysiska hälsa 
uppvisar allvarliga neurologiska problem. I migrationsmyndigheternas beslut i detta ärende 
talas inte om kvinnans sjukdomar som funktionsnedsättningar.   

Till skillnad från principen barnets bästa benämns inte funktionshinderperspektiv i 
dokumenten i personakterna, medan begreppet funktionshinder framkommer i 
migrationsmyndigheternas beslut i form av en generell bestämmelse om att ”ett skäl för 
uppehållstillstånd kan vara att utlänningen har en livshotande fysisk eller psykisk sjukdom 
eller lider av ett synnerligen allvarligt funktionshinder”. 

Denna observation har sin förklaring i den distinktion mellan medborgare och icke-
medborgare som fastställs i handlingsplanen för funktionshinderperspektiv och som strider 
mot Sveriges internationella förpliktelser för mänskliga rättigheter (Alexander, 2010). Staten 
använder sin makt för att kolonisera individernas livsvärld genom att utesluta de papperslösa 
från personkretsen som omfattas av den internationella konventionen för funktionshindrade. 
Efter beslutet om utvisning fastställs i den sista instansen i det svenska migrationssystemet 
blir migranterna i fråga papperslösa. De funktionshindrade människor vägras då även den 
akuta vården som de var berättigade för som asylsökande.  

6.5. Anpassning till Sverige 

Det vanligaste argumentet mot anpassning till Sverige som ett skäl för uppehållstillstånd är att 
tiden tillbringad i landet inte är tillräckligt lång. Att ha tillbringat två, tre eller fyra år av sitt 
liv i Sverige kan för ett barn betyda betydligt mer än för en vuxen med utgångspunkt från 
barnets ålder och erfarenheter under denna tid. Den sociala livsvärld för de barn som går i 
skola eller förskola påverkas av att barnen är involverade i nya sociala sammanhang. Den 
funktionshindrade flickan (personakt 3) uppvisade betydliga framsteg i sin fysiska och 
begåvningsmässiga utveckling under sin tid i Sverige. Läkarna förklarar dessa framsteg med 
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både den behandling som flickan fått under tiden och flickans trivsel i barngruppen hon går in 
i under behandlingen.  

Tidsaspekten för anpassning till Sverige är viktig även för de vuxna. Barnens föräldrars 
psykiska ohälsa försämras under asylprocessen, vilket kan tolkas inte bara som oro för att inte 
få stanna i Sverige utan också som oro för att tvingas att återvända till hemlandet, där både 
ekonomiska och psykosociala förhållandena är utmanande för den som vill etablera sig i ett 
samhälle där det förekommer korruption och mutor, där det inte finns fungerande välfärd och 
realt tillgänglig medicinsk vård och omsorg. Oron, för att inte tala om fasan, inför risken att 
tvingas att återvända ligger till grund för att människor gör suicidförsök till exempel, som 
mödrarna till barnen i personakt 1 och 2 gjorde. Människors beteende är resultat av att inte ha 
den ontologiska tryggheten som gör framtiden överblickbar. De vuxnas psykiska tillstånd 
påverkar även barnens livsvärld som formas bl.a. av kommunikationen med de närstående. 
Saknar föräldrarna den ontologiska tryggheten kan de inte ge sina barn denna trygghet, vilket 
leder till att barnen avskärmar sig i ett apatiskt tillstånd. Det faktum att barnen brukar 
tillfriskna så småningom efter att deras familjer får uppehållstillstånd förklaras av Bådegård 
(2005) med att föräldrarnas (främst mödrarnas) psykiska hälsa förbättras så att de orkar ta 
hand om sina barn. Denna observation kan förklaras med att beviljande av uppehållstillstånd 
ger den fasta grunden för föräldrar som ger upphov till den ontologiska tryggheten, livet blir 
förutsägbart. Förändringar i föräldrarnas livsvärld påverkar även barnens livsvärld, vilket 
leder till tillfrisknande.  

