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”On the one hand there is the letter of the law exalted in these
documents, which describes a specific range of rights and
precepts. On the other hand there is the spirit of the law, the
symbology of freedom, which is in some ways utterly meaning-
less or empty – although at the same time the very emptiness
provides a vessel to be filled with possibility, with a plurality of
autonomous yearnings.” (Williams 1993, s. 16) 
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Abstract
Eva Nilsson. Barn i rättens gränsland. Om barnperspektiv vid prövning om uppe-
hållstillstånd. Children in the Borderland of Law. On Child Perspectives in the
Determination of Granting Residence Permits. Doctoral dissertation. Swedish text
with summary in English. Iustus Förlag AB, 295 pp. Uppsala 2007. ISBN 978-91-
7678-657-4.

The aim of this study is to highlight problems regarding the status of children in
determining the granting of residence permits. Central to the study are the rules
contained in the Swedish Aliens Act (2005:716) about hearing children in the
course of proceedings and the child's best interests. The rules are based on Articles 3
and 12 respectively, in the United Nations Convention on the Rights of the Child
(CRC). They were introduced into the Swedish legislation in 1997, after an intense
debate questioning whether Sweden was meeting its obligations under the Conven-
tion. The application in aliens matters has, however, continued to be criticized after
the revision of 1997, especially in matters concerning children. In 2006 a new
Aliens Act came into force, involving a shift in the handling of such matters from
administrative authorities and the Government to a system where appeals are tried
in administrative courts. The legislation also involves comprehensive changes con-
cerning the material legislation. The question has been raised, however, as to
whether these changes have had any vital impact concerning the general construc-
tion of the material regulation.

The apparent gap between the legislator’s intentions and the application of the
law raises questions about the limitations of law and how the spirit and intentions of
the CRC have been implemented in the Aliens Act, and, in view of this, the limits of
law. The study involves an analysis of the fundamental premises that the legislation
and application rest on, the general provisions of the proceedings and the technical
formulation and also the material content of these rules. There is also an analysis of
the impact and function of the legislation in practical applications. The conclusion
is that the legislation allows extensive scope for assessing the circumstances in each
case. This is the case, particularly in matters concerning children. Nevertheless, in
practical applications, children often become irrelevant; children are simply not the
real focus of the laws that affect them.
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Förord

Under arbetet med denna avhandling fick jag en gång frågan vem jag
skriver för. Mitt spontana svar var den gången, och är det även nu när jag
fått tid att fundera ytterligare på frågan, att jag nog mest skriver för mig
själv. Även om drivkraften i arbetet har varit att åstadkomma förändring
i någon mening, är det förmodligen så att jag inte hade kunnat skriva för
någon annan. Jag kan inte kompromissa med mig själv på det sättet. Jag
kan bara hoppas att andra vill ta del av och har utbyte av min kunskaps-
resa, som jag vet inte kommer att ta slut med detta arbete. Kanske ligger
det också något i uttrycket att om man vill åstadkomma förändring,
måste man börja med sig själv. Jag är samtidigt medveten om att läsaren
kan finna helt andra betydelser i texten och att jag, när jag nu frigör mig
från texten, också förlorar kontrollen över den. Med det sagt, vill jag
även göra klart att avhandlingen ändå är ett resultat av en gemensam
process där många människor lämnat sina avtryck. Arbetet hade heller
inte varit möjligt utan stöd och uppmuntran från familj, vänner och kol-
legor.

Till att börja med vill jag tacka min handledare Anna Hollander, som
generöst delat med sig av sin kompetens och samtidigt uppmuntrat mig
i mitt eget kunskapssökande. Du har för mig på många sätt varit en före-
bild och du har genom åren också kommit att bli en nära vän. Vidare vill
jag tacka min biträdande handledare Maja Eriksson för konstruktiva
synpunkter och för att hon hela tiden stöttat och uppmuntrat mitt
arbete. Ett särskilt tack vill jag i detta sammanhang också rikta till Åsa
Gunnarsson, som outtröttligt både stöttat och sporrat mig i avhandlings-
skrivandet. 

Det är även många andra som har visat intresse för avhandlingsarbetet
och hjälpt mig vidare i skrivandets olika faser. Jag vill här till att börja
med tacka deltagarna i nätverket Barn som aktörer. Rebecka Stern vill jag
särskilt tacka för att hon tagit sig tid att läsa och kommentera ett mer
omfattande utkast i samband med min tvåårsprövning. Även Johanna
Schiratzki har tagit sig tid att läsa och kommentera utkast i samband
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med mitt slutseminarium, vilket jag är mycket tacksam för. Vidare vill
jag tacka deltagarna i institutionens genusrättsliga seminarium. Ett sär-
skilt tack vill jag rikta till Monica Burman som lagt ner mycket tid på att
läsa och kommentera delar av texten. Bland mina kollegor vill jag också
tacka Catharina Calleman och Carin Ulander-Wänman. Ni har båda
varit ett ovärderligt stöd i stort som smått. Även Mattias Derlén förtjänar
ett särskilt tack, för hjälp på olika plan – inte minst draghjälp den sista
sommaren! I arbetets slutskede har jag också fått en ovärderlig hjälp med
att läsa korrektur m.m., av min syster Inga-Lena Holmgren och min syster-
dotter Ida Tjärnström. Jag är er båda tacksam för det och för mycket
annat. 

Under doktorandtiden har jag haft förmånen att få vistas en kortare
tid vid European University Institute och Innocenti Research Center, i
Florens. Ett stort tack för vänligt bemötande vill jag rikta till personalen
där. Ett stort tack vill jag även rikta till personalen vid Migrationsverket i
Norrköping och Umeå för hjälp vid genomförandet av aktstudien. 

Avhandlingsarbetet hade vidare inte varit möjligt utan min anställ-
ning som doktorand vid Juridiska institutionen, Umeå universitet.
Denna har till stor del finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, som
även på annat sätt bidragit med medel till projektet. Vidare har All-
männa Barnhuset, Institutet för rättsvetenskaplig forskning och J. C.
Kempes Minnesfond bidragit med stipendier till projektet samt Emil
Heijnes stiftelse med tryckningsbidrag.

Slutligen, till min man och mina barn: Jag är oändligt tacksam för att
ni finns.

Umeå i januari 2007
Eva Nilsson

EvaNilsson.book  Page 6  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



7

Innehåll

Förord 5

Förkortningar 11

1 Inledning 13
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 13
1.2 Rättens gränsland – teoretisk karta 17

1.2.1 Barns rättigheter – begränsade rättigheter 17
1.2.2 Utgångspunkter för studien – en feministisk ansats 18

1.3 Rättens gränsland – begränsningar och möjligheter 41
1.4 Syfte och angreppssätt 43
1.5 Avgränsningar 51
1.6 Disposition 51

2 Barnperspektiv i utlänningslagen 53
2.1 Allmänt om prövningen 53
2.2 Prövningen i ärenden som rör barn 64

2.2.1 Barnets rättsliga ställning 64
2.2.2 Rättens konstruktion och konstruktioner i rätten 70

2.3 Sammanfattande kommentar 86

3 Den materiella prövningen 92
3.1 Allmänt om uppehållstillstånd 92
3.2 Flyktingskap 93

3.2.1 Förutsättningar för inbegripande 104
3.2.1.1 Vistelse utanför hemlandet 104
3.2.1.2 Välgrundad fruktan 106
3.2.1.3 Förföljelse 109
3.2.1.4 Grunden för förföljelsen 114
3.2.1.5 Sakna skydd i hemlandet 129

EvaNilsson.book  Page 7  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



8

3.2.2 Förutsättningar för upphörande 132

3.2.3 Förutsättningar för uteslutande 136

3.2.4 Fastställande av fakta 140

3.2.5 Fastställande på grund av vuxens ansökan 150

3.2.6 Sammanfattande kommentar 155

3.3 Övrigt skyddsbehov 162

3.3.1 Tortyrbestämmelsen 164

3.3.2 Väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar i 
hemlandet 179

3.3.3 Miljökatastrof 181

3.3.4 Sammanfattande kommentar 182

3.4 Synnerligen ömmande omständigheter 184

3.4.1 Sammanfattande kommentar 195

4 Barnperspektiv i praktisk tillämpning 198

4.1 Ärendetyp och beslutsklass 201

4.2 Sociala bakgrundsvariabler 204

4.3 Ställföreträdare för barnet 207

4.4 Beslutsunderlag 209

4.4.1 Barnets rättsliga förhållanden 209

4.4.2 Barnets personliga förhållanden och vilja 211

4.4.2.1 Utredning med medsökande förälder/
vårdnadshavare 212

4.4.2.2 Utredning med referent 213

4.4.2.3 Utredning med barn 213

4.4.2.4 Inlagor om barn 215

4.4.2.5 Sakkunnigyttranden om barn 216

4.5 Beslut 217

4.5.1 Hänsyn till barn vid beslutet 217

4.5.2 Fakta av betydelse för beslutet 219

4.5.2.1 Fakta om barn 219

4.5.2.2 Andra fakta 227

EvaNilsson.book  Page 8  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



9

4.6 Sammanfattande kommentar 233
4.6.1 Lagstiftningens genomslag – olika typfall 233

4.6.1.1 ”Asylfall” 233
4.6.1.2 ”Anknytningsfall” 236
4.6.1.3 ”Medsökandefall” 236

4.6.2 Lagstiftningens funktion 237

5 Avslutande diskussion 241
5.1 Ett kärl att fylla… 241
5.2 …med pluralitet och autonomi – eller familjens enhet? 242

5.2.1 Asylprocessen – objektivitet och länderfakta 242
5.2.2 Tillståndsprocessen – privatliv och kvalificering 244

5.3 Nya perspektiv – samma premisser 245

Summary 248

Källförteckning 254

Sakregister 285

EvaNilsson.book  Page 9  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



10

EvaNilsson.book  Page 10  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



11

Förkortningar

Bet. Betänkande
BrB Brottsbalk
CAT Committee Against Torture
CDA Critical Discourse Analysis
CPT European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CRC Committee on the Rights of the Child
Dir. Direktiv
Ds Departementsstencil
ECRE European Council on Refugees and Exiles
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
ETS European Treaty Series
EUT Europeiska unionens officiella tidning
EXCOM Executive Committee of the High Commissioner’s 

Programme
FL Förvaltningslag (1986:223)
FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291)
GA General Assembly
HRC Human Rights Committee
JuU Justitieutskottet
KU Konstitutionsutskottet
LAFD Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
LU Lagutskottet
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
MIG Migrationsöverdomstolen
OSU Obundet slumpmässigt urval
Prop. Proposition
Reg. Regeringen
RF Regeringsform
Rskr. Riksdagsskrivelse

EvaNilsson.book  Page 11  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



12

SCEP Separated Children in Europe Programme
SFS Svensk författningssamling
SfU Socialförsäkringsutskottet
SoL Socialtjänstlag (2001:453)
SoU Socialutskottet
SOU Statens offentliga utredningar
SÖ Sveriges internationella överenskommelser
UN United Nations
UN Utlänningsnämnden
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 
UNICEF United Nations Children’s Fund
UtlF Utlänningsförordning (2006:97)
UtlL Utlänningslag (2005:716)

EvaNilsson.book  Page 12  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



13

1 Inledning

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Det har under lång tid riktats kritik mot att svenska domstolar och för-
valtningsmyndigheter saknar barnperspektiv vid rättstillämpningen.
Prövningen om uppehållstillstånd har varit utsatt för särskilt hård kritik.
I ett flertal massmedialt uppmärksammade fall har anmärkningar fram-
förts mot tillämpningen av utlänningslagen, eftersom den ansetts kolli-
dera med barns rättigheter enligt FN:s konvention1 om barnets rättighe-
ter (barnkonventionen). Det gäller särskilt i asylärenden.2 Under senare
år är det de s.k. apatiska barnen som väckt stor uppmärksamhet. En
intensiv debatt om barns ställning i utlänningsärenden pågick också i
mitten av 1990-talet.3 Mot bakgrund av bl.a. denna debatt beslutades i
februari 1996 om att tillkalla en parlamentarisk kommitté, med uppgift
att klarlägga hur barnkonventionens anda och innebörd kom till uttryck
i lagstiftning och praxis. Kommittén, som antog namnet Barnkommit-
tén, fick i uppdrag att med förtur behandla frågan om barns ställning i
ärenden enligt utlänningslagen.4 Syftet med Barnkommitténs arbete var

1 Konventionen om barnets rättigheter (Convention on the Rights of the Child, New
York, 20 November 1989, UN Doc. A/Res/44/25), SÖ 1990:20, prop. 1989/90:107, i
kraft i Sverige den 2 september 1990. Till konventionen har också knutits ett fakultativt
protokoll angående barns inblandning i väpnade konflikter (Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts,
New York, 25 May 2000, UN Doc. A/Res/54/263), SÖ 2003:13, prop. 2001/02:178, i
kraft i Sverige den 12 februari 2002, samt angående barnprostitution (Optional Protocol
to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution
and child pornography, New York, 25 May 2000, UN Doc. A/Res/54/263). 
2 I sammanhanget kan även nämnas att det var den svåra situationen för flyktingbarn
från Balkan som inspirerade Eglantyne Jebb, grundaren av Rädda barnen i Storbritannien,
att påbörja utformandet av det utkast som kom att utmynna i 1924 års deklaration om
barns rättigheter (Declaration of the Rights of the Child League of Nations O.J. Spec.
Supp. 21, at 43, 24 September 1924). Se vidare Smith 2003, s. 48.
3 Se SOU 1996:115, s. 24, med vidare hänvisningar.
4 Se dir. 1996:15, s. 76.
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även att i behandlingen av de olika dilemman och konflikter som upp-
märksammats söka finna åtgärder för att Sverige på bästa sätt skall leva
upp till konventionens anda och intentioner.5 Barnkommittén, redovi-
sade i juni 1996 sitt arbete i ett delbetänkande6. Redan i juni 1995 hade
dock Flyktingpolitiska kommittén avlämnat sitt betänkande7, där också
frågor rörande barns ställning i utlänningsärenden behandlades. 

Den slutsats Barnkommitténs majoritet drog var att den svenska
utlänningslagstiftningen i huvudsak var förenlig med barnkonventionen,
men kommittén framförde ändå ett antal förslag och synpunkter beträf-
fande tillämpningen av lagen mot bakgrund av den kritik som riktats
mot denna. Vidare föreslogs vissa principiellt viktiga ändringar av lagen.8

I den proposition som följde förklarade regeringen att den ansåg det
möjligt att gå längre än vad som för närvarande gällde och flera konkreta
förbättringar av barns ställning inom utlänningsrätten föreslogs därför:
ändringar som enligt regeringens uppfattning var i barnkonventionens
anda.9 Dessa förslag resulterade i ändringar i då gällande utlänningslag
(1989:529), 1989 års UtlL, bl.a. infördes en bestämmelse om barnets
bästa i 1 kap. 1 § andra stycket samt en bestämmelse om utredning om
barn i 11 kap. 1 a §. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 1997.10

Bestämmelsen om barnets bästa har i den nya utlänningslag (2005:716),
UtlL, som trädde i kraft den 31 mars 2006, brutits ut till en egen
bestämmelse (1 kap. 10 §). Samtidigt har bestämmelsen om utredning
om barn, som också genomgått vissa redaktionella ändringar, flyttats till
lagens inledande kapitel (1 kap. 11 §).11 

5 SOU 1996:115, s. 24.
6 SOU 1996:115.
7 SOU 1995:75.
8 SOU 1996:115, s. 12 f.
9 Prop. 1996/97:25, s. 248. 
10 SFS 1996:1379, prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80. Utöver
Barnkommitténs förslag bygger lagstiftningen i huvudsak på förslag från Asylprocess-
utredningen, SOU 1995:46, Flyktingpolitiska kommittén, SOU 1995:75, och Verk-
ställighetsutredningen, SOU 1995:55.

Ändringarna gjordes i samband med andra stora förändringar av utlänningslagen,
exempelvis ändringar i bestämmelserna rörande skyddsbegreppen, införandet av en möj-
lighet för regeringen att bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd i situationer med mass-
flykt samt begränsningar när det gäller invandring på grund av anhöriganknytning. För
en sammanfattning av ändringarna, se bet. 1996/97:SfU5, s. 1 f.
11 SFS 2005:716, prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1 och 2.
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Utlänningslagstiftningen har under lång tid kritiserats för att vara oklar
och svårtillämpad. Detta gäller inte minst efter 1997 års lagändringar. I
propositionen till ändringarna påpekades också att de förslag som lades
fram medförde att lagen delvis skulle komma att brista i översiktlighet
och att detta aktualiserade en översyn av hela utlänningslagen.12 När det
gäller portalparagrafen om barnets bästa, framhölls vidare av Lagrådet att
det kan råda viss tvekan om den praktiska betydelsen av en så pass all-
mänt hållen regel samt att det ligger i sakens natur att en lagregel med
föreslagen utformning ger ringa vägledning för myndigheterna vid de
svåra intresseavvägningar som inte sällan inryms i utlänningsärenden
som rör barn. Lagrådet konstaterade därefter att det inte var möjligt att
vid tidpunkten för yttrandet ge något bestämt svar i vad mån bestäm-
melsen skulle komma att få påtaglig reell betydelse för tillämpningen.13

Det är kanske därför inte överraskande att tillämpningen – i synnerhet i
barnärenden – även efter de gjorda ändringarna, fortsatt att vara utsatt
för hård kritik.14 Studier som gjorts antyder att dessa regler haft liten,
om någon, betydelse för den praktiska tillämpningen.15 En ny utlännings-
lag har som framgått därefter trätt i kraft. Denna har bl.a. inneburit en
övergång från handläggning hos förvaltningsmyndigheter och regeringen

12 Se prop. 1996/97:25, s. 31.
13 Lagrådets yttrande över lagrådsremiss den 29 augusti 1996, Utdrag ur protokoll vid
sammanträde 1996-09-16, som det återges i prop. 1996/97:25, s. 363.
14 Kritiken har huvudsakligen avsett asylprocessen. Se exempelvis Barnombudsmannens
rapport Barnets bästa i asylärenden. En studie av Migrationsverkets praxis i asylärenden med
barnfamiljer 2000, Juhlén 2003, Halvorsen 2004 och Rimsten 2006. Även den kritik
som framfördes före lagändringarna avsåg huvudsakligen asylprocessen. Se exempelvis
uttalanden i SOU 1996:115, s. 24.
15 I ovan nämnda studie av Karin Juhlén hade 32 procent av de barn i familj som åbero-
pat egna skäl (asylskäl eller humanitära skäl) fått en noggrann bedömning av sina egna
skäl i beslutet. Se Juhlén 2003, s. 5. I en tidigare studie som genomförts av Johanna
Schiratzki har slutsatsen dragits att barnets bästa främst får betydelse för bedömningen av
om uppehållstillstånd skall beviljas på humanitära grunder. Se Schiratzki 2000, s. 90 (i
2005 års upplaga, s. 95). Se även promemoria av Dagerås Wittboldt 1998, UD 98/106/MP,
s. 14, Barnombudsmannens rapport Barnets bästa i asylärenden. En studie av Migrationsver-
kets praxis i asylärenden med barnfamiljer 2000, s. 11, och Juhlén 2003, s. 44. Hänsyn till
barn togs emellertid på sådant sätt redan före lagändringarna. Se SOU 1996:115, s. 66 f.,
där Barnkommittén hänvisar till en genomgång av praxis som chefsrådmannen vid Göte-
borgs tingsrätt Barbro Thorblad gjort på uppdrag av Flyktingpolitiska kommittén. Barn-
kommittén drog vid sin egen genomgång av praxis, vilken gjordes strax efter ändringarna
trätt i kraft, slutsatsen att det var svårt att bedöma om lagstiftarens intentioner om bar-
nets bästa hade fått något genomslag i tillämpningen. Se SOU 1997:116, s. 164.
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till ett system där överprövning sker i domstol. Det kan dock ifrågasättas
om den nya utlänningslagen har inneburit några större förändringar när
det gäller utformningen av den materiella regleringen.16 

Vad som framstår som ett glapp17 mellan lagstiftarens intentioner och
tillämpningen av lagen väcker frågor om rättens begränsningar och hur
andan och intentionerna i barnkonventionen har implementerats i
utlänningslagen, och, mot bakgrund av detta, om rättens gränser. Jag
avser att i detta inledande kapitel behandla två frågor med utgångspunkt
i denna övergripande problembeskrivning: vilka är premisserna för de
aktuella bestämmelserna och vilka implikationer har dessa för en rätts-
vetenskaplig studie om barnperspektiv vid prövning om uppehållstill-
stånd? Eftersom min syn på rätten och kunskap om rätten är av central
betydelse för denna analys och för undersökningen i övrigt börjar jag
emellertid med en beskrivning av den teoretiska karta jag orienterat efter
vid undersökningen men som (vilket jag återkommer till) utkristallise-
rats under arbetets gång. Därefter diskuteras premisserna för de aktuella
bestämmelserna och de implikationer som, enligt min mening, följer av
dessa. Först därefter beskrivs syfte och angreppssätt samt avgränsningar.
Avslutningsvis ges en disposition när det gäller avhandlingens övriga
delar.

16 Se bet. 2005/06:SfU4 samt Lagrådets yttrande över lagrådsremiss den 17 mars 2005,
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-09, s. 4–12, särskilt s. 9, jfrt m. Lagrådets
yttrande över lagrådsremiss den 6 juni 2002, Utdrag ur protokoll vid sammanträde
2002-10-09, s. 4–11, särskilt s. 5 och 7 ff. Lagrådet avstyrkte i sitt yttrande den 9 oktober
2002 regeringens förslag, huvudsakligen med motiveringen att det inte hade gjorts någon
grundlig genomgång och bearbetning av den materiella utlänningslagstiftningen. Med
utgångspunkt i 2002 års lagrådsremiss och Lagrådets yttrande, tillkallades i mars år 2003
en parlamentarisk kommitté med uppdrag att bl.a. göra en genomgång av utlänningsla-
gens materiella bestämmelser och anpassa dessa till ett nytt system med överprövning i
domstol. Kommittén avlämnade sitt betänkande, Utlänningslagstiftningen i ett dom-
stolsperspektiv (SOU 2004:74) i juni 2004. En ny lagrådsremiss lämnades den 17 mars
2005. Enligt Lagrådet hade dock de brister som anmärktes i yttrandet från år 2002 inte
blivit avhjälpta och även detta förslag avstyrktes därför, men man lämnade samtidigt syn-
punkter på de föreslagna bestämmelserna om förslaget ändå skulle läggas till grund för
lagstiftning. Regeringen följde på de flesta punkter dessa förslag. Se prop. 2004/05:170,
s. 84.
17 Se även diskussion av Svensson 1997, s. 205, om att rätten som ideologi och rätten
som praktik kan hamna i obalans. Som påpekats av Svensson, a.a., s. 241, kan den nor-
mativa ideologin t.o.m. dölja den empiriska situationen.
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1.2 Rättens gränsland – teoretisk karta

1.2.1 Barns rättigheter – begränsade rättigheter
Barn18 anses i västerländsk filosofi tillhöra en grupp i behov av särskilt
skydd, vilket motiverat särskilda rättigheter för denna grupp – men
också att de uteslutits från många rättigheter. Historiskt finns tydliga
paralleller mellan kvinnor och barn.19 Feministisk teoribildning rörande
maktförhållanden mellan kön20 har därför även kommit att bli bely-
sande för förhållanden mellan barn och vuxna. Det finns också tydliga
paralleller mellan perspektiv inom den rättsvetenskapliga forskningen
rörande barn och feministisk rättsvetenskaplig forskning. Feministiska
perspektiv på barns rättigheter och barnrätt kan emellertid även sägas
utgöra en särskild inriktning inom detta forskningsområde.21 Några av
de perspektiv och angreppssätt som är vanliga inom denna forsknings-
inriktning har varit av central betydelse för undersökningen. En beskriv-
ning av huvuddragen i dessa ges nedan.

18 Vem som är barn bestäms i västerländsk kultur normalt av ålder. Med barn avses
enligt artikel 1 i barnkonventionen varje människa under 18 år, om barnet inte blir myn-
digt tidigare enligt den lag som gäller barnet. En definition av vem som anses som barn
finns också i den nya utlänningslagen. Av 1 kap. 2 § UltL framgår således att med barn
avses enligt denna lag en person som är under 18 år.

Det är i utlänningsärenden inte ovanligt att uppgift om barnets ålder saknas. Skelett-
och tandutveckling brukar anses vara de starkaste indikatorerna för ålder. Enligt medi-
cinsk expertis finns dock inte någon objektiv undersökning för korrekt bestämning av
ålder. Se vidare Bhabha och Young 1999, s. 91, med där angivna källor. 
19 Det kan emellertid också vara problemiskt att behandla kvinnor och barn som en
homogen grupp. Se exempelvis Bhabha 2004, s. 227–243 samt Olsen 1992, s. 192 f.
20 Ofta används i feministisk teori begreppet genus för att beteckna socialt eller kultu-
rellt kön. Det har emellertid ifrågasatts om de sorteringsmekanismer som används för att
definiera även kön är givna och om distinktionen kön/genus är meningsfull. Se vidare
diskussion i not 310, s. 158 f., nedan. I svensk lagstiftning används begreppet kön för att
beteckna såväl biologiskt som socialt eller kulturellt kön. Detta har även varit utgångs-
punkten vid nyligen genomförda ändringar av utlänningslagens flyktingbestämmelse.
Begreppet kön ansågs således i dess vidaste mening väl täcka innebörden av engelskans
”gender”, som är det uttryck som används i internationell flyktingrätt. Se vidare SOU
2004:31, s. 76 f. samt prop. 2005/06:6, s. 21. Begreppet används här genomgående i
denna vida mening, där det inte varit nödvändigt med ett förtydligande.
21 För ett exempel, se Minow 1986, s. 3.
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1.2.2 Utgångspunkter för studien – en feministisk ansats
Till att börja med skall sägas att feminismen inte utgör en teori eller en
metod. Gemensamt för all feminism kan dock anses vara ett kritiskt per-
spektiv och en strävan efter att ”identifiera, blottlägga och förändra de
maktstrukturer som är knutna till kön.”22 Det kritiska perspektivet har i
feministisk rättsteori ofta inneburit en misstro mot rätten och det rätts-
dogmatiska projektet. Många feministiska rättsteoretiker förnekar
bestämt att de kan ge ett svar på vad rätten är eller bör vara.23 I ansatsen
ligger i stället att man utmanar rättens gränser och försöker blottlägga
och ifrågasätta rättens anspråk på objektivitet och opartiskhet;24 att
”[t]he claim of unsituatedness is made by and on behalf of those with
power.”25 Utgångspunkten är att rätten maskerar implicita manliga pre-
ferenser.26 Begrepp som ”objektivitet”, ”opartiskhet” och ”rationalitet”
ses därmed som köns-partiska konstruktioner.27 Kritiken hämtar sin teo-
retiska kraft från den omedelbara erfarenheten av rättssystemets roll i
skapandet och upprätthållandet av kvinnors ojämlika ställning.28 Rätten
som begrepp och produktionen av rättslig (och annan) kunskap utgör
därför i sig en viktig del av analysen, dvs. vilken kunskap som privilegie-
ras och vilken kunskap som tystas ned och nedvärderas.29 

Rättsvetenskapen har beskrivits som en normativ vetenskap, där för-
givettaganden och hierarkisk kunskap spelar en central roll.30 Den klassiska
rättsvetenskapens slutmål anses vara att bistå rättspraxis.31 Syftet med
undersökningen kan i detta fall sägas vara att generera just ett svar.32 Den

22 Lindén och Milles 2002, s. 9. 
23 Ratner och Slaughter 1999, s. 413. Se även diskussion av Smart 1989, s. 4.
24 Charlesworth 1999, s. 379. Se även diskussion a.a., s. 392, samt diskussion av Flax
2002 (a), s. 196, och Smart 1989, s. 68 f.
25 Olsen 1992, s. 195.
26 Se diskussion av Lacey 1998, s. 28.
27 Se Naffine 1990, s. 3. 
28 Pentikäinen 1999, s. 93. 
29 Se Gerhard 2001, s. 156 ff., Svensson 2001 (a), s. 23 och Charlesworth 1999, s. 380
och 386 samt Smart 1989, s. 2. Se även Bridgeman och Monk 2000, s. 2.
30 Se diskussion av Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kommande).
31 Peczenik 1995, s. 314. 
32 Svensson menar att ”[d]en rättsdogmatiska metoden förutsätter en fiktion av att det
går att frysa den ständigt föränderliga rätten i speciella ögonblick eller situationer.” Se
Svensson 1997, s. 32. Se även Noll 2000 (a), s. 58, som menar att ”law is a reduction of
complexity, based on the premise that it can produce one single, correct outcome.” 
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metod som används är rättsdogmatisk.33 Rättsdogmatikens huvudupp-
gift är att tolka och systematisera gällande rätt.34 I den rättsdogmatiska
metoden anses ingå att man behärskar rättskälleläran, den juridiska argu-
mentationen, begreppsbildningen och systematiken.35 En stor del av
denna yrkeskunskap anses vara omedveten.36 Rättskälleläran och metod-
läran anses dock i princip vara densamma inom rättsvetenskapen som
vid det juridiska beslutsfattandet. Peczenik menar att den mest djup-
gående skillnaden är att rättsdogmatiken ofta har anspråk på att vara
rationellare, dvs. motiverad på ett mer sammanhängande sätt än den
praktiska juridiken. Rättsdogmatikens begrepps- och satssystem gör det
möjligt att samla, testa och förbättra åsikter av många generationer juris-
ter. Slutsatser testas effektivt och nya insikter alstras, otillgängliga för
dem som endast ägnar sig åt en ad hoc-motivering. Detta bidrar, enligt
Peczenik, till stabilitet och framsteg. Likheten mellan rättsdogmatiken
och den praktiska juridiken anses dock av författaren vara långt vikti-
gare: att tolka gällande rätt på ett sammanhängande och etiskt godtag-
bart sätt.37 

Uppfattningen att det inte finns ett svar delas dock av flertalet rätts-
teoretiker och av akademiker i allmänhet.38 Man har därför i nutida akade-
miskt tänkande övergett sökandet efter kunskapens fundament. I stället

33 Rättsdogmatisk metod kallas ofta bara för ”juridisk metod”. Se Svensson 1997, s. 30,
not 3. Begreppet ”juridisk metod” används, enligt Strömholm, som samlingsbegrepp för
olika särskilda metoder, t.ex. ”teleologisk metod”, begreppsjurisprudens, eklektisk metod
o. dyl. och såsom motsatt andra discipliners metoder (Strömholm 1996, s. 411).
34 Peczenik 1995, s. 312. 
35 Sandgren 1995–96, s. 727. Vilka källor som ingår i den svenska rättskälleläran är
dock inte självklart. Se Svensson 1997, s. 31, not 4. Det anses också etablerat att det inte
heller finns någon förutbestämd hierarki beträffande rättskällorna i internationell rätt. Se
Noll 2000 (a), s. 32, med där angivna källor.
36 Se Svensson 1997, s. 31, med där gjorda hänvisningar.
37 Peczenik 1995, s. 313 ff.
38 På grund av detta bör, enligt Ratner och Slaughter, ”[t]he debate […] instead be
recast in terms of relative indeterminacy: between methods insisting that because there is
no one answer, any answer is possible, and those that contend that even in the absence of
a single answer, some answers are manifestly better [min kursiv.] than others and that the
lawyer’s job is to narrow that range.” (Ratner och Slaughter 1999, s. 420). Även Sand-
gren menar att det numera finns en tendens att betona tolkning och liknande som en
sammanvägning av relevant material och att peka på olika tänkbara lösningar som god-
tagbara. Detta är en tendens som betonar den juridiska metodens öppenhet och innebär,
enligt Sandgren, närmast motsatsen till ett dogmatiskt synsätt. Se Sandgren 2005, s. 654. 
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ses kunskap som något kontextuellt och konstruerat, ofta med utgångs-
punkt i olika former av konstruktionism. Jurister fortsätter ändå ofta att
agera som om kunskap om rätten har en sann grund.39 Den rättsdogma-
tiska metoden tas således i rättsvetenskapliga arbeten oftast för given.
Det är också ovanligt med långa, utförliga metodavsnitt inom rättsveten-
skapen. Ofta hänvisas enbart till att rättsdogmatisk metod använts.40

Svensson menar att allt tänkande som försöker strukturera tillvaron är
förenklande och att vetenskaplig kunskap till övervägande del handlar
om att förenkla, att skaffa redskap, begrepp och metoder för att kunna
hantera en komplex tillvaro. För att förenklingen skall bli så nyanserad
och fruktbar som möjligt för den aktuella problemställningen är det

39 Svensson 2007 (kommande). Se även Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen
2007 (kommande).
40 Se även Svensson 1997, s. 30 och 32.

Den feministiska kritiken mot rättsdogmatisk metod skall dock inte uppfattas som en
misstro mot möjligheterna att finna ett svar, utan som en misstro mot det system som
anger hur svar skall/bör/får konstrueras. Den närmare innebörden i den feministiska kri-
tiken är att övervägandena om vad som utgör bättre argument eller godtagbara lösningar
är köns-partiska och att lojalitet med det system som anger vilka positioner som är möj-
liga att inta utgör en teoretisk ståndpunkt som är lika politisk som varje annan stånd-
punkt (att inte beakta att systemet bygger på ett historiskt och kulturellt arv där olika
grupper av individer har fått komma mer eller mindre till tals är också politiskt). Se
Davies 2002, s. 11, samt diskussion av Lacey 1998, s. 27 ff. Se även diskussion av
Gustafsson 2006, särskilt s. 16 ff.

Den officiella hållningen i Sverige är också att en stor del av samhällets strukturer är
uppbyggda efter en manlig norm. Se Svensson 1997, s. 37, not 32, med där angivna käl-
lor. Hållningen bygger, enligt Svensson, på en omfattande kunskap i form av forsknings-
resultat, statistik och en offentlig diskurs som numera är så omfattande att det är svårt att
hänvisa till några särskilda källor. Den kritik som riktats mot rätten när det gäller dess
oförmåga att hantera kvinnors erfarenheter har visserligen lett till en rad åtgärder, men de
strukturella skillnaderna kan, som påpekats av Svensson, inte hanteras av rätten då de
inte passar in i systemet och dess primärt individualiserade karaktär. Se Svensson 1997,
s. 205, samt exempel av Lacey 1998, s. 28 f. Vissa feministiska teoretiker avfärdar också
lagstiftningsreformer som en strategi värd att använda, eftersom det ger rätten en över-
drivet framskjuten plats när det gäller social förändring. Se Charlesworth 1999, s. 393,
samt diskussion av Kouvo 2004, s. 52 ff. Som påpekats av Bacchi 1996, s. 87, kan också
lagstiftning som uttryckligen riktar sig mot ”kvinnor” användas för att fästa mindre avse-
ende vid ”kvinnor”. Se även diskussion av Folkelius och Noll 2000 samt Noll 2000 (b).
Strävandena att åstadkomma jämställdhet bygger dock i Sverige huvudsakligen på
formell likabehandling. Könsneutral lagstiftning kan dock vara diskriminerande. Se
Svensson 2001 (b), s. 72. Se även diskussion av Nousiainen och Niemi-Kiesiläinen 2001,
s. 2, 4 och 6.
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dock viktigt att positionen expliceras. Som påpekats av Svensson tende-
rar dock mer uttalade kunskapsteoretiska ställningstaganden att explice-
ras endast då positionen avviker från ”det självklara”.41 Att förstå vissa
saker som självklara är på samma gång en nödvändighet och en begräns-
ning. Det är inte möjligt att tvivla på allt, i alla fall inte på en gång, utan
tvivlet förutsätter vissa säkra grunder.42 Att varje vetenskaplig disciplin
baseras på vissa grundantaganden och agerar måttstock för sig själv, hin-
drar dock inte att det är en central uppgift för samma vetenskap att kri-
tiskt ifrågasätta dessa grunder. Det är, enligt Svensson, forskningsproble-
met som måste få styra teori och metod; de eventuella problem som kan
uppstå med att kategorisera till vilken disciplin forskningen skall hänfö-
ras är möjligen praktiska men får inte begränsa och styra forskningens
och kunskapens föremål eller resultat.43 Det är dock, menar Winther
Jørgensen och Phillips, inte ämnet i sig som är bestämmande för de teo-
retiska och metodiska valen. Forskningen speglar inte verkligheten på det
sättet. Det är snarare så att ens filosofiska och teoretiska ram bidrar till att
konstruera ämnesområdet på ett visst sätt. Den teoretiska ramen måste
alltså byggas upp i växelverkan med ämnesområdet, där man både är klar
över och redovisar hur ramen har skapat objektet och objektet ramen.44 

De feministiska perspektiv på rätten som här beskrivs har sin teore-
tiska hemvist i det kritiska stråk inom rättsligt tänkande som ifrågasätter
rättssystemets abstrakta rationalism och dess separation från politisk,
ekonomisk, historisk och kulturell kontext.45 Teoribildningen innebär
en grundläggande kritik av subjektiviteten i västerländsk filosofi, upplys-
ningens idé om förnuft och rationalitet och moderna samhällskontrakts-
teorier. I denna kritik ingår också ett ifrågasättande av hur subjektet och
innehavaren av rättigheter definieras samt indelningen av världen i en

41 Svensson 1997, s. 77. Se även diskussion om ”ideological common sense” och ”natu-
ralisering” av Fairclough, s. 33 f., nedan. Kunskaps- eller vetenskapsteori handlar grovt
sett om ontologi, dvs. om vad som är verkligt och vad som kan antas existera, och om
epistemologi, dvs. frågor om kunskap och grunderna för vårt vetande och hur vi kan veta
något. Se Bergström och Boréus 2005, s. 20. För en diskussion om ontologiska eller epis-
temologiska förhållningssätt till rätten, se Gustafsson 2002, 71 ff.
42 Se Svensson 1997, s. 78, med där gjorda hänvisningar.
43 Se Svensson 1997, s. 30, 32 f. och 35.
44 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 142. Se även Bergström och Boréus 2005,
s. 37 f.
45 Pentikäinen 1999, s. 93.
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privat och offentlig sfär.46 Detta är kritik som också anammats inom
barnrättsteorin.47 Kortfattat innebär resonemanget att de rättsteorier
som har format västerländskt tänkande om rättigheter, exempelvis ”vilje-
teorin”, har inneburit att rättigheter ses som utövande av fri vilja och för-
måga att genomdriva fullgörande av prestation. ”Intresseteorin” har
emellertid gjort det möjligt att definiera barn som rättighetsinnehavare –
just på grund av barns förutsatta brist på erfarenhet och särskilda behov
av skydd. Individens kapacitet eller kompetens är därmed central för hur
vi förstår rättigheter, oberoende av om vi betonar självbestämmande och
fri vilja eller intresse och skydd.48 Analogin mellan barn och kvinnor
brister emellertid, eftersom barn, som påpekats av Hunt Federle, till
skillnad från kvinnor, inte lyckats omdefiniera sig som kompetenta indi-
vider.49 Barn uppfattas i stället, menar Bridgeman och Monk, i termer av
avsaknad, och följaktligen, som sårbara och i behov av skydd.50 Distink-
tionen mellan civilrätt och offentlig rätt reflekterar och upprätthåller
denna syn på barn, genom att den förra behandlar frågor om föräldrars
ansvar och den senare förhållanden där statlig intervention är motiverad
eller nödvändig och där gränsen för intervention bestäms av bedöm-
ningar om ”behov” och ”skada”. I båda fallen dominerar dock synen på
barn som sårbara och i behov av skydd.51 Denna uppfattning om barn,
att de har behov som måste skyddas av vuxna, är som beskrivits av
Hollander, förankrad i barnkonventionen och dominerar också den
nordiska barnrättsrörelsen.52 Synsättet har av Singer betecknats som ett
behovsorienterat synsätt, till skillnad från ett kompetensorienterat synsätt,
enligt vilket barn, på samma sätt som vuxna, har förmåga att både

46 Se Gerhard 2001, s. 151 ff. och 158 ff. Se även Romany 1993 samt diskussion av
Crawley 2001, s. 18 ff. För ett svar på den feministiska kritiken med utgångspunkt i
Kants teorier, se Tesón 1998, s. 157–178. 
47 Se exempelvis van Bueren 1995 (a), s. 740.
48 Hunt Federle 1994, s. 343 ff., med vidare hänvisningar. 
49 Hunt Federle 1994, s. 344 och 354. Från feministiskt håll hävdas ändå att kvinnor
också ”are on the margins of the international legal system […] viewed in a very limited
way, chiefly as victims, particularly as mothers, or potential mothers, and accordingly in
need of protection.” Se Charlesworth och Chinkin 2000, s. 48, med där gjorda hänvis-
ningar. Se även diskussion av Charlesworth och Chinkin 2000, s. 335, Charlesworth
1999, s. 381 och Kouvo 2004, s. 35.
50 Bridgeman och Monk 2000, s. 5.
51 Bridgeman och Monk 2000, s. 5 f., med vidare hänvisningar. Se även Minow 1986,
s. 7 f. 
52 Hollander 1998, s. 194.
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uttrycka sin vilja och bestämma i frågor som rör deras personliga förhål-
landen.53 

Enligt Bridgeman och Monk, är uppfattningen om barn som sårbara
och i behov av skydd en följd av utvecklingspsykologins dominans inom
området och dess konstruktion av barndom som en process, vilken
avslutas när barnet blir vuxet. Denna kategorisering har setts och ses
ännu som naturlig. Attityder mot barn, förväntningar på dem och upp-
fattningar om deras förmågor är dock inte enhetliga, bestämda eller sta-
tiska. Det innebär, enligt Bridgeman och Monk, att de betydelser som
barndom ges är historiskt och kulturellt specifika, dvs. socialt konstrue-
rade, och rätten är, menar de vidare, i hög utsträckning delaktig vid pro-
duktionen av denna kategori.54 

På ett metodologiskt plan arbetar idag i stort sett alla feministiska
rättsteoretiker utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.55 Social-
konstruktionism56 är en gemensam beteckning för en rad nyare teorier
om kultur och samhälle.57 En socialkonstruktionistisk rättsteori fokuserar
på hur rätten förhåller sig till det sociala, genom att det inte bara reglerar
något som existerar innan rätten, utan också i sig självt är en del av den
sociala konstruktionen av samma verklighet.58 En socialkonstruktionistisk

53 Singer 2000, s. 83.
54 Se Bridgeman och Monk 2000, s. 3–5, med vidare hänvisningar. Se även diskussion
av Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kommande), om rättens delak-
tighet när det gäller konstruktioner av begreppen kön och genus.
55 Lacey 1998, s. 3. Se även diskussion av Flax 2002 (a), särskilt s. 195.
56 Ofta används i stället begreppet socialkonstruktivism. Här används begreppet social-
konstruktionism, eftersom begreppet konstruktivism ibland används för att hänvisa till
Piaget och en särskild form av perceptionsteori. Se Burr 1995, s. 2. Jfr Bergström och
Boréus 2005, s. 22.
57 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 11. Socialkonstruktionismen anses allmänt
ha sin grund i teorier av Berger och Luckmann. Se Bacchi 1999, s. 53. För en introduk-
tion till socialkonstruktionismen, se exempelvis Burr 1995 (reviderad upplaga 2003). För
en kritisk analys när det gäller användningen av begreppet socialkonstruktionism, se
Hacking 1999. Hacking menar att begreppet ofta missbrukats. Han tar kvinnliga flyk-
tingar som ett exempel och frågar sig varför någon skulle använda titeln ”Den sociala
konstruktionen av flyktingkvinnor”, när det är uppenbart att kvinnor är flyktingar som
en följd av en rad sociala händelser. Vad som är socialt konstruerat är, enligt Hacking,
inte i första hand de individuella människorna, de kvinnliga flyktingarna, utan klassifika-
tionen ”kvinnlig flykting”. Enligt författaren är det detta slag av person, som en särskild
slags person, idén om den kvinnliga flyktingen, som är socialt konstruerad. (Hacking
1999, s. 23 f.)
58 Burman 2007 (kommande) (b).
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ansats innebär med andra ord att man inte betraktar rätten som ett auto-
nomt system.59 

Ett vanligt angreppssätt bland socialkonstruktionister är diskursana-
lys. Det är också många som använder sig av perspektiv som har samma
egenskaper som diskursanalys utan att definiera dem som sådana.60 Dis-
kursanalys utgör ett studium av samhällsfenomen där språket står i
fokus.61 Ett vanligt syfte i feministiska rättsvetenskapliga studier är också
att belysa problem när det gäller rättslig retorik, exempelvis betydelsen av
den dominerande synen på barn som sårbara och passiva, vilken tjänar
syftet att begränsa och tysta barn.62 Att analysera rätten på detta sätt kan
leda till att en del människor känner sig obekväma med den bild av barn
som rätten ger och den relativt maktlösa position som den tillåter dem.
Detta är en form av ”medvetandegörande” och ett av syftena med dis-
kursanalys.63 I diskursanalysen är teori och metod sammanlänkade till en
teoretisk och metodologisk helhet, och man måste acceptera de grund-
läggande filosofiska premisserna för att kunna använda diskursanalys.
Diskursanalys är dock inte en enda ansats, utan en rad tvärvetenskapliga
och multidisciplinära ansatser. Det råder heller inte någon större enighet
om vad diskurser är eller hur man analyserar dem.64 Några av dem inne-
fattar detaljerade språkanalyser, andra inte.65 Till grund för de flesta dis-
kursanalytiska angreppssätt ligger dock följande nyckelpremisser, vilka
bygger på socialkonstruktionistisk teori:

För det första förutsätts en kritisk inställning till förgivettagen kun-
skap. Det innebär att vår kunskap och våra världsbilder inte ses som spe-
gelbilder av verkligheten ”därute”, utan som en produkt av våra sätt att
kategorisera världen. Denna syn står i opposition till vad som benämns
som positivism och empirism i traditionell vetenskap. För det andra för-
utsätts att det sätt vi förstår världen och de kategorier och begrepp vi
använder är historiskt och kulturellt specifika. Detta gäller exempelvis
vad som uppfattas som ”naturligt” för barn att göra, liksom vad föräldrar