I personakt 5 är det en äldre funktionshindrad kvinna som inte fick stanna i Sverige, trots att 
de enda två släktingar hon har är bosatta i Sverige. I resonemanget kring möjligheter för en 
äldre person att leva ensam i hemlandet missar migrationsmyndigheterna en viktig aspekt. För 
det första finns det ingen av staten subventionerad äldreomsorg i sökandens hemland, dvs. 
stöd och omsorg av sina barn är vad äldre personer i många länder har behov av. För det andra 
är ansvaret för att försörja och ge omsorg för gamla föräldrar förankrad i den traditionella 
kulturen som kvinnan och hennes dotter kommer ifrån. Männikors sociala livsvärld 
produceras och reproduceras i det kulturella sammanhanget. Och i detta fall leder känslan av 
att inte ha överblickbar framtid och förutsägbart liv till att personen inte har den ontologiska 
tryggheten och utvecklar således psykiska och även psykosomatiska sjukdomar. 

6.6. Situationen i hemlandet  

Handläggarna på migrationsmyndigheter är byråkrater som systemet använder sin legala makt 
genom. I sina beslut refererar de till lagar, förarbeten, rättspraxis, interna normativa dokument 
samt dokument samlade i Lifos databas. Lifos är skapad som ett speciellt verktyg för 
handläggarna på Migrationsverket, där informationen om olika länder samlas. Två speciella 
avdelningar på Migrationsverket arbetar för att administrera och uppdatera databasen, så att 
handläggarna får den mest relevanta och aktuella information om asylsökandenas 
härkomstländer.  

Innehållsanalys av studiematerialet visade att informationen från Lifos kan tolkas fritt av 
handläggarna, någon mening kan dras ut ur referenskällans kontext och mycket annan 
relevant information lämnas utan beaktande. I migrationsmyndigheternas beslut i personakt 2 
hänvisas det till Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter. På rapportens första 
sida står att informationen i dokumenten inte ger en fullständig bild av hur situationen med 
mänskliga rättigheter är i respektive land och att informationen i rapporten måste 
kompletteras med andra källor. Emellertid grundar migrationsmyndigheterna sitt beslut om 
situationen i sökandens hemland i detta ärende uteslutande på Utrikesdepartementets rapport. 
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I ett annat ärende i samma personakt vägrar migrationsmyndigheterna att acceptera som 
motargument ett utdrag från en rapport skriven av en expert. Migrationsmyndigheterna visar 
misstro till andra experter.  En annan observation handlar om att handläggarna hänvisar till ett 
äldre dokument då det finns en som är färskare (personakt 2), vilket ger grund för antagandet 
att antingen Migrationsverket inte uppdaterar informationen i Lifos eller att handläggarna inte 
är noga med att använda de nyaste dokumenten. 

Sökning av två dokument på Lifos, som det hänvisades till i migrationsmyndigheternas beslut 
i personakt 4, gav inte något resultat. På databasens hemsida står det att vissa dokument i 
databasen är sekretessbelagda, vilket leder till att sökningen inte ger åtkomst åt dokumentet 
utan det är bara rubriken som kommer fram vid sökningen. Sökning av de två ovannämnda 
dokumenten gav ingen resultat alls. Det faktum att en del av dokumenten på Lifos är 
sekretessbelagda väcker också frågor beträffande hur stor och avgörande roll dessa dokument 
har för enskilda asylsökandenas öde.  

Ett viktigt moment i migrationsmyndigheternas beslut berör den vård som myndigheterna 
menar att det finns i de funktionshindrade sökandenas hemländer (personakt 1, 2, 4, 5). De 
dokument som migrationsmyndigheterna hänvisar till talar egentligen om den primära vården 
medan i de studerade personakterna är sökanden i behov av den sekundära och den tertiära 
vården. Denna åtskillnad poängteras inte i migrationsmyndigheternas beslut. Denna 
observation kan förmodligen förklaras med att funktionshinderperspektiv inte är uttalat i 
migrationsmyndigheternas beslut i ärendena om funktionshindrade personer.  