59 Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kommande).
60 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 11.
61 Bergström och Boréus 2005, s. 305.
62 Se exempelvis Bridgeman och Monk 2000, s. 6. Se dock Stern 2006, s. 89 ff., om för-
ändringar i synen på barn inom sociologisk forskning under senare år.
63 Se Burr 1995, s. 43, och andra upplagan, Burr 2003, s. 55.
64 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 7. Se även Bergström och Boréus 2005,
s. 306.
65 Fairclough 2003, s. 2. 
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förväntas göra för sina barn. Det förutsätts därmed att våra världsbilder
och identiteter66 kunde ha varit annorlunda och att de kan förändras
över tiden. Diskursivt handlande är en form av socialt handlande som
bidrar till att konstruera den sociala världen (inklusive kunskap, identite-
ter och sociala relationer) och därmed bevara vissa sociala mönster.
Denna syn är antiessentialistisk. För det tredje förutsätts ett samband
mellan kunskap och sociala processer. Kunskap ses därmed som något
som frambringas i social interaktion, där man både bygger upp gemen-
samma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. Det inne-
bär att alla former av social interaktion, men särskilt språkliga sådana, är
av stort intresse. För det fjärde förutsätts ett samband mellan kunskap
och social handling. I en bestämd världsbild blir några former av hand-
lingar naturliga och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder till
olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och
sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.67 

Vid sidan av de generella socialkonstruktionistiska premisserna finns
det beträffande de båda diskursanalytiska angreppssätt som här närmare
beskrivs, och som jag främst inspirerats av, Faircloughs kritiska diskurs-
analys (critical discourse analysis, CDA)68 och Laclau och Mouffes dis-
kursteori, också gemensamma drag vad gäller synen på språk och sub-
jekt. Båda angreppssätten uppfattar sig också som kritiska i en eller
annan mening. Det finns emellertid även några viktiga skillnader mellan
de båda angreppssätten.69 En kort beskrivning av de båda angreppssätten
ges därför. Denna bygger huvudsakligen på den sammanställning över
centrala perspektiv inom det diskursanalytiska forskningsområdet som

66 ”Identitet” är ett begrepp som ofta används i stället för ”personlighet” av socialkonstruk-
tionistiska författare, för att undvika de essentialistiska konnotationer som följer med
personlighetsbegreppet. Se Burr 1995, s. 30.
67 Avsnittet bygger på Burr 1995, s. 3 ff., och Winther Jørgensen och Phillips 2000,
s. 11 f.
68 Begreppet kritisk diskursanalys används som beteckning för ett flertal olika sätt att
analysera text. Se Fairclough 2003, s. 6. Den kritiska diskursanalysen förknippas ändå i
hög grad med Fairclough. Se Bergström och Boréus 2005, s. 307.
69 Se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 8 f., 15, 29 och 152. Båda angreppssätten
har sina rötter i teorier och begrepp som utvecklats av Michel Foucault, men de tar också
avstånd från olika delar av hans teori. Michel Foucault var den som på allvar satte i gång
med diskursanalysen, och hans arbete är något som de flesta diskursanalytiska inrikt-
ningar förhåller sig till. Se a.a., s. 19. Om Foucault och olika diskusanalytikers använd-
ning av hans teorier, se Mills 2004. För en introduktion till Foucault, se även Hunt och
Wickham 1994, s. 3–36, samt Burr 1995, särskilt s. 63–68, 81–83, 90, 144 f. och 166. 
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gjorts av Winther Jørgensen och Phillips samt, när det gäller den kritiska
diskursanalysen, även Fairclough.

Faircloughs kritiska diskursanalys och Laclau och Mouffes diskurs-
teori bygger båda på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilo-
sofi, som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språ-
ket. Man kan dock bara i varierande grad kalla dem för poststrukturalis-
tiska.70 Språket är, enligt poststrukturalistisk teori, strukturerat i mönster
eller diskurser. Dessa diskursiva mönster bevaras och förändras i diskur-
siva praktiker.71 Utgångspunkten är att vårt språk inte på ett neutralt sätt
avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer, utan spelar
en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem.72 Med hjälp av språ-
ket skapar vi representationer av verkligheten, men representationerna
bidrar också till att skapa verkligheten. Språket ses därmed som konstitu-
erande för den sociala världen. Det gäller också för konstituerandet av
sociala identiteter och sociala relationer. Därmed är förändring i diskur-
sen också ett av de sätt på vilka det sociala förändras. En strid pågår på
den diskursiva nivån som bidrar till att både förändra och reproducera
den sociala verkligheten.73 Bevarandet och förändringen skall därför
sökas i de konkreta kontexter där språket sätts i spel.74 Detta betyder inte
att verkligheten inte finns. Betydelser och representationer kan vara nog
så verkliga. Den fysiska världen finns också, men den får bara betydelse
genom diskurs.75 Det är därför diskurser som är föremål för analysen.76

En diskurs definieras i båda angreppssätten huvudsakligen som en enty-
dig fixering av betydelsen inom ett bestämt område.77 För båda
angreppssätten är utövandet av diskurs – diskursiv praktik – en social
praktik som formar den sociala världen. Begreppet ”social praktik” sätter
människors handlingar i ett dubbelt perspektiv. Å ena sidan är hand-

70 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 15. Författarna ser socialkonstruktionism
som en bredare kategori som poststrukturalismen är en del av. Se a.a., s. 12. Om synen
på språk inom dessa diskursanalytiska inriktningar, se även Bergström och Boréus 2005,
s. 326 ff.
71 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 18.
72 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 7. Se även a.a., s. 18.
73 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 15 f. Se även Burr 1995, s. 32–45, särskilt
s. 39 ff., samt diskussion av Smart 1989, s. 88.
74 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 18.
75 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 15 f. Se även a.a., s. 150.
76 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 28.
77 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 134. 
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lingar konkreta, individuella och kontextbunda. Å andra sidan är de
också institutionaliserade och socialt förankrade och har därför en viss
regelbundenhet.78 

Det finns som framgått också skillnader mellan de båda angrepps-
sätten. Faircloughs kritiska diskursanalys skiljer mellan diskursiv och
annan social praktik, på så sätt att diskursbegreppet reserveras för text,
tal och andra semiotiska system.79 Den diskursiva praktiken ingår, enligt
Fairclough, i ett dialektiskt samspel med andra sociala praktiker så att de
två formerna av praktik ömsesidigt konstituerar varandra. Det innebär
att några sociala fenomen fungerar enligt andra logiker än diskurserna
och måste undersökas med andra redskap än de diskursanalytiska. I
Laclau och Mouffes diskursteori skiljs det inte mellan diskursiva och
icke-diskursiva sociala praktiker, dvs. alla sociala praktiker ses som dis-
kursiva. Det betyder inte att allt reduceras till språk hos Laclau och
Mauffe, utan diskurserna är för dem materiella. I diskursteorin finns
således inget dialektiskt samspel mellan diskurs och något annat, utan
diskursen är fullständigt konstituerande för vår värld.80 Somliga har
uppfattat diskursteorin så att när allt ses som diskurs betyder det att
verkligheten inte finns. Som framgått bygger denna uppfattning på ett
missförstånd. Som också är fallet med den kritiska diskursanalysen exis-
terar det för diskursteorin både en social och en fysisk verklighet. Den
fysiska verkligheten är dock för diskursteoretikerna helt överlagrad. I dis-
kursteorin anses med andra ord alla sociala fenomen vara organiserade
efter samma principer som språket. Liksom tecknen i språket är relatio-
nellt definierade och bara får sin betydelse genom att skilja sig från andra
tecken, så får också sociala handlingar betydelse i relation till andra
handlingar. Alla sociala praktiker kan därmed ses som artikulationer,
eftersom de reproducerar eller förändrar de vanliga betydelsetillskriv-
ningarna.81 

78 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 25.
79 Inom semiotiken studeras tecken och deras användning med fokus på mänsklig kom-
munikation. I semiotik brukar alla slags meningsbärande teckensystem benämnas med
ordet ”text”. Se Bergström och Boréus 2005, s. 15 f.
80 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 25 f. och 42. Se även Bergström och Boréus
2005, s. 314 f. Se vidare Laclau och Mouffe 1985, s. 107 f.
81 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 42 f. Se även Bergström och Boréus 2005,
s. 327. Se vidare Laclau och Mouffe 1985, s. 113 f., samt Laclau och Mouffe 1990,
s. 100 ff.
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Som beskrivits håller Fairclough, till skillnad från Laclau och Mouffe,
fast vid att diskursen bara är en bland flera aspekter av varje social praktik.
Denna skillnad mellan diskursiva praktiker och andra sociala praktiker
är ett spår av en mer traditionell marxism, vilket innebär att den kritiska
diskursanalysen är mindre poststrukturalistisk än Laclau och Mouffes
diskursteori.82 En annan skillnad mellan de båda angreppssätten är ana-
lysens fokus. Den kritiska diskursanalysen fokuserar mer på att diskurser
skapas och förändras i vardagens diskursiva praktiker, medan diskursteo-
rin är mer intresserad av de stora linjerna och mer abstrakt försöker att
kartlägga de diskurser som över huvud taget cirkulerar i samhället vid en
bestämd tidpunkt eller kring ett bestämt socialt område.83 Som påpekats
av Burr tilldelas vissa diskurser, eller sätt att representera världen, en viss
nivå av sanning eller sunt förnuft, vilket väcker frågor om maktrelationer
eftersom vissa av dessa representationer verkar ha en förtryckande eller
begränsande effekt på vissa grupper i samhället.84 Synen på ideologi är
också en sak som skiljer de båda angreppssätten åt. Den kritiska diskurs-
analysen tillhandahåller till skillnad från diskursteorin en teori om dis-
kursiva praktikers ideologiska verkningar, dvs. det hävdas att diskursiva
praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållan-
den mellan sociala grupper.85 Det innebär att den kritiska diskursanaly-
sen fokuserar på användningen av diskurser som ett medel för att utöva
makt.86 Rättsliga diskurser har en privilegierad ställning bland sociala
diskurser genom att de har statsmakten bakom sig. Detta ger rättsliga
diskurser en exceptionell makt att forma sociala relationer.87 Inspiration
hämtas inom feministisk rättsteori också ofta från den kritiska diskurs-
analysen.

82 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 13. Det har ifrågasatts om Laclau och
Mouffe över huvud taget kan sägas vara marxister. De själva definierar sig som ”post-
marxister”. Se a.a., s. 41, samt Laclau och Mouffe 1985, s. 4. 
83 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 27.
84 Burr 1995, s. 15.
85 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 24, 44, 69 och 139 f.
86 Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kommande). Makt analyseras
exempelvis när forskaren frågar sig vilka konsekvenser som användningen av olika dis-
kursiva framställningar har. Se a.a., s. 17.
87 Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kommande). Se även Smart
1989, särskilt s. 9 ff. och 81, samt diskussion av Burr, s. 55. 
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Identiteter är ofta centrala i rättsliga diskurser. Olika identiteter ger
också tillgång till olika rättigheter.88 Som påpekats av Soysal ”[t]he
intensification of transnational discourse and instruments of individual
rights crystallizes around the idea of personhood”.89 Som beskrivits utgår
båda angreppssätten från att även subjekt skapas i diskurser. Interpella-
tion betecknar den process varigenom språket konstruerar en social posi-
tion för individen. Båda angreppssätten förutsätter att subjektet inte
interpelleras i en enda subjektsposition, utan att olika diskurser ger sub-
jektet olika och kanske motstridiga positioner att tala ifrån. Detta inne-
bär en något annorlunda subjektsuppfattning än den gängse västliga
uppfattningen om subjektet som en autonom och suverän enhet. Båda
angreppssätten sätter därför konstitutionen av subjekt i fokus för den
konkreta analysen. De har dock lite olika uppfattningar om subjektets
”rörelsefrihet” i diskursen, där den kritiska diskursanalysen ger individen
större handlingsutrymme än inom Laclau och Mouffes diskursteori.90 Av
de båda angreppssätten har diskursteorin den mest utvecklade teorin när
det gäller konstituerandet av subjekt och identiteter, särskilt beträffande
gruppbildning och kollektiv identitet.91 Kollektiv identitet eller grupp-
bildning uppfattas i diskursteorin efter samma principer som individuell
identitet. Laclau och Mouffe hävdar således att det inte finns något
objektivt förhållande som avgör vilka grupper ett socialt rum är indelat i,
utan att gruppbildningar alltid är tillslutningar i en obestämbar terräng
och liksom all annan diskurs fungerar de bara genom att utesluta alterna-
tiva tolkningar. I diskursiva gruppbildningar utesluter man ”den andre”,
den i förhållande till vilken man identifierar sig, och man ignorerar även
de skillnader som existerar inom gruppen – och därmed alla de andra
sätt på vilka man också kunde ha bildat grupper. Gruppbildning är i den
meningen politisk. Ett viktigt element i gruppbildningsprocesser är
representation. Eftersom grupper inte är givna på förhand i det sociala
existerar de först sedan de uttryckts i ord, och det kräver att några talar
om eller till en grupp eller på gruppens vägnar. Det förhåller sig dock

88 Bhabha 2004, s. 239.
89 Soysal 2001, s. 162.
90 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 21–24. I förhållande till Foucaults mer
strukturbestämda sätt att definiera subjektspositioner bidrar dock Laclau och Mouffes
sätt att uppfatta dessa till ett tydligare inslag av rörlighet i diskursen. Se Bergström och
Boréus 2005, s. 319.
91 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 139.

EvaNilsson.book  Page 29  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



30

inte så att det först skapas en grupp och att denna grupp sedan låter sig
representeras, utan grupp och representant konstitueras i en enda rörelse,
och när en grupp representeras följer en hel samhällsbild med, eftersom
gruppen konstitueras i förhållande till andra grupper. Gruppbildning
ingår därför i kampen om hur hela myten om samhället skall ges inne-
håll – och omvänt implicerar olika samhällsbilder en angivelse om hur
människor skall delas in i grupper.92 

Diskursanalysen går i diskursteorin ut på att, med ett begrepp hämtat
från Jacques Derrida, dekonstruera de strukturer som utgör vår ”natur-
liga” omvärld, dvs. man försöker hela tiden visa att den givna organise-
ringen av världen är ett resultat av politiska processer med sociala konse-
kvenser. Kampen om betydelsebildning utgör således ett viktigt fokus i
konkreta analyser. Diskursteorins utgångspunkt är att ingen diskurs kan
etableras totalt. Bestämda diskurser kan vid vissa historiska tidpunkter
tyckas självklara och stå oemotsagda, men de är aldrig mer etablerade än
att de kan bli föremål för nya artikulationer. En hegemonisk interven-
tion är en artikulation som genom en kraft återupprättar entydigheten.
Dekonstruktion är den operation som visar att en hegemonisk interven-
tion är kontingent, att elementen kunde ha knutits samman på ett annat
sätt. Dekonstruktionen visar obestämbarheten, där den hegemoniska
interventionen gör en viss bestämning naturlig.93 Medan Laclau och

92 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 51 ff. Se vidare Laclau 1993, s. 289 ff., och
Laclau 1996, s. 27. Om gruppbildning och kollektiv identitet inom diskursteorin, se
även Bergström och Boréus 2005, s. 327. Redan de Beauvoir konstaterade att ”när en
individ eller grupp hålls kvar i en situation av underlägsenhet är den de facto underläg-
sen, men det är innebörden av ordet vara som man måste förstå; det bedrägliga består i
att ge det ett substantiellt värde när det har en dynamisk hegeliansk innebörd: att vara,
det är att ha blivit, det är att ha blivit gjord sådan som man framträder” och ”[d]et är civi-
lisationen i dess helhet som formar det […] som kallas kvinnligt. Det är bara via andra
som en individ kan konstitueras som den Andre.” Enligt de Beauvoir är kvinnans kropp
ett väsentligt element i den situation som hon har i denna värld, men inte heller kroppen
räcker för att definiera henne; den kan endast bli en levd verklighet i den mån den är för-
medlad via ett medvetande och genom handlingar som utförs i ett samhälle. Se de Beau-
voir 1949, s. 33, 71 och 325.

Att essentiella identiteter sätts ifråga innebär dock inte att vi inte kan fortsätta att
använda begrepp som ”arbetarklass”, ”män”, ”kvinnor”, ”svarta” eller andra signifikanter
för att referera till kollektiva subjekt. Möjligheten till politisk kamp med utgångspunkt i
dessa signifikanter kvarstår också. Se Mouffe 1992, s. 370 ff.
93 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 54 ff. Se vidare Laclau 1993, s. 282 f.
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Mouffe uppfattar och analyserar alla sociala fenomen med samma
begrepp har Fairclough användning av två uppsättningar teorier och
analysredskap, där diskursanalysen används för att analysera språkliga
praktiker medan andra teorier används för att analysera andra sociala
praktiker.94 Enligt Fairclough tillhandahåller hegemonibegreppet ett sätt
varpå vi kan analysera hur diskursiv praktik ingår i en större social prak-
tik, där maktrelationer ingår. Diskursiv praktik ses här som en aspekt av
en hegemonisk kamp som bidrar till reproduktionen och transformatio-
nen av den diskursordning som den ingår i. Diskursiv förändring äger
rum när diskursiva element artikuleras på nya sätt. Här närmar Fair-
clough sig Laclau och Mouffes syn på artikulation.95 I kontrast till ten-
densen inom poststrukturalismen framhäver dock Fairclough att man
skall göra systematiska analyser av tal och skriftspråk.96 I Faircloughs kri-
tiska diskursanalys ingår således en konkret lingvistisk textanalys, medan
Laclau och Mouffes diskursteori inte gör några systematiska empiriska
studier av språkbruk.97 Fördelen med Faircloughs lingvistiska analys är
att man med denna metod kan finna många drag i texterna som man
inte lägger märke till vid en vanlig genomläsning. Dessutom kan man
genom en systematisk lingvistisk analys ge grundliga belägg för de påstå-
enden som man gör. Nackdelen med Faircloughs metod är att man med
den detaljeringsgrad som han kräver ofta bara kan analysera ett fåtal tex-
ter i en konkret analys. Det är heller inte alla som uppfattar diskursana-
lys som en mycket grundlig behandling av mycket få texter. Somliga dis-
kursanalytiker arbetar i stället med större textmängder, men det är då säl-
lan som de redogör för vilka analytiska redskap de använder i analysen.
Laclau och Mouffes diskursteori utgör ett exempel.98 

Av de båda angreppssätten är det därför främst Faircloughs kritiska
diskursanalys som tillhandahåller konkreta redskap för analys. Fair-
cloughs kritiska diskursanalys bygger på en tredimensionell analytisk
modell, bestående av text, interaktion och kontext, där interaktion avser
den diskursiva praktikens nivå och kontext den sociala praktikens nivå.99

Dessa dimensioner motsvaras av tre dimensioner eller steg i den kritiska

94 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 42.
95 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 80 f.
96 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 71.
97 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 68.
98 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 139 f. 
99 Se Fairclough 2001, s. 21, jfrt m. Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 74.
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diskursanalysen: beskrivning, tolkning och förklaring. Analysen på
beskrivningsstadiet avser textens formella drag. Fairclough menar att sär-
skilt analysen på denna nivå skiljer sig från de båda övriga stadierna. Han
påpekar dock samtidigt att det som man ”ser” och anser värt att beskriva
eller betona i en text är beroende av hur man tolkar texten.100 Analysen
på tolkningsstadiet avser förhållandet mellan text och interaktion, dvs.
hur deltagarna opererar inom den diskursiva praktiken.101 Detta är pro-
cesser som pågår i folks huvuden och de är därför inte möjliga att studera
på det sätt som man kan studera processer i den fysiska omvärlden. Ana-
lysen på denna nivå bygger därför på analytikerns egna tolkningsproces-
ser.102 Det är, menar Fairclough, på grund av detta viktigt att analytikern
är känslig för vilka resurser hon själv litar till för sin analys. Det är, enligt
Fairclough, på denna nivå av analysen egentligen bara självmedvetenhet
som skiljer analytikern från deltagarna i de diskursiva processer som stu-
deras. Analytikern gör samma sak som den deltagande tolkaren, men till
skillnad från den deltagande tolkaren är analytikern mån om att redo-
göra för vad hon gör. För den kritiska analytikern är syftet dessutom att,
genom utvecklandet av självmedvetenhet, utradera också denna skill-
nad.103 Analysen på förklaringsstadiet, slutligen, avser förhållandet mel-
lan interaktion och social kontext. På detta stadium av analysen är analy-
tikerns position mera tydligt urskiljbar, genom att de resurser som analy-
tikern vilar på har sin grund i annan samhällsteori. Självmedvetenhet är
dock, menar Fairclough, lika viktigt när det gäller denna nivå i analysen,
om man vill undvika att föra in icke-teoretiserade antaganden om sam-
hället eller att man agerar som om förklaringar är teorioberoende eller
teorineutrala.104 

100 Se diskussion av Fairclough 2001, s. 22. Enligt Fairclough finns det ”a positivist […]
tendency to regard language texts as ’objects’ whose formal properties can be mechani-
cally described without interpretation. But try as they may, analysts cannot prevent
themselves engaging with human products in a human, and therefore interpretative,
way.” Om analytikerns subjektivitet, se även Fairclough 2001, s. 65 och 91, samt Fair-
clough 2003, s. 14 f. Se även Bergström och Boréus 2005, s. 25, med där angivna källor,
och s. 33. Frågan behandlas också av de Beauvoir. Se de Beauvoir 1949, s. 36 f.
101 Se Fairclough 2001, s. 21 f., jfrt m. a.a., s. 139.
102 Det kan här anmärkas att författaren använder begreppet tolkning såväl för den tolk-
ning som görs av deltagarna inom en diskurs som den tolkning som görs av analytikern
vid analysen av denna diskurs. Se Fairclough 2001, s. 21 och 118. 
103 Se diskussion om kritisk språkmedvetenhet, i not 183, s. 49, nedan.
104 Fairclough 2001, s. 21 f. och 138 f.
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Forskarens roll är i diskursanalysen inte att komma ”bakom” diskur-
sen i sina analyser. Utgångspunkten är ju att man aldrig kan nå verklig-
heten utanför diskurser. Däremot skall man arbeta med det som faktiskt
har sagts eller skrivits för att undersöka vilka mönster det finns i utsa-
gorna och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställ-
ningar av verkligheten får.105 Bakom utsagorna ligger ofta outtalade och
ofta också omedvetna antaganden. Enligt Fairclough är sådana antaganden
ofta av ”common sense” karaktär. Detta döljer, enligt författaren, att anta-
gandena har en ideologisk grund. Fairchloughs resonemang, som bygger
på teorier som först utvecklades av den italienske marxisten Antonio
Gramsci, innebär att det finns ett samband mellan ”common sense” och
ideologi och att antaganden om ”common sense” i varierande grad
bidrar till att upprätthålla ojämlika maktförhållanden. En annan effekt
är att de i varierande grad bidrar till att etablera och konsolidera solidari-
tetsrelationer mellan medlemmar inom en viss social grupp; att man vis-
serligen kan hävda att det bara är en fråga om effektivitet, att det inte
finns anledning att uttrycka det som alla ändå tar för givet, men han stäl-
ler sig samtidigt frågan om inte detta, att kunna ta så mycket för givet,
också är en viktig signal om ”tillhörighet”.106 ”Naturalisering” kallas den
process som åstadkommer ”common sense”. Om en typ av diskurs så
dominerar en institution att andra typer mer eller mindre helt under-
trycks och hålls tillbaka, upphör den att ses som godtycklig (i betydelsen
en av flera möjliga sätt att se på saken) och ses i stället som ”naturlig”.
Det innebär att det dominerande synsättet tenderar att uppfattas inte
som ett uttryck för en viss gruppering inom en institution, utan som
institutionen självt. Synsättet framstår därmed också som neutralt och
ideologiskt oberoende. En konsekvens av naturaliseringen är också att
inhämtandet av kunskap om det dominerande kommer att betraktas
som enbart en fråga om att tillägna sig nödvändig kunskap och skicklig-
het för att verka inom institutionen.107 Genom att ideologin blir ”com-
mon sense” upphör den således att ses som ideologi. Detta är, enligt Fair-
clough, i sig en ideologisk effekt, eftersom en ideologi är som mest effektiv

105 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 28. Se även a.a., s. 18.
106 Fairclough 2001, s. 70 f. Se även a.a., s. 27 f., 64 f., 88 f. och avsnittet om ”hidden
agendas”, s. 33 f., samt Fairclough 2003, s. 11 och 55–61.
107 Fairclough 2001, s. 76.
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när den är dold.108 Sådana dolda antaganden döljer sig ofta bakom rättens
formellt neutrala språk.109 En viktig uppgift inom diskursanalysen är att
öka medvetandet om sådana antaganden.110 Förtiganden kan nämligen
vara nog så ”talande” som utsagor.111 

Diskursanalytikern har dock, lika lite som andra människor, tillgång
till en privilegierad ståndpunkt utanför de diskursiva struktureringarna. I

108 Fairclough 2001, s. 71 och 89. Se även diskussion av Foucault 1976, s. 86, om mak-
tens beroende av dess förmåga att dölja sina egna mekanismer. Foucault undviker dock
användningen av det marxistiska ideologibegreppet. Se Hunt och Wickham 1994, s. 23,
jfrt m. s. 34. Makt är, enligt Foucault, alltid förbunden med kunskap. Makt är både det
som skapar vår sociala omvärld och det som gör att omvärlden ser ut och kan omnämnas
på vissa sätt, medan andra möjligheter utesluts. Makt är således, enligt Foucault, både
produktiv och begränsande. Denna syn på makt förs vidare i Laclau och Mouffes diskurs-
teori, medan den kritiska diskursanalysen har ett mer tvetydigt förhållande till Foucaults
maktbegrepp. I diskursteorin sätts också likhetstecken mellan objektivitet och ideologi.
Se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 19 f. och 44, samt Laclau 1990, s. 89 ff. 

Foucaults sammankoppling av makt och kunskap innebär att makt blir snävt förbun-
den med diskurs och får också konsekvenser för hans syn på ”sanning”. I Foucaults tidiga
arkeologiska fas uppfattas ”sanning” som ett system av procedurer för produktion, regle-
ring och spridning av utsagor, en uppfattning som han senare i sin genealogiska fas kopp-
lar ihop med sin maktuppfattning på så sätt att ”sanning” ses som inlagrad i och skapad
av maktsystem. Se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 19 ff., med där gjorda hän-
visningar. Makt ses därmed, enligt Foucault, inte som något som någon har, utan som en
process som skapas i varje möte mellan människor med mer eller mindre tydliga styrke-
förhållanden och där subjekten och objekten växlar med sammanhangen. Maktutövan-
det föder motstånd och mikromakter. Makten existerar enbart när den utövas och är
alltså inte ett privilegium hos en grupp, person eller institution. Det är dock inte givet att
över- och underordningen växlar mellan parterna, utan maktutövanden kan gång på
gång resultera i samma styrkeförhållande mellan parterna. Det är då fråga om dominans.
Se Bergenheim 2005, s. 19 f., med där gjorda hänvisningar, samt Foucault 1976, s. 92–102.
Se även Hunt och Wickham 1994, s. 12–15, Burr 2003, s. 64 f. och 68 ff., Bergström
och Boréus 2005, s. 14 och 311 f., samt Smart 1989, s. 6 ff.
109 Om dolda antaganden i juridisk text, se även Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och
Ruuskanen 2007 (kommande). Författarna menar att juridisk text nästan alltid är utfor-
mad på ett objektivt och neutralt sätt, utifrån en position av rättslig auktoritet och
expertkunnande, vilket maskerar texternas diskursiva och konstruerande karaktär och att
det för de flesta jurister är mycket svårt att distansera sig från ”juristens sätt att läsa” tex-
terna. De menar vidare att ett sätt att läsa juridisk text är att se på vad den exkluderar och
på tystnader och vad texten på detta sätt konstruerar som det normala. Se a.a., s. 16. 
110 Se Fairclough 2001, s. 88 samt 118. Se även Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och
Ruuskanen 2007 (kommande). Charlesworth refererar till liknande angreppssätt, utan
att definiera det som diskursanalys. Se Charlesworth 1999, s. 381.
111 Wennström 2003, s. 339. 
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den diskursanalytiska ansatsen ligger emellertid en strävan att distansera
sig från de diskurser som studeras och visa dem ”som de är”.112 Det inne-
bär att forskaren, så gott det går, försöker att sätta parentes kring sig själv
och sin egen ”kunskap”.113 I den konkreta diskursiva praktiken är man
dock alltid tvungen att bygga på tidigare betydelsebildningar, för att över
huvud taget göra sig förståelig.114 Konkret språkbruk hänvisar således all-
tid bakåt till tidigare diskursiva struktureringar, dvs. man bygger vidare
på betydelser som redan är etablerade.115 Dekonstruktionen måste där-
för ta sin utgångspunkt i det givna.116 Vad man med diskursanalysen för-
söker göra är att besvara frågor om hur betydelserna fixeras och naturali-
seras på bestämda sätt i givna sammanhang.117 Det ges emellertid i den
konkreta diskursiva praktiken också möjlighet att sätta ihop vissa
element på ett nytt sätt och därmed stimulera till förändring av de dis-
kursiva strukturerna.118 Det svåra för en diskursanalytiker är dock ofta
att distansera sig från den objektivitet man själv delar och se kontingen-
sen.119 När man arbetar med diskurser som man själv är nära är det
särskilt svårt att se dem som diskurser, dvs. som socialt konstruerade

112 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 56.
113 Förslaget att sätta parentes kring sig själv kommer från den fenomenologiska traditio-
nen. Se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 28. Se även t.ex. Berger och Kellner
1986.
114 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 132.
115 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 13.
116 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 56.
117 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 151.
118 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 132.
119 Uttalandet refererar här till diskursteorins antagande att all artikulation – och därmed
all samhällelighet – är kontingent, möjlig men inte nödvändig. De diskurser som är så
fast etablerade att man glömmer bort deras kontingens betecknas i diskursteorin som
objektiva. Objektiviteten är ett historiskt resultat av politiska processer och strider; en
avlagrad diskurs. Objektivitet är alltså inom diskursteorin beteckningen för det som
framstår som givet och oföränderligt. Objektiviteten döljer de alternativa möjligheterna
för oss och ses därför i diskursteorin som ideologisk. Vägen från politisk konflikt till
objektivitet går via hegemoniska interventioner, där alternativa verklighetsuppfattningar
undertrycks och en bestämd världsuppfattning framstår som den naturliga. Hegemoni
innebär således en kontingent sammanknytning av element i en artikulation i en obe-
stämbar terräng. Begreppet makt är i diskursteorin nära knutet till begreppen politik och
objektivitet, eftersom objektivitet ses som avlagrad makt där spåren av makt har utplå-
nats och där man alltså har glömt bort att omvärlden är politiskt konstruerad. Se
Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 43–45 och 56, samt Laclau 1990, s. 34, 60 och
89 ff. 
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betydelsesystem som kunde ha varit annorlunda. Eftersom man som
forskare ofta är en del av den kultur som man undersöker, delar man
många av de självklarheter som ligger i ens material, och det är just själv-
klarheterna som man är ute efter att avslöja; hur vissa utsagor helt
”naturligt” blir accepterade som sanna och andra inte. Därför måste man
i möjligaste mån försöka ställa sig främmande inför materialet. Winther
Jørgensen och Phillips föreslår att man exempelvis föreställer sig att man
är en antropolog som undersöker en främmande meningsvärld för att
begripa hur tingen hänger ihop och där ger mening. Ett komparativt
perspektiv, där man använder historien eller andra kulturer för att ifråga-
sätta sina egna självklarheter, kan också ofta vara till god hjälp.120 Även
om diskursanalysen syftar till att visa diskurserna ”som de är”, finns det
dock, som tidigare beskrivits, inget hopp om att man kan komma utan-
för diskurserna och säga den rena sanningen. Detta dilemma delas av alla
socialkonstruktionistiska perspektiv.121 Som påpekas av Winther Jørgen-
sen och Phillips, blir resultatet för forskaren under alla omständigheter
att forskningsprodukten måste ses som en politisk intervention: ”en
kontingent artikulation av element som reproducerar eller ifrågasätter de
gällande diskurserna i det eviga spelet om att definiera världen.”122 

Den syn på kunskapsproduktion som här presenterats står, som fram-
gått, i motsättning till den objektivistiska vetenskapssyn som man finner
inom positivismen. Till följd av denna kunskapssyn lägger socialkon-
struktionister vikt vid reflexivitet, dvs. de försöker att använda sina teo-
rier på sin egen forskningspraktik.123 Den teoretiska konsistensen kräver
således att man överväger och söker redogöra för hur man står i förhål-
lande till de diskurser man undersöker och vilka konsekvenser som ens
eget bidrag till den diskursiva produktionen av vår omvärld kan få.124 

Vissa kritiker av socialkonstruktionismen menar att den är oanvänd-
bar, såväl vetenskapligt som politiskt. Vetenskapligt oanvändbar, efter-
som den inte kan avgöra vad som är riktigt: varje resultat är bara en his-
toria om verkligheten bland många andra, och politiskt oanvändbar,

120 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 28 och 44.
121 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 56. 
122 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 57.
123 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 111. Se även Burr 1995, s. 180. För en dis-
kussion om reflexivitet inom feministisk rättsteori, se Charlesworth, Hilary och Chinkin
2000, s. 22.
124 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 29.
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eftersom den inte kan avgöra vad som är bra eller dåligt: om man med en
socialkonstruktionistisk utgångspunkt pekar ut samhällsförhållanden
som bör förändras, så är det bara uttryck för ens egen kontingenta
mening.125 Man skulle därmed som forskare ha svårt att ge stöd till en
politisk ståndpunkt (t.ex. en egalitär, antirasistisk eller feministisk stånd-
punkt).126 Winther Jørgensen och Phillips menar att kritiken ger en
karikerad bild av socialkonstruktionismen.127 Frågan är då vilken grund
man som kritisk forskare har att stå på om man ger upp idén om att det
finns en sanning som man har ett privilegierat tillträde till. Betyder det
att alla utsagor har samma värde, och omöjliggör en socialkonstruktio-
nistisk utgångspunkt på det sättet kritisk forskning inifrån? Enligt
Winther Jørgensen och Phillips är det inte så. Principiellt kan alla utsa-
gor kanske ha samma värde, men den konkreta forskningen försiggår
aldrig i det principiella rum där allting är kontingent.128 I en given värld
förblir de flesta betydelser rätt fasta, och de enskilda subjekten har bara
tämligen begränsade möjligheter att manipulera med dem. Förändringar
i betydelsetillskrivanden är därför kollektiva sociala processer.129 Dis-
kursanalytiker brukar också ta hänsyn till diskursiva begränsningar för
betydelseproduktionen. Det innebär att de räknar med att textens egen-
skaper sätter gränser för hur den kan tolkas av mottagarna.130 Med soci-
alkonstruktionismens premiss att alla betydelser i princip är kontingenta
blir det dock möjligt att ställa sig främmande inför det självklara och
rikta en rad nya frågor till det okända, och själva den exotisering av det
självklara som ligger i det socialkonstruktionistiska perspektivet kan
öppna upp för förändring.131 

125 Se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 149, med hänvisning till t.ex. Soper
1990. Se även Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 12. 
126 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 111. Se även Burr 2003, s. 60 f. och 180 f.
127 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 12 och 150. 
128 Se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 153. Laclau och Mouffe menar, med hän-
visning till en diskussion av Rorty, att problemet med ”relativism” inte är något egentligt
problem. Se Laclau och Mouffe 1990, s. 104 f. Enligt Rorty ”the real issue is not bet-
ween people who think one view as good as another and people who do not [but] bet-
ween those who think our culture, or purpose, or intuitions cannot be supported except
conversationally, and people who still hope for other sorts of support.” Se Rorty 1982,
s. 167. Se även diskussion a.a., s. 208.
129 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 150.
130 Se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 23. 
131 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 151.
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Utsagor framförs därmed alltid i en konkret verklighet med snäva grän-
ser för vad som kan accepteras som meningsfullt och meningslöst, sant och
falskt. Å ena sidan är det diskursanalysens syfte att visa dessa gränser och
deras konsekvenser och att försöka rubba dem en smula, men å andra sidan
är forskningen själv underkastad en sådan styrning. Vetenskapen kan där-
för ses som en diskurs bland många andra, en diskurs som karakteriseras av
att den frambringar kunskap på bestämda sätt efter bestämda regler. Några
generella regler är att forskningens olika steg ska vara så genomskinliga
som möjligt, att det skall föras en konsistent argumentation, att teorin
skall utgöra ett sammanhängande system och att påståenden om verklig-
heten skall dokumenteras empiriskt. Ur socialkonstruktionistisk synvinkel
ses dessa regler som kontingenta, vilket betyder att de kan kritiseras och
ändras över tiden. Poängen är dock att vetenskapen som diskurs känne-
tecknas av att den frambringar kunskap i förhållande till en eller annan
uppsättning uttalade regler.132 Inom en given regeluppsättning kan där-
för konkreta vetenskapliga resultat också kritiseras immanent, för att inte
leva upp till reglerna. Winther Jørgensen och Phillips menar därför att det
i konkreta forskningsprojekt är mycket viktigt att man explicit utvecklar
grunden för den kunskap man frambringar och redogör för vad det är
som man skall säga något om och vilka regler man därvid följer.133 

Även om de flesta feministiska rättsteoretiker idag arbetar utifrån ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv och det bland socialkonstruktionister
är vanligt med diskursanalys, finns det dock inte någon homogen teoretisk

132 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 153 f. Vilka dessa regler är råder det inom rätts-
vetenskapen inte någon enighet om. Se exempelvis diskussion om oenigheten kring den
svenska rättskälleläran i not 35, s. 19, ovan. Juridisk argumentation bygger dessutom ofta
på outtalade regler. Se även uttalande om användningen av ad hominem argument inom
rättsvetenskapen i Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kommande). 
133 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 154. För en utvecklad diskussion om relati-
vismens betydelse för forskningens akademiska standard och dess politiska betydelse, se
a.a., s. 29 och 111. För exempel på hur man med en socialkonstruktionistisk utgångs-
punkt kan validera sina forskningsresultat och göra dem så genomskinliga som möjligt
för läsaren, se a.a., 4 kapitlet, särskilt s. 122 f. Se även diskussion av Bergström och
Boréus 2005, s. 33 ff. och 352 ff., med där angivna källor. Hur det kan låta sig göras att
bedriva samhällskritik, även om man inte har en sanning att luta sig mot, se Winther Jør-
gensen och Phillips 2000, 5 kapitlet, särskilt s. 150 ff. Se även a.a., s. 92, med där gjorda
hänvisningar, om kritisk språkmedvetenhet och hur forskningsresultaten enligt Fair-
clough kan användas progressivt. Medvetenhet utgör, enligt Fairclough, ett första steg
mot emancipation, och medvetenhet om hur språket bidrar till att vissa personer domi-
neras av andra, utgör här en viktig faktor. Se Fairclough 2001, s. 193.
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eller metodologisk formation inom feministisk rättsteori. Ingen kan hel-
ler göra anspråk på att äga begrepp, perspektiv eller analysinstrument.134

De flesta feminister skulle i stället hålla med om att mångfalden av röster
inte bara är värdefull, utan också nödvändig.135 Ingen enskild teori eller
metod framstår heller som adekvat när man ställs inför en konkret fråga.
I stället kan ett flertal teorier och metoder bli nödvändiga för att utforska
frågorna.136 En kritisk hållning när det gäller olika former av ”positi-
vism” utesluter heller inte vad som brukar definieras som empiriska stu-
dier i feministisk forskning. Tvärtom framhåller många feministiska
rättsteoretiker behovet av ingående och välgrundad empirisk forsk-
ning.137 Ett vanligt syfte i feministiska rättsvetenskapliga studier är också
att belysa problem med den praktiska tillämpningen av lagen, exempel-
vis om det finns ett glapp mellan lagstiftarens intentioner (det formella)
och implementeringen (det reella), varför och vad detta innebär (impli-
kationer).138 

Användningen av flera olika tekniker kan dock leda till kritik om
metodologisk och teoretisk orenhet. Enligt Charlesworth är en sådan
orenhet oundviklig vid analysen av komplicerade sammanhang.139 Det
är också, enligt Burr, även bland socialkonstruktionister, accepterat att
man använder sig av kvalitativa och till och med kvantitativa metoder i
sin forskning.140 Klart är att frågor om lagstiftningens effektiva imple-
mentering och praktiska funktion är av intresse från såväl ett traditio-
nellt rättsligt som ett feministiskt perspektiv. En studie om rättens
genomslag kan således bidra med viktig kunskap för en analys om rättens
legitimitet.141 Vidare kan en studie om rättens praktiska funktion väcka

134 Bergenheim 2005, s. 17.
135 Charlesworth, Chinkin och Wright 1991, s. 613. Se även diskussion av Flax 2002 (a),
s. 196.
136 Charlesworth 1999, s. 381. Se även uttalande av Svensson 1997, s. 30, samt Svensson
2007 (kommande). Naffine har liknat den feministiska undersökningen vid en arkeolo-
gisk utgrävning. Se Naffine 1990, s. 2. För ett exempel inom barnrätten, se Bridgeman
och Monk 2000, vilken innefattar en mångfald av feministiska och kritiska perspektiv. 
137 Ratner och Slaughter 1999, s. 415 och 417.
138 Svensson 2007 (kommande).
139 Charlesworth 1999, s. 381. 
140 Burr 2003, s. 150. Se även Bergström och Boreus 2005, s. 22, not 6, samt Niemi-
Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kommande). 
141 Svensson menar att en bristande överensstämmelse mellan ideologi, normsystem och
verklighet utgör en grund för ifrågasättande av rättssystemets legitimitet. Se Svensson
1997, s. 241.
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frågor om rättssäkerhet, exempelvis när lika omständigheter bedöms
olika utan att det av beslutsmotiveringen eller annars av relevant doku-
mentation framgår varför. En kritisk utgångspunkt innebär dock en
medvetenhet om begränsningarna med dessa metodologier. Även
Winther Jørgensen och Phillips menar att man kan behöva dra in ele-
ment från andra teorier och angreppssätt, med andra ontologiska eller
epistemologiska premisser. Enligt författarna kan man mycket väl kom-
binera element från olika diskursanalytiska perspektiv och man kan
också dra in element från andra perspektiv än de diskursanalytiska. Det
är samtidigt viktigt att se till att filosofiska premisser, teorier och meto-
der vävs samman i en integrerad helhet. Detta kan innebära att man
måste göra ett visst översättningsarbete, så att de olika angreppssätten
inte strider mot varandra. Genom att skapa en mångperspektivistisk ram
kan man dock, menar författarna, i högre grad ta hänsyn till ett områdes
komplexitet och se det ur olika synvinklar, där olika perspektiv ger olika
former av insikt inom ett område och tillsammans skapar en bredare för-
ståelse.142 Även Svensson anser att användningen av ett flertal metoder
gör det möjligt att belysa ett problem på olika sätt, vilket ger en mer full-
ständig beskrivning och nyanserad analys än om bara en metod
används.143 Ansatsen i feministiska rättsvetenskapliga studier är dock
snarast att ställa frågor och påbörja en diskussion, än att generera en
enkel triumferande sanning.144 

Den kritik och de angreppssätt som här beskrivits utgör den teoretiska
ramen för min analys. De antaganden som denna vilar på var emellertid
inte en del av min förståelse när jag påbörjade studien. De har snarare
utvecklats under forskningsprocessen, i växelverkan med materialet. Jag
hade således till att börja med en dogmatisk ansats men fann, i ett tidigt
skede av undersökningen, att det på grund av lagstiftningens karaktär
inte skulle vara tillräckligt med en traditionell juridisk metod, utan att
också andra metodologiska verktyg skulle vara nödvändiga för att tränga
in i ämnet. Jag hade också redan tidigt i undersökningen en idé om att
det skulle finnas paralleller mellan feministisk rättsteori och teorier om
barns rättigheter och barnrätt, men det var inte förrän jag hade börjat

142 Se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 10 och 141 f. samt kapitel 5 och 6, för en
närmare beskrivning av hur ett sådant arbete kan låta sig göras.
143 Svensson 1997, s. 30.
144 Se exempelvis Ratner och Slaughter 1999, s. 415, 417 och 421. Se även Svensson
1997, s. 23. 
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studera den praktiska tillämpningen av lagstiftningen som jag fann att en
socialkonstruktionistisk rättsteori skulle kunna förklara mina resultat,
rörande både tillämpningen och lagstiftningen. Mina teoretiska antagan-
den och resultaten är därför ömsesidigt beroende. Detta strider mot all-
männa vetenskapliga ideal om att objektet skall vara separerat från dess
subjekt.145 Socialkonstruktionismen förnekar dock som beskrivits att en
sådan separation är möjlig. Enligt Burr, blir uppgiften för forskaren
i stället att erkänna och arbeta med sin egen inblandning i forsknings-
processen och den betydelse detta har för de resultat som produceras.146 

En kritik som man med detta i huvudsak kritiska och dekonstruktiva
sätt att närma sig rätten riskerar är att angreppssättet är meningslöst och
att möjligheterna till förändring med denna ansats är begränsade.147

Antagandet att rätten reproducerar vår syn på barn, leder också – måste
jag medge – till pessimism när det gäller rätten som plats för social för-
ändring.148 Att ifrågasätta rättens grundläggande antaganden, kan dock,
som tidigare beskrivits i förlängningen leda till en förändring av hur vi
ser på barn och barns rättigheter, och därmed den position som barn ges.
Enligt min mening är det detta som är utmaningen: att bråka med det
givna, så att det kan användas för egna syften.149 

1.3 Rättens gränsland – begränsningar och möjligheter
Utlänningslagstiftningens karaktär och uppbyggnad, och tidigare även den
instans- och processordning som gällde i dessa ärenden, har inneburit att
utlänningsrätten ofta uppfattats som ”speciell”.150 Utlänningslagstift-

145 Se Svensson 2007 (kommande).
146 Burr 2003, s. 152.
147 Se Davies 2007 (kommande), med där gjorda hänvisningar. Förnekandet av möjlig-
heten att tillhandahålla ett svar begränsar dock inte möjligheterna till rekonstruktion.
Tvärtom, innefattar feministiska analyser, som påpektats av Charlesworth and Chinkin,
både dekonstruktion och rekonstruktion. Vad det innebär, är enligt författarna, att vi
måste ”embrace […] the permanent partiality of feminist inquiry.” (Charlesworth och
Chinkin 2000, s. 45 och 60 f., med där gjorda hänvisningar). Jfr diskussion av Hydén
2002, s. 44 f., 212 f. och 215.
148 Se även diskussion av Alston 1994, s. 21 ff.
149 Nilsson 2007 (kommande). Se även diskussion av Smart 1989, s. 25, 80, 88 f. och
164 f.
150 Se även diskussion av Noll om hur asylrätten konstrueras som extraordinär i Noll
2005, s. 1–10, särskilt s. 2 f., samt diskussion av Bhabha 2004, s. 242.
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ningen har också kritiserats för dess politiska karaktär och att det norma-
tiva innehållet i den materiella utlänningsregleringen medger ett vid-
sträckt utrymme för prövningen i de enskilda ärendena.151 Denna kritik
har, som jag kommer att visa, bärighet även med den nya utlännings-
lagen. Detta gäller i synnerhet i ärenden med barn.152 Tillämpningen
kompliceras vidare av den pluralism153 som präglar rättsområdet.