Analysen av Migrationsverkets beslut visade att handläggarna tar en del av information ur det 
refererade dokumentets kontext för att argumentera för sitt ställningstagande i ärendet. 
Handläggarnas sätt att arbeta med informationen från Lifos, deras sätt att utforma 
beslutsdokument, saknaden av logisk koppling mellan referenser och beslut ger intryck av att 
handläggarna anpassar texterna i ärenden till på förhand bestämda svar. Byråkraterna i 
idealiska byråkratiska system är enligt Weber väl förberedda, utbildade professionella som är 
lojala mot systemet. Det är dessutom en tydlig hierarki som råder i de byråkratiska 
organisationerna. Om handläggarnas lojalitet för migrationssystemet ger utrymme för att 
rättsäkerheten i asylärendena äventyras kan en fråga ställas kring de regler som 
migrationsmyndigheternas ledning definierar som vägledande och prioriterande för de 
underordnade byråkraterna.  

6.7. Offentligt biträde och andra expertsystem 

Förutom handläggarna på Migrationsverket finns det flera expertsystem som en 
funktionshindrad asylsökande kommer i kontakt med i de studerade personakterna. Dessa är 
läkare och annan medicinsk personal, vårdpersonal på sjukhus och behandlingshem, experter 
som utformar Lifos databas, jurister, polis, skolpersonal mm. Bland volontärerna på 
Asylkommittén finns också många utbildade personer som är experter inom olika områden, 
dock har de inte legal makt i frågor som berör migranternas asylärenden.   

Olika expertsystem verkar ha olika funktioner i de funktionshindrade personernas 
livssituation under asylprocessen. Personal inom hälso- och sjukvård hjälper dem att må 
bättre. Skolan ger barnen möjligheter att bl.a. socialiseras i det nya samhället, socialtjänsten 
gör ibland insatser för att stödja asylsökande. Däremot leder direkt eller indirekt kontakt med 
experter på migrationsmyndigheter till försämring av asylsökandenas hälsotillstånd. Med 
direkt kontakt avses här asylutredningar, som utförs i form av förhör eller 
domstolsförhandling medan indirekt kontakt sker via migrationsmyndigheternas skriftliga 
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beslut. Ett annat expertsystem vars arbete spelar stor roll i asylprocessen är offentliga 
biträden.  

Tilliten till experterna beror främst på den ställning som dessa har i asylsökandenas ärenden 
enligt min uppfattning. Migrationsmyndigheterna är de som representerar motparten i 
asylprocessen, medan de offentliga biträdena representerar asylsökandena. Från de studerade 
personakterna framkommer det att inte alla offentliga biträden är engagerade i sina klienters 
ärenden, vilket uttrycks i att viktiga dokument inte utfärdas och lämnas in till 
migrationsmyndigheterna, att viktiga omständigheter i den asylsökandens livssituation inte 
presenteras i ärenden eller att dessa omständigheter presenteras utan uttömande hänvisning till 
relevanta rätts- och andra källor.  Advokater är inte byråkrater i Webers mening men de 
förordnas och får betalt för sitt arbete av dessa. Denna relation mellan Migrationsverket och 
uppdragstagande advokaten kan snarare förklaras med Habermas teori om att pengar och 
makt som medier för det rationella förnuftet såsmåningom ersätter språk som medier för det 
kommunikativa förnuftet i det moderna samhället. I detta sammanhang kan en slutsats dras 
om att antingen finns det inget utvärderingssystem för att bedöma offentliga biträdenas 
arbetskvalitet eller att Migrationsverket inte intresserat sig för att asylsökandena får den bästa 
hjälpen och därför anlitar advokater som inte utför sina uppdrag i asylsökandens intresse. Om 
ett offentligt biträde inte utför sitt uppdrag i den asylsökandens intresse och fortsätter att få 
liknande uppdrag blir uppdraget uteslutande till en inkomstkälla. Den asylsökande förvandlas 
därmed från ett subjekt i asylprocessen till ett objekt för arbetsuppdrag för det offentliga 
biträdet.  