I denna ”normativa tomhet” ligger begränsningarna – men också möj-
ligheterna. Det finns de som menar att utlänningsrättens speciella karak-
tär gör att rättsområdet inte är juridiskt intressant.154 Enligt min mening
gör det i stället detta till en särskilt angelägen uppgift för rättsvetenska-
pen, i synnerhet som många beslut i utlänningsärenden kan ha mer
långtgående konsekvenser för den enskilde än de som fattas inom straff-
processen.155 Dessa legalstrategier är dock av central betydelse för under-
sökningens syfte och metod. De innebär, i synnerhet inom ett rättsom-
råde där risken för konkurrerande intressen är tydlig, att bestämmelserna
och deras tillämpning måste analyseras kontextuellt. Dessutom verkar
det som om lagstiftningens karaktär innebär vissa begränsningar när det
gäller undersökningens syfte. Det kan, med en dogmatisk utgångspunkt,
inte vara att ”fastställa gällande rätt”, utan måste snarare vara att belysa
olika rättsliga problem.156 I dessa fall, när rätten saknar ett närmare nor-
mativt innehåll, måste man, enligt Hydén, rekonstruera beslutsprocessen
och studera vilka normativa premisser som ligger öppna eller dolda i
besluten. Genom att systematisera avgörandena kan man sedan lägga
mönster av normativ art och dra allmänna slutsatser av ”fallgrup-
perna”.157 Sandgren har kommit till en liknande slutsats. Han menar att

151 Se bl.a. Lagrådets yttrande över lagrådsremiss den 6 juni 2002, Utdrag ur protokoll
vid sammanträde 2002-10-09, särskilt s. 8.
152 Se även analys av Wennström 2005, s. 29, not 35, jfrt m. s. 15, där bl.a. barnrätten
och barnets bästa används som stöd för författarens tes om en ökad individualisering av
rätten, samt diskussion av Olsen 1992, s. 213.
153 För en sammanfattning av teoribildningen kring pluralism, se Gustafsson 2002,
s. 105–204. 
154 Se även Lagerqvist 2000, s. 5 f. Enligt Peczenic minskar en ökad politisering rätts-
vetenskapens betydelse (Peczenic 1998–99, s. 484). Om utlänningsrättens ställning i
Sverige, se även Norström 2004, s. 257.
155 Jämför med ”the systemic conception” inom straffrätten, som den beskrivs av Bur-
man 2007 (kommande) (b). Se även diskussion av Persson, om gränsdragningen mellan
rätt och politik, samma källa.
156 Se Lagerqvist 2000, s. 6.
157 Hydén 1992, s. 97.
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det i de fall där en reglering har utpräglad ramlagskaraktär kan vara svårt
att fastställa innehållet i gällande rätt på sedvanligt sätt och att ett ”mas-
sivt studium” av myndighetspraxis eller underrättspraxis i dessa fall kan
ge besked om lagstiftningens reella tillämpning och funktion.158 

Det kan ändå, på grund av de lagstiftningsstrategier som använts,
även med en dogmatisk utgångspunkt, hävdas att ”den rätt som görs” i
varje beslut bör betraktas som en ”rättskälla”.159 Jag ser dock inte någon
principiell mening med att vidga rättens gränser på ett sådant sätt. Med
en socialkonstruktionistisk utgångspunkt skulle det vara ett hopplöst
projekt, både främmande och irrelevant. Det skulle också innebära ett
allvarligt pedagogiskt problem. Jag föredrar i stället att se dessa beslut
som kunskapskällor bland andra. Det hindrar inte att jag ändå måste
förhålla mig till en dogmatisk förståelse av rätten. Vad detta innebär åter-
kommer jag till nedan.

1.4 Syfte och angreppssätt
Undersökningens syfte har formulerats med utgångspunkt i tidigare
nämnda problembeskrivning om ett glapp mellan lagstiftarens intentio-
ner och tillämpningen av lagen. Syftet är att belysa problem när det gäl-
ler barnets ställning vid prövningen om uppehållstillstånd. Detta görs
mot bakgrund av dels en analys av de grundläggande premisser – utta-
lade och outtalade – som lagstiftning och tillämpning vilar på, de all-
männa förutsättningarna för prövningen samt den lagstiftningstekniska
utformningen av och det materiella innehållet i de studerade bestämmel-
serna, dels en analys av lagstiftningens genomslag och funktion i praktisk
tillämpning.160 

Mitt sätt att närma mig problemet har, som nämnts, sin grund i min
syn på rätten och rättsvetenskapen. Ett viktigt antagande vid undersök-
ningen är således att det inte finns ett svar på vad rätten är eller bör vara
samt att begränsningarna med rättsdogmatiken och de traditionella
rättsvetenskapliga verktygen är särskilt påtagliga på ett område med

158 Sandgren 1995–96, s. 742. 
159 Om praxisbildning genom beslut i enskilda ärenden, se även prop. 1996/97:25,
s. 155 f., med hänvisning till SOU 1993:24, 3:5 f.
160 Det förstnämnda betecknas av Sandgren ”juridisk effektanalys” och det sistnämnda
”funktionsanalys”, se Sandgren 1995–96, s. 742. Om empirianvändning vid ramlagstift-
ning, se även Hydén 1998, s. 32 ff., samt Christensen 1996, s. 519–574. 
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framträdande pluralism och där prövningen dessutom har en utpräglat
individualiserad karaktär. Man kan visserligen, som beskrivits, betrakta
den praxisbildning som görs i enskilda fall som en rättskälla. Jag föredrar
i stället att se detta material som en kunskapskälla bland andra, eftersom
syftet med analysen inte är att fastställa gällande rätt, utan att belysa pro-
blem. Syftet är med andra ord inte att ”slå fast” och reducera komplexi-
tet, dvs. ”etablera” tolkningar (hur gällande rätt skall förstås), med
utgångspunkt i en teori om medel för tolkning, vars legitimitet bygger
på en idé om giltiga, eller i vart fall ”bättre” argument, förnuft eller ratio-
nalitet, utan snarast det omvända: att ”bryta ned” (dekonstruera) och
belysa komplexitet och möjligheter till ”nya” tolkningar men också pro-
blem med ”etablerade” tolkningar och det som betraktas som ”självklart”
(hur gällande rätt faktiskt förstås).161 Jag föreställer mig nämligen att det
främst är det ”etablerade” och ”självklara” som får genomslag i den prak-
tiska tillämpningen och som därför så att säga är problemet.

Viktigt att påpeka är samtidigt att det är det rättsdogmatiska kunskaps-
området, dvs. den betydelsebildning som görs inom den aktuella kun-
skapsregimen (hur gällande rätt görs), som är det primära kunskapsföre-
målet. Detta kan betecknas som ”vetenskap om rätten” (till skillnad från
vetenskap i rätten).162 Det är således rättsreglerna som utgör utgångs-
punkten för undersökningen – inte en faktisk företeelse163 (det hindrar
inte att också en faktisk företeelse, ett socialt problem eller den praktiska
tillämpningen ses som viktiga kunskapskällor för att förstå olika pro-
blem). I ett snävt rättsvetenskapligt paradigm skulle perspektivet, obero-
ende av att det är rättsreglerna som utgör utgångspunkten för undersök-
ningen, betraktas som externt och kunskapsområdet som rättssociolo-
giskt.164 Svensson menar i stället att vetenskap om rätten i teoretiskt

161 Jfr Sandgrens användning av begreppet ”gällande rätt i faktisk mening”. Författaren
använder begreppet ”gällande rätt i sedvanlig mening” för det som här avses. Se Sandgren
1995–96, s. 732.
162 Se Svensson 1997, s. 30, not 2.
163 Jfr Westbergs indelning i regel- respektive problem- och intresseorienterad ansats
(Westberg 1992, s. 421–446, särskilt s. 423 och 436 f.).
164 Se Doublet och Bernt 1993, s. 31. Det föreligger enligt dessa författare ”et klart
metodisk fellesskap mellom rettsvitenskapen og rettsanvendelsen /…/ Rettsdogmatikkens
tema er ikke en utvendig beskrivelse og analyse av den faktiske rettsanvendelse – det er i
første rekke rettssosiologiens og rettshistoriens oppgave. Rettsdogmatikken beskriver ikke
selve rettsanvendelsen, men det regelsett som styrer denne – gjeldende rett. Dette betyr att
rettsforskerens utsagn i  siste instans får karakter av en  anbefaling  til rettsanvenderen:
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avseende kan betraktas som inomrättsligt, men hon avvisar samtidigt det
som gränsdragningen innebär, nämligen atomisering och avskiljande.165

Jag delar hennes uppfattning och även avvisandet av det som gränsdrag-
ningen innebär; för hur skall annars analytikern få tillgång till de pro-
duktions- och tolkningsprocesser som pågår inom området? Min poäng
är att tillträdet till båda dessa kunskapsområden (rätten/verkligheten)
alltid förmedlas av diskurser och att analytikern aldrig kan stå utanför
och iaktta, utan på olika sätt bidrar till diskurserna genom sin analys.166

Som påpekats av Fairclough:

”The only access that the analyst has to them is in fact trough her capacity to her-
self engage in the discourse processes she is investigating. In other words, the
analyst must draw upon her own MR (interpretive procedures) in order to
explain how participants draw upon theirs. The analysis of discourse processes is
necessarily an ’insider’s’ or a ’member’s’ task.”167 

Inspiration till angreppssättet har, som tidigare nämnts, huvudsakligen
hämtats från det diskursanalytiska forskningsområdet, med inriktning
mot makt- och identitetsfrågor. Det diskursanalytiska perspektivet inne-
bär här att rätten ses som en diskursiv konstruktion och rättsdogmatiken
som en diskursiv praktik, en social praktik med sociala konsekvenser. Jag
måste likväl förhålla mig till en dogmatisk förståelse av rätten, när jag
”skisserar den rättsliga terrängen”, i syfte att belysa olika problem, efter-
som det primära kunskapsföremålet är just den betydelsebildning som
görs inom den aktuella kunskapsregimen. Mera konkret innebär detta
att såväl urvalet av material som mitt sätt att tolka och systematisera
materialet påverkats av en sådan förståelse. Vidare förekommer att jag,

165 Svensson 1997, s. 30, not 2.
166 Se även Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 15 och 28, samt Fairclough 2001,
s. 19 och 30 f. Enligt Fairclough är förhållandet mellan språk och samhälle inte externt,
utan internt och dialektiskt. Fairclough ser således språkliga aktiviteter inte bara som en
reflektion eller ett uttryck för sociala processer och praktiker, utan som en del av dessa. Se
även diskussion av Fairclough 2001, s. 22, om analytikerns position. 
167 Fairclough 2001, s. 138 f.

’Hvis du vil komme frem til en riktig eller forsvarlig løsning av dette konkrete rettsspørs-
mål, må du basere deg på denne forståelse av gjeldende rett på dette området’.” Se även
kommentar till uttalandet av Peczenik 1995, s. 314, samt diskussion om den klassiska
rättsvetenskapens uppgift inledningsvis. Rättssociologin har dock traditionellt brukat
ägna sig åt empiriska studier om rättsliga eller kvasi-rättsliga praktiker, inte de sociolo-
giska aspekterna av rättsligt tänkande. Se Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuska-
nen 2007 (kommande).
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även om syftet inte är att ”etablera” tolkningar, i olika avseenden uttalar
mig normativt och att argumentationen då också bygger på retorik från det
rättsdogmatiska paradigmet. Att analytikern på detta sätt själv är förankrad
i de diskurser som hon vill analysera är, som påpekats av Winther Jørgen-
sen och Phillips, inte ovanligt. Hon är under alla omständigheter alltid för-
ankrad i en eller annan diskursiv strukturering. Det diskursanalytiska per-
spektivet innebär dock, som tidigare beskrivits, en strävan att distansera
sig från de diskurser man är förankrad i och visa dem ”som de är”. Det
finns emellertid inget hopp om att man kan komma utanför diskurserna
och säga den rena sanningen.168 Under alla omständigheter leder övervä-
gandena om reflexivitet till att forskaren tänker på sin egen roll som fors-
kare i arbetet och att han eller hon motiverar de forskningsmässiga val
som görs.169 Det socialkonstruktionistiska perspektivet innebär således en
strävan till distans och självreflektion. Jag är samtidigt fast i rättsdogmati-
kens normativa och förgivettagna rättskälle- och metodlära.170 Jag är med-
veten om att det innebär ett dilemma. Det innebär kanske också ett
dilemma att min argumentation, i de avseenden där jag uttalar mig norma-
tivt, ofta bygger på retorik från det rättsdogmatiska paradigmet.171 Vad
som är viktigt är emellertid om jag som forskare reflekterar över detta
dilemma och begränsningarna med de traditionella rättsvetenskapliga
verktygen, när jag – trots att det inte varit mitt syfte – genom min analys
och argumentation bidrar till att konstruera vad rätten är eller bör vara. 

168 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 56.
169 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 29. Se även diskussion om reflexivitet ovan, i
avsnitt 1.2.2.
170 Se även diskussion av Svensson 1997, s. 70–75, särskilt s. 70 f., om tankeramen som
nödvändighet och begränsning, med utgångspunkt i teoribildning inom kunskapsantropo-
login.
171 Om detta dilemma inom feministisk rättsteori, se Kouvo 2004, s. 52 ff. Engle har
påpekat att ”[w]e [feminist legal scholars] sense that our work at the periphery can only
succeed if we can save the core and so, for the most part we defend it. Sometimes, we
defend it by pretending that we are actually a part of it and just have not been noticed
yet. Other times we clearly and proudly situate ourselves outside the core and talk about
what it would have to do to make us a part of it. We tell the core that as long as we are on
the periphery, the core is disingenuous; it needs the periphery to be complete. No matter
how hard we push on the core, though, we never attack its essence. We are afraid that if
we push too hard, it might dissolve and become useless to us. We do not look too closely
at the core, for the fear that we might realize that we are not on the periphery at all or
that the chasm between us cannot be filled.” (Engle 1992, s. 605). Se även diskussion av
Flax 2002 (a), s. 195 f. och 201, samt Olsen 1992, s. 196, och Smart 1989, s. 5.
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Som ett led i strävandet till distans och reflektion när det gäller min
egen del i de resultat som produceras har jag försökt att hålla isär de olika
kunskapskällorna och visa dem ”som de är”, dvs. jag har försökt att und-
vika egna tolkningar när jag beskriver dem.172 Syftet med detta har varit
att det tydligt skall framgå vilka resurser jag vilar på vid tolkningen av
materialet, för att på så sätt göra mina forskningsresultat så genomskin-
liga som möjligt för läsaren. Framställningstekniskt innebär detta
angreppssätt nackdelar med upprepningar och att texten i vissa avsnitt
kan upplevas väl så deskriptiv. Fördelarna är att det underlättar för läsa-
ren att följa de steg jag tagit för att komma fram till resultaten och
bedöma materialet på ett annat sätt än jag gör.173 Det öppnar därigenom
också upp för andra tolkningar.174 Angreppssättet ligger därmed i linje
med analysens syfte att ”bryta ned” och belysa komplexitet och möjlig-
heter till ”nya” tolkningar (pluralism),175 men jag är samtidigt medveten
om de begränsningar i tolkningsutrymmet som följer av mitt urval och
sätt att presentera materialet.176 

172 Varje beskrivning av tillvaron är dock i någon mening normativ. Se Svensson 1997,
s. 77, samt diskussion av Fairclough och de Beauvoir, anmärkt i not 100, s. 32, ovan. 
173 Om betydelsen av att man vid framställningen av analysen ger läsaren goda möjlighe-
ter att följa de steg man tagit, se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 139 f.
174 Se även Noll 2000 (a), s. 58–61, främst s. 59, som menar att detta utgör ett dilemma
med ”trogna beskrivningar”. 
175 Det strategiska målet är i detta fall, med Winther Jørgensen och Phillips terminologi,
”att peka ut de platser varifrån förändring med störst sannolikhet kan påbörjas”. Diskur-
ser existerar nämligen alltid i konflikt med varandra, och där en diskurs är dominerande
kommer det alltid att finnas några platser där den i högre grad är allenarådande och
andra platser där den i högre grad ifrågasätts av konkurrerande diskurser. Om man vill
främja alternativa diskurser är det, enligt författarna, dessa konfliktpunkter som man
skall satsa på. Se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 151. Se även Niemi-Kiesiläinen,
Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kommande), där författarna noterar att ”[w]hile dis-
course analysis reveals contradictory discourses, it does not directly contribute to doctri-
nal studies of law, which are based on the traditional forms of legal interpretation.
Rather, it challenges generally accepted interpretations of law by analysing and revealing
their underlying concepts and taken-for-granted assumptions.” Även om diskursanalysen
inte utmanar rättsdogmatiken i sökandet efter en korrekt tolkning, kan den ändå, som
påpekas att författarna, indirekt få konsekvenser för tolkningen.
176 Om analytikerns subjektivitet, se diskussion av Fairclough 2001, s. 22, 65 och 91,
samt Fairclough 2003, s. 14 f., och Bergström och Boréus 2005, s. 25, med där angivna
källor, och s. 33.
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Analysen syftar emellertid också till att belysa problem med ”etable-
rade” tolkningar och det som betraktas som ”självklart” (hegemoni).177

Det socialkonstruktionistiska dilemmat blir här särskilt påtagligt, efter-
som jag – även om syftet inte är att generera ett svar – genom min analys
ändå bidrar till just detta.178 Begränsningarna med de traditionella rätts-
vetenskapliga verktygen blir här också påtagliga, eftersom de tolknings-
processer som pågår inom detta område sällan är genomskinliga (utan
tas för givna). Analysen bygger därför på mina tolkningsprocesser. Att
redogöra för alla led i dessa processer, låter sig inte praktiskt göras. Det
har också stått klart att detaljerade beskrivningar av tolkningsprocesserna
uppfattas som om man inte har tillägnat sig nödvändig kunskap och
skicklighet för att verka inom området och att toleransen för avvikelser
från ”juristers sätt att skriva” är mycket liten (det går helt enkelt inte att
ifrågasätta allt – på en gång).179 Jag måste därför själv utgå från många av
de förgivettaganden som systemet byggs upp av.180 Detta innebär som
nämnts ett dilemma, eftersom grundläggande vetenskapliga krav (om
bl.a. genomskinlighet) måste tas på allvar även inom rättsvetenskapen.181

Till grund för slutsatserna i denna del ligger dock inte enbart att jag tol-
kat och systematiserat innehållet i sådant material som brukar betraktas
som relevant inom kunskapsområdet, på ett traditionellt sätt (med de
förgivettaganden som det innebär), utan också de mönster som i övrigt
framträtt som tydliga vid genomgången av detta material samt vid en
analys av personakter (en närmare beskrivning av undersökningens syfte

177 Det strategiska målet är i detta fall att peka ut de platser där en diskurs i högre grad är
allenarådande och konsekvenser av denna dominans. Om hegemonibegreppets använd-
ning inom diskursteorin, se not 119, s. 35, ovan.
178 Se även uttalande av Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kom-
mande), anmärkt i not 175, s. 47, ovan.
179 Se uttalande av Svensson 1997, s. 80, med där gjorda hänvisningar, om att tvivlet förut-
sätter vissa säkra grunder, samt tidigare diskussion om svårigheterna att distansera sig
från den objektivitet man själv delar och uttalande av Fairclough om ”tillhörighet” och
konsekvensen av ”naturalisering”. Se även diskussion av Smart 1989, s. 21, om dubbelt
akademiskt självmord.
180 Se även diskussion av Svensson 1997, s. 70–75, om tankeramen som nödvändighet
och begränsning, även anmärkt i not 170, s. 46, ovan, särskilt s. 73. Enligt Svensson sker
all förståelse utifrån en viss teori eller tankeram och de självklarheter som ingår i den. Se
även diskussion om det självklara, a.a., s. 75–80, särskilt s. 77.
181 Se även diskussion av Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kom-
mande).
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och metod i denna del ges i anslutning till redovisningen av aktstudien).
Som påpekats tidigare, hindrar en kritisk utgångspunkt när det gäller
olika former av positivism inte att man använder sig av vad som brukar
definieras som empiriska studier, även sådana som innehåller kvantita-
tiva inslag. Viktigt är emellertid att jag också när det gäller dessa meto-
dologier reflekterar över begränsningarna med dessa och min egen del i
de resultat som produceras. Användningen av flera olika kunskapskällor
och metoder kan dock förväntas ge ett bättre underlag för mina slutsat-
ser om vad som är ”etablerat” och betraktas som ”självklart” inom områ-
det än om enbart en metod använts, och det ger också läsaren ett bättre
underlag att bedöma mina slutsatser. 

Angreppssättet bygger på den tredimensionella analytiska modell182

för kritisk diskursanalys som utvecklats av Fairclough, där beskrivning
respektive tolkning och förklaring hålls isär, men är i övrigt i liten
utsträckning påverkad av den textorienterade diskursanalys som Fair-
clough utvecklat. Någon systematisk lingvistisk analys av texterna görs
således inte, även om Faircloughs teoribildning om kritisk språkmedve-
tenhet183 har påverkat mig på så sätt att jag har försökt vara uppmärksam
på, och också försökt göra läsaren uppmärksam på, transiviteter, modali-
teter och nominaliseringar i de texter som analyserats.184 Nackdelen med
Faircloughs metod är, som tidigare nämnts, att man med den detalje-
ringsgrad som han kräver ofta bara kan analysera ett fåtal texter i en kon-
kret analys.185 Det gör det svårt att använda den på ett omfattande rättsligt

182 Se Fairclough 2001, s. 21.
183 Kritisk språkmedvetenhet är den teknik som används för att ge människor insikt, dels
i den diskursiva praktik som de deltar i när de använder språk och konsumerar texter,
dels i de sociala strukturer och maktrelationer som diskursiv praktik formas av och bidrar
till att forma och förändra. Målet är att människor skall bli mer medvetna om de ramar
som begränsar deras språkbruk och om de möjligheter som finns att göra motstånd. Se
Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 92, och Fairclough 1992 s. 239 f.
184 När man analyserar transivitet ser man på hur händelser och processer förbinds eller
inte förbinds med subjekt och objekt. Syftet är i detta fall att klarlägga de ideologiska
konsekvenser som olika framställningsformer har, exempelvis användningen av passiv
form, där det handlande subjektet utelämnas, i en satskonstruktion. Även nominalisering,
där ett substantiv ersätter hela processen, utgör ett språkligt drag som nedtonar aktörs-
skap och understryker effekter. Analyser av modalitet fokuserar på talarens grad av
instämmande, exempelvis att en satskonstruktion framställer en bestämd kunskap som
sann och oomtvistlig. Se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 87 f. Dessa gramma-
tiska element är, som tidigare framgått, i juridisk text ofta vanligt förekommande.
185 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 140. 
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material. Många av de analytiska kategorier och begrepp som ingår i
metoden är också irrelevanta för mitt syfte med analysen. Det primära
kunskapsföremålet är, som beskrivits, den betydelsebildning som görs
inom det rättsdogmatiska kunskapsområdet. Analysen avser här förhål-
landet mellan text och interaktion, dvs. hur deltagarna opererar inom
den diskursiva praktiken. Det är på denna nivå av analysen, enligt Fair-
clough, egentligen bara självmedvetenhet som skiljer analytikern från
deltagarna i de diskursiva processer som studeras.186 Undersökningens
beroende av de särskilda tolkningsprocesser som pågår inom det studerade
kunskapsområdet innebär därför att en detaljerad lingvistisk textanalys
kan förväntas ha ett begränsat värde.187 Självmedvetenhet är, enligt Fair-
clough, lika viktigt när det gäller analysen på förklaringsnivån. Traditio-
nella rättsteoretiska verktyg används i viss mån även på denna nivå av
analysen, eftersom de indelningsprinciper som utvecklats inom traditio-
nell rättsteori varit till hjälp vid dekonstruktionen av normmassan. Den
lagstiftningstekniska utformningen av bestämmelserna kan nämligen
göra att bestämmelserna ger sken av att vara något de inte ”är”. En när-
mare analys av normmassans olika beståndsdelar (vad det är för rättslig
figur vi har att göra med) kan därför också bidra med förklaringar till det
s.k. glappet. Analysen bygger dock på förklaringsnivån huvudsakligen på
perspektiv inom feministisk rättsteori. Det innebär i klartext att jag inte
gör anspråk på att mina förklaringar är teorioberoende eller teori-
neutrala, utan att de tvärtom utgör ett löfte om ständig partiskhet.188 

186 Fairclough 2001, s. 139. 
187 Fairclough påpekar också att hans metod måste anpassas till undersökningens syfte
och att det tillvägagångssätt som han beskriver skall ses som en guide, inte en blåkopia.
Se Fairclough 2001, s. 92.
188 Se även Charlesworth, Chinkin och Wright 1991, s. 613, med där gjorda hänvis-
ningar. Som påpekats av Flax, ”One of the dangerous consequences of transcendental
notions of justice or knowledge is that they release us as discrete persons from full
responsibility for our acts. […] To take responsibility is to firmly situate ourselves within
contingent and imperfect contexts, to acknowledge differential privileges of race, gender,
geographic location, and sexual identities, and to resist the delusory and dangerous
recurrent hope of redemption to a world not of our own making.” Se Flax 1992 (b),
s. 459 f. Se även Flax 2002 (a), s. 207 f., och Flax 1990, s. 56.
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1.5 Avgränsningar
Undersökningen begränsas till utlänningslagens regler om uppehålls-
tillstånd. Det är vidare enbart prövningsförfarandet hos förvaltnings-
myndigheterna och förvaltningsdomstolarna som omfattas. Undersök-
ningen begränsas också till förutsättningarna för beviljande av tillstånd.
Reglerna om återkallelse behandlas således inte. När det gäller analysen
av de materiella bestämmelserna om uppehållstillstånd avgränsas under-
sökningen till de ärendetyper där det vid en analys av aktmaterial fram-
gått att det finns ett reellt utrymme för materiella hänsyn till barn (även
om detta utrymme inte alltid nyttjas). Det är prövningen om flykting-
skap, övrigt skyddsbehov samt humanitära skäl, numera synnerligen
ömmande omständigheter. Övriga ärendetyper lämnas således utanför
undersökningen i denna del, även om också dessa kan inrymma intres-
santa problem. Till viss del har dessa problem ändå kunnat belysas bl.a.
vid analysen av aktmaterial, eftersom urvalet till denna studie har gjorts
ur alla barnärenden där beslut om uppehållstillstånd fattats under år
1999 och 2000 (en närmare beskrivning av urvalet vid aktstudien ges i
anslutning till redovisningen av denna). Undersökningen av aktmaterial
har således utgått från 1989 års utlänningslag, medan undersökningen i
övriga delar utgått från 2005 års lag. Vid analysen av den nya lagen har
dock även vägledande avgöranden från tiden före den nya utlänningsla-
gen behandlats, i de fall där dessa fortfarande kan antas ha aktualitet.
Det huvudsakliga avhandlingsarbetet färdigställdes i november 2006.
Material som tillkommit efter denna tidpunkt har därför inte kunnat
beaktas.

1.6 Disposition
Avhandlingen består av fem kapitel. Utöver detta inledande kapitel ges i
det följande andra kapitlet en kort analys av de allmänna förutsättning-
arna för prövningen. En närmare analys av vad som särskilt gäller vid
prövningen i barnärenden ges därefter. I det tredje kapitlet följer sedan
en analys av de materiella bestämmelserna om uppehållstillstånd. Kapitlet
inleds med en kort redogörelse för kravet på uppehållstillstånd vid vis-
telse i Sverige samt om undantag från detta krav. Vidare beskrivs i detta
inledande avsnitt olika former av uppehållstillstånd samt de processtyper
som de materiella bestämmelserna behandlas inom. Analysen av de
materiella bestämmelserna om flyktingskap och övrigt skyddsbehov samt
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synnerligen ömmande omständigheter följer därefter. Resultaten av akt-
studien redovisas i fjärde kapitlet. I det femte kapitlet, slutligen, följer en
avslutande diskussion, där mina huvudsakliga slutsatser redovisas.
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2 Barnperspektiv i utlänningslagen

2.1 Allmänt om prövningen
En ny utlänningslag gäller, som framgått inledningsvis, från och med
den 31 mars 2006. Genom den nya lagen har en ny instans- och process-
ordning införts i utlännings- och medborgarskapsärenden. Den nya ord-
ningen innebär att beslut om uppehållstillstånd, liksom tidigare, normalt
meddelas av Migrationsverket1 som första instans (5 kap. 20 § UtlL).
Överprövning av Migrationsverkets beslut skall, enligt den nya ord-
ningen, normalt ske i migrationsdomstolar (14 kap. 3 § UtlL), med en
Migrationsöverdomstol som högsta instans (16 kap. 9 § UtlL). Migra-
tionsdomstolarna utgörs av de länsrätter som regeringen bestämt, och
Kammarrätten i Stockholm är Migrationsöverdomstol (16 kap. 1 §
UtlL).2 I mål som kan få stor principiell betydelse får målet eller viss
fråga i målet avgöras av Migrationsöverdomstolen i förstärkt samman-
sättning (16 kap. 3 § UtlL).3 Prövningstillstånd krävs normalt vid över-
klagande till Migrationsöverdomstolen (16 kap. 11 § UtlL). Prövnings-
tillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (16 kap.
12 § UtlL). Paragrafen motsvarar enligt författningskommentaren till
bestämmelsen 34 a § andra stycket 1 och 3 förvaltningsprocesslagen
(1971:291), FPL.4 Det innebär att grunderna för prövningstillstånd i

1 Statens Invandrarverk bytte namn till Migrationsverket den 1 juli 2000 (SFS
2000:292).
2 Regeringen har bestämt att det är länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö
som skall vara migrationsdomstolar. Om motivet för detta, se prop. 2004/05:170, s. 110.
3 Målet avgörs i dessa fall i Migrationsöverdomstolen med sju lagfarna ledamöter. I
övriga fall följer av de allmänna bestämmelserna om domförhet i länsrätt och kammar-
rätt att länsrätten som regel är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän och
att kammarrätten som regel är domför med tre lagfarna domare (12 och 17 §§ lag
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, LAFD). Mål av enkel beskaffenhet får
avgöras av ensamdomare (18 § LAFD). Se vidare prop. 2004/05:170, s. 121, samt kom-
mentar av Wikrén och Sandesjö 2006, s. 39 f.
4 Prop. 2004/05:170, s. 313.
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Migrationsöverdomstolen är prejudikatdispens och extraordinär dispens,
till skillnad från vad som normalt gäller i förvaltningsprocessen, där
prövningstillstånd också kan meddelas enligt 34 a § andra stycket 2 FPL,
dvs. på grunden ändringsdispens.5 Begränsningen av dispensgrunder
motiverades av regeringen med att en sådan skulle komma att starkt
bidra till att målens totala handläggningstid i instanskedjan kan begrän-
sas. Ett grundläggande krav på den nya ordningen ansågs nämligen vara
att handläggningen totalt sett kan ske skyndsamt. Som framgått avviker
emellertid även instansordningen från vad som i allmänhet gäller i för-
valtningsprocessen, dvs. länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätt.6 Också
detta motiverades med att de mål som skall handläggas i den nya ord-
ningen kräver skyndsam handläggning. Således angavs av regeringen
som skäl för avvikelsen att en aspekt av rättssäkerhet är att det inte får
dröja alltför länge innan det finns ett lagakraftvunnet avgörande och att
det med hänsyn till de allvarliga konsekvenser som väntetider i asylpro-
cessen medför finns tillräckliga skäl för att avvika från den instansord-
ning som normalt gäller i förvaltningsprocessen.7 En särskild bestäm-
melse om skyndsam handläggning i mål som rör avvisning eller utvis-
ning och mål om förvar har också tagits in i den nya lagen (16 kap. 4 §
UtlL).

Tidigare överklagades Migrationsverkets beslut till Utlänningsnämn-
den (7 kap. 3 § 1989 års UtlL).8 I flertalet fall var nämnden sista instans,
och huvudansvaret för praxisbildningen vilade därför på nämnden.

5 Prop. 2004/05:170, s. 313.
6 Lagrådet var kritisk mot denna ordning. Se Lagrådets yttrande över lagrådsremiss den
17 mars 2005, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-09, s. 4–12, särskilt s. 9,
jfrt m. Lagrådets yttrande över lagrådsremiss den 6 juni 2002, Utdrag ur protokoll vid
sammanträde 2002-10-09, s. 45 f. Lagrådet var inte övertygat om att prejudikatfunktio-
nen enligt den nya ordningen ens på längre sikt skulle komma att bli tillräckligt effektiv
för att svara mot det just på utlänningsrättens område stora behovet av vägledande avgö-
randen.
7 Prop. 2004/05:170, s. 109. 
8 Utlänningsnämnden var en förvaltningsmyndighet men med domstolsliknande upp-
gifter. Nämnden var beslutsför med en ordförande och två övriga ledamöter, s.k. liten
nämnd. I principiellt viktiga ärenden eller frågor om praxisändring sammanträdde
nämnden i en större sammansättning med minst två ordförande och minst fyra andra
ledamöter, s.k. stor nämnd. I ärenden av enkel beskaffenhet och i en rad frågor som inte
avsåg prövning av ärendet i sak, fick beslut tas av ordföranden ensam. Se kommentar av
Wikrén och Sandesjö 2002, s. 32. Nämnden upphörde den 31 mars 2006, i samband
med att den nya instans- och processordningen trädde i kraft.
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Nämnden handlade även som enda instans s.k. nya ansökningar, dvs.
ansökningar om uppehållstillstånd i fall där det funnits ett beslut om
avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft (2 kap. 5 b § 1989 års
UtlL), en ärendekategori som numera upphört. Genom att Migrations-
verket eller Utlänningsnämnden i vissa fall kunde överlämna ett ärende
till regeringen för avgörande (7 kap. 11 § 1989 års UtlL) har emellertid
även regeringen haft viss praxisbildande funktion.9 Regeringen har emeller-
tid också haft möjlighet att styra rättstillämpningen genom att utfärda
förordningar, exempelvis i massflyktsituationer, en möjlighet som kvar-
står med den nya ordningen.10 

Vid införandet av den nya utlänningslagen betonades att tyngdpunk-
ten vid prövningen i utlänningsärenden, liksom inom andra rättsområ-
den, skall ligga i första instans, dvs. hos Migrationsverket.11 Migrations-
verket är en förvaltningsmyndighet och myndighetens handläggning av
ärenden om uppehållstillstånd utgör förvaltningsrättsliga ärenden. Det
innebär att de allmänna bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223),
FL, och allmänna förvaltningsrättsliga principer gäller vid Migrations-
verkets handläggning. Förvaltningslagens bestämmelser gäller dock inte,
enligt 3 § första stycket FL, om annan lag eller förordning innehåller en
avvikande bestämmelse. Särskilda bestämmelser om handläggningen av
ärenden hos myndigheten finns i utlänningslagens 13 kapitel.12 

9 Regeringen omfattas inte av begreppet förvaltningsmyndighet, vilket innebär att
regeringsärenden formellt sett faller utanför tillämpningsområdet för förvaltningslagen.
Vid tillkomsten av 1971 års förvaltningslag (1971:290) utgick dock föredragande statsrådet
från att handläggningen av ärenden hos regeringen i görligaste mån skulle följa samma
principer som enligt lagen gällde för underställda myndigheter. Se prop. 1985/86:80,
s. 57. I stadsrådsberedningens publikation om ärendehandläggningen rekommenderas
också att man i vissa regeringsärenden skall följa de principer som förvaltningslagen ger
uttryck för. Se Ds 1998:39, s. 14. Se vidare Hellners och Malmqvist 2003, s. 51 f., samt
Bohlin och Warnling-Nerep 2004, s. 33 f. och 59.
10 Se exempelvis 21 kap. 3 § UtlL (2 a kap. 3 § 1989 års UtlL), där möjlighet ges för
regeringen att utfärda föreskrifter om tillfälligt skydd för ytterligare kategorier än de som
omfattas av Europeiska unionens råds beslut. Möjligheten att utfärda förordningar följer
av att riksdagen, enligt 8 kap. 7 § första stycket 2 RF, genom bemyndiganden i lag kan ge
regeringen kompetens att genom förordning meddela föreskrifter på vissa områden som
egentligen kräver lagform.
11 Prop. 2004/05:170, s. 153. 
12 Om förhållandet mellan förvaltningslagen och avvikande bestämmelser i andra för-
fattningar, se kommentar av Hellners och Malmqvist 2003, s. 61 ff.
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Förfarandet är hos Migrationsverket, liksom tidigare även hos Utlän-
ningsnämnden, ett enpartsförfarande, dvs. den enskilde står som ensam
part inför en myndighet som både utreder och fattar beslut.13 Förfaran-
det är vidare i huvudsak skriftligt men med vissa muntliga inslag. Någon
bestämmelse om skriftlig beredning finns inte, i vare sig utlänningslagen
eller förvaltningslagen. Som en allmän princip anses dock gälla att förfa-
randet hos förvaltningsmyndigheterna är skriftligt. Ett mer eller mindre
utvecklat muntligt förfarande förekommer dock i förvaltningsförfaran-
det som komplement till det skriftliga beredningsförfarandet.14 En
bestämmelse om muntlighet i förvaltningsförfarandet finns i 14 § FL.
Vid sidan om denna bestämmelse finns också särskilda bestämmelser om
muntlig handläggning i utlänningslagen. Av 13 kap. 1 § UtlL framgår
att Migrationsverket inte får besluta om avvisning eller utvisning av en
utlänning som har ansökt om asyl i Sverige, utan att det förekommit
muntlig handläggning hos verket. Muntlig handläggning skall enligt
paragrafen även annars företas på begäran av utlänningen om inte en
sådan handläggning skulle sakna betydelse för att avgöra ärendet. Para-
grafen motsvarar enligt författningskommentaren till bestämmelsen i
huvudsak 11 kap. 1 § första stycket 1989 års UtlL.15 I paragrafens sista
punkt har emellertid intagits en ny bestämmelse om att handläggningen
kan ske i form av en muntlig förhandling eller i annan form. Bestämmel-
sen hindrar enligt författningskommentaren till bestämmelsen inte att
Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd på ett rent skriftligt under-
lag. Om den muntliga handläggningen skall genomföras som ett for-
mellt sammanträde eller i någon annan form bestäms av Migrations-
verket.16 Bestämmelsen om muntlig handläggning har också komplette-
rats med en bestämmelse i 13 kap. 3 § UtlL om att de omständigheter
som behöver klarläggas noga skall utredas vid den muntliga handlägg-
ningen. Utlänningen skall vidare enligt bestämmelsen få tillfälle att redo-
göra för sin ståndpunkt och uttala sig om de omständigheter som åbero-
pas i ärendet. Bestämmelsen motsvarar enligt författningskommentaren i
huvudsak en bestämmelse i 6 kap. 14 § 1989 års UtlL, om utredningen

13 Om svårigheterna med den dubbla roll som myndigheten har i dessa fall, se Ström-
berg 2003, s. 91 f. För kritik av tidigare ordning, där prövningen också i högre instans
saknade ett tvåpartsförfarande, se även Nilsson 1998, s. 22, och Diesen 1998, s. 229.
14 Se exempelvis Strömberg 2003, s. 100 ff.
15 Prop. 2004/05:170, s. 303.
16 Prop. 2004/05:170, s. 304.
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vid förhandling om förvar eller uppsikt, men har genom den nya lagen
gjorts tillämplig på alla former av muntlig handläggning.17 Vidare har i
13 kap. 4 § UtlL också intagits en ny bestämmelse om att utlänningen
skall höras vid muntlig förhandling. Till denna bestämmelse har över-
förts en punkt från 11 kap. 1 § fjärde stycket 1989 års UtlL om att även
andra än utlänningen skall kunna höras. En reformering av Migrations-
verkets arbetsformer har under senare år genomförts, när det gäller
handläggningen av asylärenden. En viktig skillnad i förhållande till tidi-
gare handläggning i dessa ärenden är att sökanden skall träffa både hand-
läggaren och beslutsfattaren i ärendet vid den muntliga handläggningen.
En annan viktig skillnad är att ett större krav på aktivitet läggs på sökan-
den och dennes ombud.18 

När det gäller förfarandet hos migrationsdomstolarna och Migra-
tionsöverdomstolen finns, utöver de bestämmelser som normalt gäller
för förvaltningsprocessen i de allmänna förvaltningsdomstolarna, även
särskilda bestämmelser i utlänningslagen. Av 16 kap. 1 § andra stycket
UtlL framgår således att det för migrationsdomstolarna och Migrations-
överdomstolen gäller vad som allmänt är föreskrivet om länsrätt och
kammarrätt och rättskipningen i dessa, om inte något annat följer av
denna lag. Den nya ordningen innebär ett förfarande med en tvåparts-
process vid överprövningen av Migrationsverkets beslut. Således anses av
7 a § FPL följa att Migrationsverket är motpart till utlänningen i migra-
tionsdomstol eller Migrationsöverdomstolen när verket har fattat beslut
som första instans i ärenden enligt utlänningslagen.19 En bestämmelse
om motparter i vissa fall har också tagits in i 16 kap. 6 § UtlL, men
denna avser enbart mål om avvisning samt överklagande av beslut i
säkerhetsärenden. Förfarandet är vidare, även hos domstolarna, i huvud-

17 Prop. 2004/05:170, s. 304.
18 Bakgrunden till den nya arbetsformen är att Migrationsverket år 2002 påbörjade en
försöksverksamhet med förändrad handläggningsform, den s.k. modellverksamheten, i
olika regioner inom verket. I januari 2004 beslutade regeringen i regeringsbeslut
reg. 2004-01-15 UD2004/547/MAP att förändringen, i den av Region Syd tillämpade
modellen, skulle genomföras i hela verksamheten. Det nya arbetssättet skulle vara infört
av verket senast i juli 2005. Det är dock inte alla ärenden som handläggs enligt det nya
arbetssättet. Se vidare prop. 2004/05:170, s. 150 f. Handläggningen av barnärenden har
ingått som en särskild punkt vid reformeringen av Migrationsverkets arbetsformer i asyl-
ärenden. Se vidare a. prop., s. 145 f.
19 Se Wikrén och Sandesjö 2006, s. 489. Om beslutande myndighets ställning vid över-
klagande enligt förvaltningsprocesslagen, se vidare Wennergren 2005, s. 139 ff.
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sak skriftligt, enligt huvudregeln i 16 kap. 5 § första stycket UtlL.20

Enligt andra stycket i bestämmelsen får i handläggningen ingå muntlig
förhandling beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för
utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Muntlig hand-
läggning skall enligt tredje stycket också hållas i migrationsdomstol om
en utlänning som för talan i målet begär det samt förhandlingen inte är
obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det. Tredje stycket gäller
dock, i likhet med vad som gäller för Regeringsrätten enligt 9 § FPL,
inte för Migrationsöverdomstolen, eftersom denna är prejudikatin-
stans.21 Även fjärde stycket, som reglerar skyldigheten att hålla muntlig
handläggning i vissa ärenden som omfattas av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater å en a sidan och Schweiz å andra
sidan om fri rörlighet för personer, gäller endast för migrationsdomstol.
Genom femte stycket ges rätten befogenhet att besluta om hämtning till
muntlig förhandling.22 Av författningskommentaren till bestämmelsen
framgår att första, andra och tredje styckena motsvarar 9 § FPL.23 Av
motivuttalanden till förvaltningslagens bestämmelse framgår vidare att
den muntliga handläggningsformen i förvaltningsdomstolsprocessen
inte syftar till att ensamt åstadkomma ett fullständigt beslutsunderlag i