En annan viktig observation när det gäller samspel mellan olika expertsystem handlar om att 
experter på migrationsmyndigheterna inte alltid accepterar utlåtandena som representerar 
andra expertsystem. Det framkommer ofta i de studerade akterna att migrationsmyndigheterna 
ignorerar läkarnas bedömningar eller de offentliga biträdenas argument. Detta intryck grundas 
i att migrationsmyndigheterna nöjer sig med att konstatera att information är inlämnad av 
dessa experter och uttalar sin bedömning utan att föra fram något motargument. Resultaten av 
studiematerialet visar exempelvis att advokatens engagemang, kompetens och arbetskvalitet 
inte alltid kan påverka migrationsmyndigheternas beslut. Den ovan redovisade bedömningen 
av olika expertsystemens samspel i migrantens liv leder till slutsatsen att de funktionshindrade 
asylsökande som får avslag på sina ansökan för uppehållstillstånd pga. SÖO inte alltid kan 
känna tillit till de olika expertsystemen som finns i deras liv, vilket leder till att de i princip 
inte kan känna ontologisk trygghet under asylprocessen.   

7. DISKUSSION  

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att migrationsmyndigheternas sätt att tillämpa principen om barnets 
bästa är bristfällig. Däremot är socialtjänsten en myndighet som har mycket kunskap och 
erfarenheter i utredningar och bedömningen av barnets bästa. De studerade personakterna 
visar att socialtjänsten ibland beviljar insatser för asylsökande barn och deras föräldrar. I detta 
sammanhang skulle det vara relevant att även ha socialtjänstens utlåtande angående 
riskfaktorer för det enskilde barnets psykosociala utveckling under asylprocessen som 
underlag för åberopade SÖO.  Det är även relevant att ställa frågan om handläggarna på 
Migrationsverket har kompetens att utföra intervjuer med yngre barn.    

Studiens resultat visade att kriterier till rekvisiter för SÖO är mycket otydliga och därmed 
lämnas utrymme för tolkning. Den övergripande observationen beträffande 
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Migrationsmyndigheternas handläggning är att den präglas av extrem restriktivitet, vilket 
ledde till att ingen av de personer vars personakter omfattas av studien fick uppehållstillstånd 
pga. SÖO. Alla ärendena kom fram till verkställighetshinderstadiet och bara en flicka i 
apatiskt tillstånd blev beviljad uppehållstillstånd pga. verkställighetshinder.  

Ett av kriterierna för rekvisiten hälsotillstånd är ekonomiska konsekvenser som beviljande av 
uppehållstillstånd för den asylsökande kan innebära för staten. Att staten beaktar den 
ekonomiska bördan som funktionshindrade personer innebär för samhällsekonomin är 
förståeligt och logiskt. Frågan som måste ställas i detta sammanhang är om staten som 
ratificerar konventioner för mänskliga rättigheter, får äventyra en enskild funktionshindrad 
persons rätt till liv pga. det samhälsekonomiska intresset.  

De studerade personakterna visar att de offentliga biträdenas arbete i grundärendena ofta är 
mycket bristfälliga, vilket väcker frågor kring de kriterier som Migrationsverket tillämpar för 
att välja de advokater som förordnas för asylsökandena. Det offentliga biträdets bristande 
arbete i grundärendet försvagar även förutsättningar för asylsökanden att få positiva beslut i 
nästa instans inom det svenska migrationssystemet. Någon metod för kvalitetsutvärdering av 
advokaternas arbete borde tillämpas för att höja rättsäkerheten i asylutredningarna.  

7.3. Förslag för vidare forskning 

Eftersom diskursanalys inte omfattades av studiens syfte och frågeställningar kunde jag inte 
fokusera på den frågan. Emellertid anser jag att det är viktigt att studera 
migrationsmyndigheternas sätt att uttrycka barnperspektiv och funktionshinderperspektiv i 
sina beslut.  

Relationer mellan staten, migrationsverket och offentliga biträden, samt offentliga biträde och 
asylsökande kan vara intressant att studera utifrån agentteorin, som är en tvärvetenskaplig 
organisationsteori. 
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