20 En rätt till muntlig förhandling kan under vissa förutsättningar finnas enligt Europa-
konventionens artikel 6 punkt 1. Enligt punkten skall var och en vid prövningen av hans
eller hennes civila rättigheter och skyldigheter vara berättigad till en opartisk och offent-
lig förhandling. Av Europadomstolens praxis följer att muntlighet är huvudregel. Även i
fråga om förfaranden där värdet av muntlig handläggning skulle kunna ifrågasättas, har
Europadomstolen hållit fast vid kravet på muntlighet och funnit brott mot artikel 6
punkt 1 föreligga när någon muntlig förhandling inte hållits. Se kommentar av Danelius
2002, s. 183, med där gjorda hänvisningar. Frågor som gäller viseringar, uppehållstill-
stånd och andra utlänningsrättsliga frågor har dock ansetts falla utanför artikelns tillämp-
ning. Detta gäller enligt domstolens praxis även om beslutet får återverkningar på den
enskildes privat- och familjeliv. Se Europadomstolens dom i målet Maaouia v. France,
Judgment of 5 October 2000, p. 38, och Danelius 2002, s. 143. Se även diskussion i
prop. 2004/05:170, s. 127 f., Wikrén och Sandesjö 2006, s. 487, samt Wennergren
2005, s. 34. En särreglering för dessa ärenden finns i artikel 1 i sjunde tilläggsprotokollet
(Protocol No 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamen-
tal Freedoms, Strasbourg, 22 November 1984, ETS No. 117), där emellertid skyddet för
den enskilde är svagare än i artikel 6:1 i konventionen.
21 Prop. 2004/05:170, s. 311.
22 Prop. 2004/05:170, s. 311.
23 Prop. 2004/05:170, s. 311.
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målet. Tanken är i stället att den muntliga förhandlingen skall komplet-
tera den skriftliga handläggningen så att målet blir utrett på lämpligaste
sätt. Det innebär att det i förvaltningsprocessen hos domstolarna är möj-
ligt att till grund för avgörandet lägga material som inte kommit fram
vid den muntliga förhandlingen.24 

När det gäller utlänningslagens bestämmelse, framhölls av regeringen
i propositionen att det är viktigt att det i den nya instans- och process-
ordningen finns möjligheter till muntlig förhandling. Regeringen ansåg
också att det är viktigt att inslaget av muntlig förhandling blir större än
vad det var enligt tidigare ordning. Regeringen påpekade samtidigt att
behovet av muntlig förhandling i den nya ordningen varierar beroende
på vilka frågor som skall prövas i målet och förhållandena i det enskilda
fallet. Vikten av en effektiv rättegångsordning måste emellertid också
beaktas. Strävan efter ett så stort inslag som möjligt av muntlig förhand-
ling bör således vägas mot kravet på en snabb handläggning. Enligt
regeringen måste vid denna avvägning beaktas att handläggning i form
av muntlig förhandling som regel är mer resurskrävande än skriftlig
handläggning. Vid avvägningen mellan dessa aspekter bör, enligt rege-
ringen, beaktas de speciella krav som målen i den nya ordningen ställer
på skyndsam handläggning. Enligt regeringen får de aktuella målen som
regel anses vara sådana att de generellt ställer större krav på handlägg-
ningens skyndsamhet än vad som i allmänhet gäller för mål i allmän för-
valtningsdomstol. Det är, menade regeringen vidare, vid denna avväg-
ning även nödvändigt att beakta den särskilda karaktär som mål enligt
utlänningslagen har, att de påverkas av omständigheter som varken den
enskilde eller staten kan påverka och att bestämmelser av detta slag måste
fungera i tider av såväl låg som hög tillströmning av asylsökande.25 

Som skäl för den nya ordningen angavs vidare att en ökad möjlighet
till muntlig förhandling i processen skapar bättre möjligheter att i mål
som har stor betydelse för den enskilde bedöma en persons trovärdighet.
Vidare angavs att en muntlig förhandling också kan bidra till att reda ut
missförstånd. Den enskilde kan dessutom på ett mer direkt sätt uppleva
att han eller hon har kommit till tals i processen. Tvåpartsprocess och
möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande är också två vik-
tiga åtgärder för att uppfylla kravet på ökad öppenhet i asylprocessen.
Betydelsen av skyndsamhet i handläggningen berördes också i detta sam-

24 Prop. 1971:30, s. 536.
25 Prop. 2004/05:170, s. 130.
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manhang. Regeringen framhöll här att den i likhet med ett flertal tidi-
gare utredningar ansåg att det finns starka skäl att ha korta väntetider i
asylärenden. Långa väntetider innebär, påpekade regeringen, framförallt
psykiskt lidande för den enskilde men även stora kostnader för samhället. I
fråga om det psykiska lidandet medför långa väntetider att många kom-
mer att leva under mycket pressade förhållanden. Detta är inte minst för
de barn som är berörda en mycket olycklig situation som medför stora
risker att barnen drabbas av allvarliga psykiska besvär. De förväntningar
som byggs upp under väntetiden om positiva beslut leder också till att de
psykiska påfrestningarna vid ett eventuellt beslut om avslag blir större.
Regeringen hänvisade i samband med detta även till ett uttalande i Barn-
kommitténs delrapport om att dess principiella utgångspunkt var att
långa vistelsetider i Sverige för barn i väntan på beslut inte är till barnets
bästa och att barn i sådana situationer berövas möjligheten att rota sig
och att de med tiden förlorar sin förmåga att forma sin framtid. Vidare
hamnar barnen i ett vakuum där återvändandet upplevs som en omöjlig-
het när en eventuell avvisning så småningom sker. Regeringen refererade
vidare till de kostnader för samhället som de långa väntetiderna medför och
konstaterade därefter att väntan på beslut för den enskilde på ett mycket
destruktivt sätt påverkar honom eller henne. Regeringen ansåg mot bak-
grund av vad väntan på ett beslut innebär i framförallt psykiskt lidande
för den enskilde, men också i kostnader för samhället, att den nya ord-
ningen också måste kunna uppfylla krav på skyndsam handläggning.26 

Vid förfarandet hos Migrationsverket, migrationsdomstolarna och
Migrationsöverdomstolen gäller den s.k. official- eller undersökningsprin-
cipen. Denna princip innebär att myndigheten, vare sig det är en förvalt-
ningsmyndighet eller en förvaltningsdomstol, har ansvaret för att ären-
det är tillräckligt utrett. Det innebär att utredningsansvaret primärt åvilar
myndigheten som skall leda utredningen och se till att denna blir så full-
ständig som det aktuella ärendet kräver.27 För förvaltningsdomstolarnas
del är principen lagfäst i 8 § FPL. Någon motsvarighet till denna
bestämmelse finns inte i förvaltningslagen. De allmänna reglerna om
myndigheternas serviceskyldighet och samverkan i 4–7 §§ FL anses
emellertid vara ett uttryck för principen.28 Principen kan också sägas ha

26 Prop. 2004/05:170, s. 105 f., med hänvisning till SOU 1996:115, s. 52.
27 Bohlin och Warnling-Nerep 2004, s. 104. Se även Hellners och Malmqvist 2003,
s. 73, samt Wennergren 2005, s. 148. 
28 Warnling-Nerep 2006, s. 55. 
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kommit till uttryck genom tidigare nämnda bestämmelse i 13 kap. 3 §
UtlL, i vilken anges att de omständigheter som behöver klarläggas noga
skall utredas vid den muntliga handläggningen.

Hur långt utredningsansvaret sträcker sig varierar mellan olika katego-
rier av ärenden. Allmänt anses att utredningsansvaret sträcker sig längre
när det är myndigheten som tagit initiativ till ett ingripande mot en
enskild än när det är den enskilde som ansökt om en förmån. Frågan om
hur långt myndighetens utredningsansvar sträcker sig kan dock inte
besvaras generellt. Även andra förhållanden, såsom om det är fråga om
ett enpartsärende eller ett ärende med skilda partsintressen etc., har bety-
delse för utredningsansvarets omfattning.29 Principen innebär inte att
myndigheten alltid själv måste ombesörja utredningen. I stor utsträck-
ning ankommer det på parterna att förebringa för målet relevant mate-
rial.30 Ett ansvar för utredningen kan således även sägas vila på den som
är part i ett ärende. 

Utredningsansvarets fördelning mellan den enskilde och myndigheten
berördes kort i propositionen till den nya utlänningslagen i samband
med tidigare nämnda diskussion om att tyngdpunkten vid prövningen
bör ligga i första instans. Regeringen betonade där att ärendena vid pröv-
ningen hos Migrationsverket måste vara kompletta, dvs. att alla i ärendet
relevanta omständigheter och dokument eller annat som åberopas skall
ha lagts fram när prövningen sker i första instans. Överinstansen kan då
inrikta sig på det som är omstritt i ärendet. När det gäller ansvarets för-
delning mellan sökande och myndighet konstaterades att det även i
sådana fall där myndigheten har ett utvidgat utredningsansvar ankom-
mer på sökanden att själv presentera sina yrkanden och de grunder han
eller hon vill åberopa samt att ta fram eventuellt åberopade bevis.31 Där-

29 Hellners och Malmqvist 1999, s. 54, med där angivna källor. Se vidare Hellners och
Malmqvist 2003, s. 73 ff., Bohlin och Warnling-Nerep 2004, s. 104 ff., samt Wenner-
gren 2005, s. 146 ff. 
30 Bohlin och Warnling-Nerep 2004, s. 104.
31 Sökanden har dock, enligt Diesen, inte någon åberopsbörda i utlänningsärenden. Jfr
Melander och Nobel 1984, s. 199 f. Enligt författaren är beslutsmyndigheten endast
bunden av det yrkande som sökanden framställer, dvs. att få uppehållstillstånd, inte av de
grunder som anförs till stöd därför. Det innebär att myndigheten kan bevilja uppehållstill-
stånd också på annan grund än de sökanden framfört. Se Diesen 1998, s. 161 f. Om för-
valtningsmyndigheters och förvaltningsdomstolars officialprövningsrätt, se vidare Bohlin
och Warnling-Nerep 2004, s. 146 ff. och 275 ff. samt Wennergren 2005, s. 158 ff. Se även
diskussion av von Essen 2003, om saken i förvaltningsprocessen, särskilt s. 512–514.
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efter angavs att myndighetens initiativ i ett ansökningsärende i normal-
fallet utgörs av att den ger parten besked om att ansökan behöver kom-
pletteras och med vad. Ansökan om asyl angavs emellertid utgöra en spe-
ciell ärendekategori, eftersom den dels är ett ansökningsärende, dels ett
ärende där ett skyddsbehov kan föreligga. Ett större utredningsansvar
ansågs därför föreligga för myndigheten i dessa ärenden än i många
andra ansökningsärenden.32 Av praxis från Migrationsöverdomstolen
framgår också att det vilar ett omfattande utredningsansvar på migra-
tionsdomstolarna när mål om uppehållstillstånd och flyktingstatus prö-
vas.33 Det finns i internationella flyktingrättsliga sammanhang även en
särskild bevisregel till förmån för den asylsökande, regeln om tvivels-
målets fördel eller the benefit of the doubt. En närmare beskrivning av
utredningsansvarets fördelning i asylärenden och om denna bevisregel
ges senare (i avsnitt 3.2.4).

Ett direktiv34 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för
beviljande eller återkallande av flyktingstatus har antagits av europeiska
unionens råd (asylprocedurdirektivet). Direktivet anger vissa garantier
för den enskilde som medlemsstaterna skall se till är uppfyllda i de natio-
nella asylförfarandena. Dessa avser bl.a. rätten till ett effektivt rättsmedel
(artikel 39), rätten att få sin asylansökan prövad (artikel 6), rätten att
stanna kvar i medlemsstaten under prövningen av ansökan (artikel 7),
rätten till en personlig intervju (artikel 12) och rätten till bistånd och
biträde (artikel 15). I direktivet finns också särskilda garantier för förfa-
randet vid ansökningar från ensamkommande35 barn (artikel 17). Vidare

32 Prop. 2004/05:170, s. 153–155. Se även beskrivning av gällande ordning i a. prop.,
s. 90.
33 MIG 2006:01. 
34 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för med-
lemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus, EUT L 326,
13.12.2005, s. 13.
35 Med ensamkommande barn avses enligt direktivet en person som är yngre än arton år
och som anländer till medlemsstaternas territorium utan att vara i sällskap med en vuxen
som enligt lag eller sedvana ansvarar för honom eller henne, så länge som han eller hon
inte faktiskt tas om hand av en sådan person; begreppet omfattar också en underårig som
lämnas utan sällskap av en vuxen efter att ha rest in på medlemsstaternas territorium
(artikel 2, p. h) (se även den definition av ensamkommande barn som ges i artikel 1 i
Rådets resolution av den 26 juni 1997 om underåriga medborgare i tredje land utan
medföljande vuxen, EGT C 221, 19.07.1997, s. 23). Ensamkommande barn (unaccom-
panied children) är också det begrepp används i UNHCR:s riktlinjer om flyktingbarn
(UNHCR, Guidelines on Protection and Care, s. 121) och UNHCR:s riktlinjer om
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görs i direktivets preambel en hänvisning till barnets bästa (p. 14). Det
anges där att det bör införas särskilda rättssäkerhetsgarantier för ensam-
kommande barn på grund av deras sårbarhet och att medlemsstaterna i
detta sammanhang i första hand bör ta hänsyn till barnets bästa.

Direktivet anger miniminormer. Av artikel 5 i direktivet framgår att
medlemsstaterna får införa eller behålla förmånligare bestämmelser, för-
utsatt att de är förenliga med direktivet. Möjligheten för medlemssta-
terna att tillämpa för de asylsökande förmånligare regler än de som följer
av direktivet är således inte oinskränkt. Innebörden av stadgandet kan
antas vara att regler som är förmånligare fortfarande måste vara förenligt
med direktivet till de delar det är obligatoriskt.36 Eftersom direktiv anses
sakna direkt tillämplighet i medlemsstaternas rättsordningar, måste de
först införlivas med den nationella rättsordningen för att kunna tilläm-
pas där.37 

En särskild utredare gavs i augusti 2005 i uppdrag att ta ställning till
hur direktivet skall genomföras i svensk rätt.38 Utredningen, som antog
namnet Asylförfarandeutredningen, redovisade sitt arbete i ett betän-
kande39 i juni 2006. Utredningen fann att det svenska asylförfarandet i
princip uppfyller direktivets bestämmelser men föreslog vissa författ-
ningsändringar, bl.a. förslogs en bestämmelse i utlänningsförordningen
om att även företrädaren för ett ensamkommande barn kallas till den
muntliga handläggning som företas enligt 13 kap. 1 § UtlL samt
begränsningar i den möjlighet som finns enligt 8 kap. 21 § UtlL för en

36 Se SOU 2006:61, s. 58, samt diskussion i SOU 2006:6, s. 69 f.
37 Om verkan av direktiv före implementeringstiden löpt ut, se dock Derlén och Lind-
blom 2007 (kommande). I de fall där direktivet inte införlivats i tid kan det även ha s.k.
direkt effekt, dvs. det kan åberopas av enskilda gentemot staten. En förutsättning för
detta är dock att direktivet är tillräckligt klart och ovillkorligt. Se vidare Bernitz och
Kjellgren 2002, s. 89 ff.
38 Se dir. 2005:88.
39 SOU 2006:61. 

ensamkommande barn (UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures, p. 3.1)
(fullständig referens i not 18, s. 98, och not 19, s. 99, nedan). Eftersom många av dessa
barn inte är ensamma vid ankomsten används numera ofta även begreppet åtskiljda
barn (separated children) om dessa barn, som också är det begrepp som används av
Separated Children in Europe Programme (SCEP). Se vidare Ruxton 2003, s. 16. Se
även UNHCR, Refugee Children, Global Consultations on International Protection,
EC/GC/02/8, 25 April 2002, p. 5 samt not 4. 
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migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen att som första instans
avvisa eller utvisa ett barn.40 

2.2 Prövningen i ärenden som rör barn

2.2.1 Barnets rättsliga ställning
Det framgår inte klart av utlänningslagen vilken rättslig ställning barnet
har vid prövningen. Det framstår som klart ändå att barnet är part och
har talerätt men saknar processbehörighet.41 Barnet företräds därför nor-
malt i processen av föräldrarna eller annan vårdnadshavare (legal ställ-
företrädare). När det gäller barn i familj förordnas som regel ett gemen-
samt offentligt biträde för barn och förälder.42 I de fall där det finns ett
offentligt biträde förordnat för ett barn som saknar vårdnadshavare här i

40 Se vidare SOU 2006:61, s.104 ff. och 221 ff.
41 Se även Migrationsverkets rapport Barn i utlänningsärenden 2001, s. 7. Vid den prak-
tiska tillämpningen har dock accepterats att barn lämnat in sin egen ansökan. Utred-
ningen om förmyndare, gode män och förvaltare fann vid sin analys att det kunde
ifrågasättas om barnet är behörigt att med rättslig verkan anhängiggöra en ansökan om
uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Utredningen drog ändå slutsatsen att om ett
barn ansöker om asyl men på grund av sin låga ålder bedöms sakna behörighet att föra
sin egen talan måste Migrationsverket förelägga barnets ställföreträdare att föra den
underåriges talan i frågan om asyl och i samband därmed erinra denne om att barnets
ansökan annars inte kommer att prövas. Först om ställföreträdaren inte efterkommer
föreläggandet kan barnets ansökan avvisas. Se SOU 2003:51, s. 111–113, samt hänvis-
ning till uttalandet i prop. 2004/05:136, s. 44. Av motivuttalandena i övrigt, vid såväl
tillkomsten av 1997 års bestämmelse om ställföreträdare liksom vid de ändringar i före-
trädarordningen som genomfördes år 2005, följer dock snarast att barnet inte avsetts ha
någon från ställföreträdaren fristående rätt att föra sin talan. Se prop. 1996/97:25, s. 258,
och prop. 2004/05:136, s. 44 f.

Av artikel 6 punkt 4 i asylprocedurdirektivet framgår att medlemsstaterna får fastställa
i vilka fall en underårig själv får lämna in en asylansökan och i vilka fall ansökan måste
lämnas av en företrädare. Artikeln ansågs av Asylförfarandeutredningen inte föranleda
några författningsändringar. Se SOU 2006:61, s. 63.
42 I Migrationsverkets interna handbok (Migrationsverket, Utlänningshandboken)
angavs tidigare i avsnitt 37.2, om handläggningen i asylärenden avseende barn i familjer,
att det som regel inte behövs något offentligt biträde för barnet eftersom det biträde som
förordnats för familjen också skall skydda barnets intressen. Handboken är för närva-
rande föremål för revideringar och avsnittet har tills vidare tagits bort. Enligt uppgift av
Barbro Bolinder vid asylenheten i Solna den 24 november 2006 tillämpas dock dessa
delar av handboken fortfarande.
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landet är biträdet ställföreträdare för barnet i det mål eller ärende som
förordnandet avser, enligt 18 kap. 3 § UtlL. Enligt författningskommen-
taren till bestämmelsen motsvarar paragrafen i huvudsak 11 kap. 1 b § i
1989 års UtlL.43 Av författningskommentaren vid paragrafens tillkomst
framgår att bestämmelsen utformats efter förebild av motsvarande
bestämmelse i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(1990:52), LVU.44 Situationen jämfördes också i propositionen med den
som gäller i mål och ärenden enligt denna lag. Regeringen ansåg att det i
dessa fall kan finnas en intressekonflikt mellan vårdnadshavaren och bar-
net och att situationen var olikartad den som finns vid en ansökan om
uppehållstillstånd men ansåg ändå att en liknande ordning av andra skäl
borde införas på utlänningsområdet. Regeringen hänvisade därvid till att
det ibland kan ta viss tid innan god man är utsedd samt till det reguljära
godmanskapets karaktär och syfte. Enligt regeringen borde därför i stäl-
let den som är förordnad som offentligt biträde för ett ensamt barn vara
barnets ställföreträdare i det ärende förordnandet avser. Regeringen
underströk i detta sammanhang också att den gode mannen har ett upp-
drag att se till barnets bästa som helhet, medan det offentliga biträdet
företräder barnet endast i ärendet om uppehållstillstånd. Vidare påpeka-
des att det i många situationer inte är den bästa lösningen för barnet att
bosätta sig i Sverige framför att vara hos familjen i hemlandet och att den
gode mannen här har en viktig uppgift i att tillvarata barnets intressen ur
ett helhetsperspektiv och med dess bästa för ögonen.45 

Det har därefter uppmärksammats att det funnits en brist i regle-
ringen om företrädare för ensamkommande barn, genom att uppgifterna
för en sådan företrädare huvudsakligen tagit sikte på förmynderskapet
för barn och att något klart svar inte givits på frågan om vem som skall
företräda barnen i deras personliga angelägenheter.46 En särskild utredare
gavs i april 2002 i uppdrag att utvärdera bl.a. 1995 års förmynderskaps-
reform. I uppdraget ingick även att följa upp de lagändringar som år
1997 genomfördes i syfte att förbättra det rättsliga skyddet för i första
hand ensamkommande flyktingbarn och överväga om ytterligare åtgärder

43 Prop. 2004/05:170, s. 314.
44 Prop. 1996/97:25, s. 298.
45 Prop. 1996/97:25, s. 258.
46 Se prop. 2004/05:136, s. 23, och bet. 2004/05:LU26, s. 8. Om bakgrunden till den
nya regleringen, se även SOU 2003:51, s. 9 och 94 f. 
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behövde vidtas för att stärka skyddet för dessa barn.47 I februari 2003
gavs i ett tilläggsdirektiv i uppdrag att med förtur behandla frågan om
skyddet för s.k. ensamkommande barn.48 Utredningen, som antog nam-
net Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare, redovisade
sitt arbete i denna del i ett delbetänkande49 i maj 2003. Förslaget utmyn-
nade i lagstiftningsåtgärder, bl.a. tillkom en ny lag om god man för
ensamkommande barn (2005:429). Lagändringarna, som trädde i kraft
den 1 juli 2005, innebär i korthet att ett ensamkommande barn skynd-
samt skall kunna förses med en god man som träder i både barnets för-
myndares och vårdnadshavares ställe.50 Samtidigt togs i utlänningslagens
nämnda bestämmelse om ställföreträdare in ett tillägg51 med innebörden
att bestämmelsens första punkt inte gäller om det finns en god man för
barnet enligt den nya lagen. Av propositionen till bestämmelsen framgår
att det kan uppstå situationer där det av olika skäl ännu inte finns någon
god man för barnet, men däremot ett offentligt biträde, och att biträdet i
sådant fall på samma sätt som tidigare bör kunna fungera som ställföre-
trädare för barnet. Vidare framhölls i propositionen att den nya ställföre-
trädarordningen inte på något sätt innebär att ett ensamkommande barn
förlorar möjligheten att få ett offentligt biträde utsett för sig och att en
sådan funktionär kommer att kunna förordnas även fortsättningsvis,
dock oftast i det renodlade syftet att biträda, inte företräda, barnet i
utlänningsärendet. Vidare angavs i propositionen att om det finns både
god man och offentligt biträde är den gode mannen oförhindrad att
utfärda fullmakt för biträdet att också företräda barnet i utlänningsären-
det.

I utredningens delbetänkande föreslogs också att det i paragrafen
skulle tas in en bestämmelse med innebörden att barn som uppnått 15
års ålder skulle ha rätt att själv föra sin talan i ärenden enligt lagen.
Denna rätt skulle dock inte inverka på en god mans respektive ett offent-
ligt biträdes rätt att företräda barnet i frågor om uppehållstillstånd. Även
om utlänningen fyllt 15 år skulle dessa personer således kunna företräda

47 Se dir. 2002:55.
48 Se dir. 2003:23.
49 SOU 2003:51. 
50 Prop. 2004/05:136, s. 1. Om den gode mannens uppgifter, se vidare a. prop., s. 28 ff.
Ensamkommande barn definieras i propositionen ”barn som av flyktingskäl eller andra
skäl kommer ensamma till Sverige och som söker uppehållstillstånd här”.
51 SFS 2005:432, prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269.
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barnet i ifrågavarande ärenden.52 Regeringen ansåg till skillnad från
utredningen att någon rätt för barnet att sjäv föra sin talan inte borde
införas. Skälen för regeringens bedömning angavs vara att Migrations-
verket redan tillämpade en ordning som innebar att en snar lösning av
behörighetsfrågan eftersträvades i dessa fall och att när en ställföreträdare
lokaliserats eller utsetts kan han eller hon föra barnets talan. Detta var
enligt regeringen i överensstämmelse med kravet i barnkonventionens
artikel 22 att barn skall ha rätt att få en ansökan om asyl behandlad.53

Vidare hänvisades till att flera remissinstanser påpekat att det inte går att
utesluta att en åldersgräns i enlighet med utredningens förslag kan leda
till intressekonflikter och praktiska problem. Regeringen angav här att
eftersom åldersgränsen skulle gälla även för barn som kommer till
Sverige i sällskap med sina föräldrar, kan det uppstå situationer där ett
femtonårigt barn har egna skäl att beviljas uppehållstillstånd men inte
den övriga familjen. Vidare angavs att det också är tänkbart att barnet
mot föräldrarnas vilja och i syfte att återvända till hemlandet återkallar
sin ansökan om uppehållstillstånd, trots att skyddsbehov verkligen finns.
Sådana situationer bör, ansåg regeringen, såvitt möjligt undvikas. Slutli-
gen angavs att viss förebild för den åldersgräns som föreslagits finns
inom bl.a. socialrätten. Som exempel gavs 11 kap. 10 § socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, och 36 § LVU. Regeringen uttryckte här samma upp-
fattning som den som kom till uttryck beträffande bestämmelsen i LVU
i samband med paragrafens tillkomst, dvs. att detta avser situationer där
den unge typiskt sett har ett större intresse av att fristående från sin ställ-
företrädare kunna föra sin talan.54 

Samtidigt med de beskrivna lagändringarna togs i utlänningslagen
också, i 11 kap. 1 c §, in en ny bestämmelse55, med innebörden att den
som är förordnad som god man för ett barn enligt nämnda lag om gode
man för ensamkommande barn skall ansöka om uppehållstillstånd för
barnet, om det inte är obehövligt. Om en god man inte är förordnad gäl-
ler detta i stället den som är förordnad som offentligt biträde för barnet.
Som exempel på när det kan vara obehövligt att ansöka om uppehållstill-
stånd för barnet anges i författningskommentaren till bestämmelsen att
det redan efter ett par dagars vistelse framkommer att barnet inom kort

52 SOU 2003:51, s. 170. Se även a. bet., s. 10 och 111–113.
53 Prop. 2004/05:136, s. 44 f.
54 Prop. 2004/05:136, s. 44.
55 SFS 2005:432, prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269.
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kommer att resa vidare till ett annat land. Samtidigt betonades att det
ligger i uppdragets natur att den gode mannen eller det offentliga biträ-
det vid all ifrågakommande bedömning av barnets behov av uppehålls-
tillstånd skall fästa avgörande vikt vid vad barnets bästa kräver i detta
avseende och att det likaså följer av uppdraget att de i det sammanhanget
skall ta den hänsyn till barnets synpunkter och önskemål som dess ålder
och utveckling kan ge anledning till.56 Bestämmelsen har med vissa
redaktionella ändringar överförts till 18 kap. 4 § UtlL.

I stället för en självständig processbehörighet har införts en rätt för
barnet att komma till tals. Som framgått inledningsvis är den s.k. portal-
bestämmelsen om barnets bästa, tillsammans med bestämmelsen om
hörande av barn, grundläggande för min undersökning. Bestämmelserna
bygger på artikel 3 respektive artikel 12 i barnkonventionen.57 Det finns
inte någon internationell domstol eller något domstolsliknande organ
som prövar frågor enligt barnkonventionen. Till konventionen har i stäl-
let knutits en särskild kommitté, med uppgift att övervaka efterlevnaden
av konventionen, FN:s kommitté för övervakning av barnets rättigheter
(Committee on the Rights of the Child, CRC) (i det följande benämnd
FN:s barnkommitté), bestående av oberoende experter (artikel 43).
Kommitténs huvudsakliga uppgift är att granska de nationella rapporter

56 Prop. 2004/05:136, s. 58.
57 Dessa artiklar skall dock inte ses isolerade eftersom konventionen anses vara odelbar
och dess artiklar ömsesidigt beroende. Se UNICEF, Implementation Handbook for the
Convention on the Rights of the Child, June 1998, XVII (Implementation Handbook).
FN:s barnkommitté har lyft fram artikel 3(1) (barnets bästa) och artikel 12 (respekt för
barnets åsikter) tillsammans med artikel 2 (icke-diskriminering) och artikel 6 (barnets
rätt till liv och högsta möjliga överlevnad och utveckling) som allmänna principer av
betydelse för implementeringen av hela konventionen. Artiklarna måste också ses i sam-
band med det allmänna stadgandet om föräldrars ledning i artikel 5 (allmänna stadgan-
den för konventionen finns i artikel 1–5 och 41, se Detrick 1999, s. 21). Konventionen
och dess artiklar måste emellertid också ses i samband med andra internationella åtagan-
den. Att alla rättigheter är universella, odelbara och ömsesidigt beroende och relaterade
till varandra har av FN understrukits i Wiendeklarationen och handlingsplanen från
1993 (The Vienna Declaration and Programme of Action, Adopted 25 June 1993 by the
World Conference on Human Rights, UN Doc. A/CONF.157/23, Vienna, 12 July
1993), p. 5. Bestämmelser om skydd för barn har emellertid uttryckts i de flesta instru-
ment som rör mänskliga rättigheter. På en europeisk nivå finns exempelvis hänvisning till
principerna om barnets bästa och om respekt för barnets åsikter i Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna, EGT C 364, 18.12.2000, s. 1, artikel 24. En
hänvisning till barnets bästa görs också i preambeln till skyddsgrundsdirektivet (p. 12)
(för fullständig referens se not 32, s. 100, nedan).
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som konventionsstaterna skall lämna med vissa mellanrum (artikel 44).
Kommittén har bl.a. kritiserat Sverige för att vi inte inkorporerat kon-
ventionen.58 Kommittén anses vara det högsta internationella organet
för tolkning av konventionen.59 

Sverige har tillträtt barnkonventionen och är folkrättsligt bundet av
den, men eftersom konventionen varken är inkorporerad eller direkt till-
lämplig i svensk rätt anses emellertid den svenska lagtexten, dess förarbe-
ten och praxis huvudsakligen ligga till grund för tolkningen av bestäm-
melserna.60 I enlighet med principen om fördragskonform tolkning gäl-
ler dock att svensk lagstiftning skall presumeras vara förenlig med

58 Se CRC, Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child:
Sweden, CRC/C/15.Add.2, 27 June 1997, p. 10. Kommittén har även utfärdat särskilda
vägledande kommentarer beträffande åtgärder för implementering av konventionen, där
betydelsen av att konventionens principer och stadganden direkt kan tillämpas betonats.
Se CRC, General Comment No. 5, General measures of implementation of the Conven-
tion on the Rights of the Child, CRC/GC/2003/5, 27 November 2003, p. 1.
59 Implementation Handbook, s. 571. Internationella regler om tolkning av traktater
finns i artikel 31–33 i 1969 års Wienkonvention om traktaträtten (Vienna Convention
on the Law of Treaties, Vienna, 23 May 1969, 1155 UNTS 331), SÖ 1975:1, prop.
1974:158, i kraft i Sverige den 27 januari 1980.
60 Inga särskilda lagstiftningsåtgärder vidtogs när barnkonventionen ratificerades. I pro-
positionen anfördes bl.a. att en granskning av konventionsbestämmelserna lett till slut-
satsen att svensk rätt och praxis till sin allmänna syftning stod i god överensstämmelse
med dessa bestämmelser, men att man kunde vara tveksam om huruvida svensk rätt eller
praxis i alla detaljer överensstämde med konventionens krav. Enligt regeringen blev den
bedömning, som i sådana fall måste göras, i viss utsträckning beroende av vilka allmänna
principer man ville lägga till grund för tolkningen av konventionens bestämmelser.
Regeringen ansåg att man härvid måste hålla i minnet att konventionen var avsedd att
tillämpas på ett världsomfattande plan och således på rättssystem och andra förhållanden
av mycket skiftande art. På grund härav måste konventionen tolkas så att den får en rim-
lig mening inom ramen för ett nationellt system. Det noterades därefter också att artik-
larna i många fall var utformade så att det fanns utrymme för lämplighetsbedömningar
beträffande de åtgärder som staterna skall vidta. Se prop. 1989/90:107, s. 28.

Det är dock allmänt accepterat att traktater måste införlivas med svensk rätt på ett
eller annat sätt för att kunna tillämpas nationellt. I Sverige har såväl inkorporering som
transformation använts för att införliva konventioner med svensk rätt. Vidare har för-
dragskonform tolkning, antingen genom att riksdagen, i samband med regeringens pro-
positioner om nya traktatsförpliktelser, utgått från normharmoni med existerande
lagstiftning eller genom att domstolarna vid sin tillämpning av nationella regler presume-
rat att dessa står i harmoni med de relevanta traktaterna och tolkat de nationella reglerna
utifrån denna förutsedda normharmoni, kommit till användning för att undvika konflik-
ter mellan de olika regelsystemen. Konstitutionsutskottet har uttalat att inkorporering
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Sveriges internationella åtaganden och så långt möjligt tolkas i överens-
stämmelse med dessa. Det innebär att konventionen i relevanta delar
skall tas i beaktande vid tolkningen och tillämpningen av svensk intern
rätt. Vid en eventuell konflikt mellan en bestämmelse i konventionen
och en uttrycklig lagbestämmelse anses emellertid att lagstiftningen skall
ges företräde.61 Det framhölls emellertid samtidigt i motiven att utform-
ningen av lagen vad gäller barn i första hand utgår från grunden respekt
för mänskliga rättigheter.62 När det gäller beaktande av barnkonventio-
nen hänvisades också till ett uttalande av den svenska barnkommittén
om att konventionens grundsyn, varje barns rätt att utan diskriminering
få sina rättigheter respekterade, principen om barnets bästa, om vikten
att lyssna till barnet och om dess rätt till liv och utveckling, formar en
hållning till barn på det internationella planet och att ”detta förhåll-
ningssätt, detta barnperspektiv, skall genomsyra alla beslut som rör
barn.”63 

2.2.2 Rättens konstruktion och konstruktioner i rätten
Till sin uppbyggnad består regleringen inom området av en utlännings-
lag, med utfyllande bestämmelser i utlänningsförordningen (2006:97),
UtlF. Lagstiftningen är inte helt lättillgänglig. Man kan säga att den
omfattar tre moment, eller led: det första avser förutsättningar för utlän-
ningars inresa och vistelse i Sverige, nämligen innehav av pass och olika
slags tillstånd, det andra förutsättningar för att en utlänning skall få
avlägsnas ur Sverige genom avvisning respektive utvisning, och det
tredje, slutligen, verkställighet av beslut om avvisning respektive utvis-
ning. De tre momenten eller leden har dock inbördes beröringspunkter

61 Prop. 1996/97:25, s. 245. Se även Strömberg och Melander 2003, s. 26.
62 Prop. 1996/97:25, s. 244.
63 Prop. 1996/97:25, s. 245. Se även SOU 1996:115, s. 38. Vad som avses med ett s.k.
barnperspektiv diskuteras också i Barnkommitténs huvudbetänkande, SOU 1997:116,
s. 137 f.

och transformation är godtagbara från konstitutionell synpunkt. Se bet. 1995/96:SoU4
och bet. 1995/96:KU2y. Det har dock ifrågasatts om presumtion om normharmoni kan
ses som en självständig metod för införlivning. Se Strömberg och Melander 2003,
s. 23 ff. Distinktionen mellan monism/dualism har dock ifrågasatts. Det har också,
beträffande den allmänna folkrätten, konstaterats att svensk lagstiftning och rättstillämp-
ning i mindre mån präglas av dualism. Se Bring och Mahmoudi 2001, s. 44. Se även
SOU 1996:115, s. 22 f.
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och är sammanvävda med varandra på ett ganska invecklat sätt.64 Den
materiella utlänningslagstiftningen kan vidare sägas vara av särpräglad
ramlagskaraktär. Det innebär att dess utformning ger ett stort utrymme
för bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Den nya utlän-
ningslagen har knappast inneburit någon större förändring i detta avse-
ende. Utlänningslagstiftningens speciella karaktär och uppbyggnad var
också skälet till Lagrådets kritik av regeringens förslag i den lagrådsremiss
som legat till grund för den nya utlänningslagen.65 

Lagen inleds med ett kapitel med föreskrifter om lagens innehåll, vissa
definitioner och allmänna bestämmelser. I 1989 års utlänningslag fanns i
stället i 1 kap. 1 § en inledande bestämmelse, där det angavs vilka frågor
som reglerades i lagen och de viktiga principer som lagstiftningen vilade
på. Den s.k. portalparagrafen om barnets bästa återfanns i denna para-
grafs andra stycke, sista mening. Betydelsen av att bestämmelsen fick
denna placering och utformning var att bestämmelsen skulle fungera
som en allmän tolkningsregel vid tillämpningen av lagens övriga bestäm-
melser.66 Bestämmelsen har i 2005 års utlänningslag brutits ut till en sär-
skild paragraf (1 kap. 10 § UtlL). Enligt paragrafen skall det i fall som
rör ett barn särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveck-
ling samt barnets bästa i övrigt kräver. Paragrafen motsvarar enligt för-
fattningskommentaren den som fanns i 1989 års utlänningslag.67 Före-
bild för bestämmelsen är som nämnts artikel 3 i barnkonventionen.68

Enligt artikelns första punkt skall vid alla åtgärder som rör barn, vare sig
de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domsto-
lar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, barnets bästa
komma i främsta rummet.

64 Se även Strömberg 2004, s. 102. Strömberg delar in regelsystemet i två kategorier av
rättsregler, regler om förutsättningar för inresa och vistelse i Sverige respektive regler om
förutsättningar för avlägsnande genom avvisning eller utvisning.
65 Se Lagrådets yttrande över lagrådsremiss den 17 mars 2005, Utdrag ur protokoll vid
sammanträde 2005-05-09, s. 4–12, särskilt s. 9, jfrt m. Lagrådets yttrande över lagråds-
remiss den 6 juni 2002, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-09, s. 4–11, sär-
skilt s. 5 och 7 ff. Se även diskussion om utlänningslagstiftningens karaktär i prop.
1988/89:86, s. 51, jfrt m. SOU 1983:29, s. 71. 
66 Wikrén och Sandesjö 2002, s. 40.
67 Prop. 2004/05:170, s. 269.
68 Prop. 1996/97:25, s. 284.
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Vid bestämmelsens tillkomst konstaterades vid beskrivningen av gäl-
lande ordning när det gäller våra internationella åtaganden bl.a. att arti-
kel 8 i Europakonventionen69 förpliktar staterna att respektera den
enskildes rätt till privatliv och familjeliv och att skälen för en mycket stor
del av de invandrare som kommit till Sverige under de senaste decen-
nierna till stor del faller under den artikelns räckvidd.70 När det gäller
tolkningen av barnkonventionen konstaterades vidare att motsvarigheter
till barnkonventionens bestämmelser i vissa fall finns i andra konventio-
ner, som därigenom kan ge vägledning även för hur barnkonventionen
bör tolkas. Som exempel angavs att barnkonventionens artikel 37 om
förbud mot att utsätta barn för tortyr eller annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning svarar mot vad som stadgas i
FN:s tortyrkonvention71. När det gäller principen om barnets bästa i
barnkonventionen och svensk rätt, angavs att denna princip är avsedd att
appliceras på alla områden men att den samtidigt bara är ett av flera rele-
vanta och nödvändiga intressen att ta hänsyn till.72 Vidare konstaterades
att den grundläggande avvägningen mellan barns intressen och andra
intressen sker i samband med regeringens och riksdagens lagstiftnings-
arbete samt att det är en internationellt erkänd princip att alla stater har
rätt att avgöra vilka personer som får uppehålla sig på deras territorium

69 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
grundläggande friheterna (Convention for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms, Rome, 4 November 1950, ETS No. 5), SÖ 1952:35, prop. 1951:165,
i kraft i Sverige den 3 september 1953.
70 Prop. 1996/97:25, s. 225 (se även hänvisning i avsnittet om grunder för migrations-
politiken, a.a., s. 48).
71 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, New York, 10 December 1984, 1465 UNTS 85), SÖ 1986:1,
prop. 1985/86:17, i kraft i Sverige den 26 juni 1987.
72 Principen om barnets bästa har dock en starkare ställning i vissa av konventionens
artiklar, bl.a. i artikel 9, om skydd för barn mot åtskiljande från dess föräldrar. Skyddet i
artikel 9 i barnkonventionen anses även vara starkare än det skydd som tillhandahålls
enligt artikel 8 i Europakonventionen och artikel 17(1) i konventionen om medborger-
liga och politiska rättigheter (för fullständig referens, se not 115, s. 116, nedan). Se
vidare Abram 1995, Bhabha och Young 1999, s. 95, 97, not 53, och 99, samt Jastram
och Newland 2003, s. 575. För en diskussion om historiken och de överväganden som
låg bakom principen om barnets bästa i barnkonventionen, se van Bueren 1995 (b),
s. 45–51. 
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och att detta utgör själva kärnan i statssuveräniteten. Samtidigt påpeka-
des att de förpliktelser som till följd av folkrätten eller ingångna interna-
tionella överenskommelser åvilar den enskilda staten måste iakttas vid
utövandet av denna rätt.73 När det gäller principens betydelse vid pröv-
ningen om uppehållstillstånd konstaterades bl.a. att reglerna om anhöri-
ginvandring och skydd för skyddsbehövande innebär långtgående hän-
synstaganden till även barns intressen. När det gäller skyddsbehövande
barn angavs vidare att dessa har rätt till skydd i Sverige på samma grun-
der som vuxna. Barnkonventionens artikel 22 ställer därvid, påpekades
det, inte några krav på skydd utöver vad som gäller för den enskilda sta-
ten på grund av andra åtaganden, för Sveriges del främst flyktingkonven-
tionen74 och Europakonventionen. Vidare angavs att hänsyn till den
enskildes välfärd och bästa därutöver även kan tas genom möjligheten att
bevilja uppehållstillstånd av renodlat humanitära skäl. Det konstaterades
samtidigt att barnkonventionen inte ställer några uttryckliga krav på att
staterna skall bevilja uppehållstillstånd av sådana skäl, men om det finns
en sådan ordning, så ”gäller barnkonventionen för utformningen och
tillämpningen av dessa regler liksom för alla andra bestämmelser.”75 

När det gäller familjesplittringar anmärkte regeringen att artikel 10 i
barnkonventionen, som, till skillnad från artikel 9 om staternas ansvar
att säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar, reglerar staternas
ansvar för återförening av splittrade familjer, vid ratificeringen av kon-
ventionen behandlats som om den reglerar rätten till uppehållstillstånd
på grund av anknytning.76 Regeringen betonade därefter att denna arti-
kels föreskrift om positiv och human behandling av ansökningar om
återföreningar inte innebär att dessa måste beviljas om det är i sökandens
intresse, utan att formuleringen syftar på själva ärendebehandlingen.77

73 Prop. 1996/97:25, s. 227 f.
74 Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning (Convention relating to the
Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, 189 UNTS 137), SÖ 1954:55, prop.
1954:134, i kraft i Sverige den 24 januari 1955.
75 Prop. 1996/97:25, s. 228.
76 Prop. 1996/97:25, s. 229 f., med hänvisning till prop. 1989/90:107.
77 Jfr analys i Abram 1995, s. 421 f. och 426 ff. Enligt Abram innebär artikel 10 att sta-
ten, i syfte att förebygga en separation i enlighet med det krav som ställs på staten enligt
artikel 9, kan vara tvungen att tillåta inresa och även fortsatt vistelse i landet. Barn och
föräldrar är också jämställda i detta avseende, dvs. skyldigheten innefattar en ömsesidig
rätt till återförening för såväl barn som förälder, och den gäller oberoende av om de är
immigranter eller flyktingar.
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Därefter angavs att det i samband med ratificeringen av barnkonventionen
gjordes den bedömningen att konventionen inte innebär något förbud
mot att skilja föräldrar och barn åt när någon av dem gömmer sig eller
hålls gömd och heller inte i andra fall.78 En vägledande princip är emel-
lertid att undvika åtgärder som leder till att barn skiljs från sina föräldrar.
Detta följer av såväl Europakonventionen (artikel 8) som barnkonven-
tionen (bl.a. artikel 3 och 9). Av artikel 9 framgår vidare, påpekade
regeringen, att vägran att medge vistelse i landet och om så krävs avlägs-
nande förutsätts kunna ske även när detta leder till familjesplittring.
Slutligen angavs också att en familj som tagit sig till Sverige och saknar
skäl att få bosätta sig här också kan komma att splittras i de fall familje-
medlemmarna har olika utländsk nationalitet och inte får tillstånd att
tillsammans resa in i och stadigvarande uppehålla sig i något av hemlän-
derna. Skyldigheten att respektera rätten till familjeliv åvilar, enligt
regeringen, i dessa fall i första hand dessa länder.79 Under vissa omstän-
digheter kan dock svenskt uppehållstillstånd beviljas.80 Av intresse är här
också ett uttalande i propositionen, i samband med beskrivningen av
gällande ordning beträffande kravet på hederlig vandel, om att det i
anknytningsförhållanden där det finns barn med i bilden självfallet
måste tas stor hänsyn till barnets situation och om de skulle drabbas av
en separation från någon av föräldrarna.81 

När det gäller beaktande av barnkonventionen konstaterades i moti-
ven att barns särskilda utsatthet och behov på många sätt motiverar sär-
behandling i förhållande till vuxna. Det fanns enligt regeringen starka
skäl att ta särskild hänsyn till barn i asylprocessen, eftersom dessa oftast
inte själva valt att lämna sitt land och eftersom de i mindre grad än
vuxna kan överblicka konsekvenserna. Vidare konstaterades att hänsyn
till barns bästa redan tas i utlänningsärenden. En självklar huvudprincip
angavs exempelvis vara att barn inte skall behöva leva åtskilda från sina
föräldrar. Därefter konstaterades också att barn överlag har det bra i
Sverige och att många barn i andra, inte minst fattiga, länder i viss
mening skulle få det bättre om de kom hit. Prövningen av barnets bästa
kan dock, menade regeringen, inte gå så långt att det i princip blir till ett

78 Prop. 1996/97:25, s. 230, med hänvisning till bet. 1989/90:SoU28, s. 20.
79 Jfr Abram 1995, s. 423–425.
80 Prop. 1996/97:25, s. 230.
81 Prop. 1996/97:25, s. 107, jfrt m. prop. 1994/95:179, s. 48 f. Se även hänvisning till
uttalandet i bet. 1996/97:SfU5, s. 90.
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eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn. Risken skulle i sådana
fall finnas att det blev frestande att utnyttja barnen när önskan att
bosätta sig i ett visst land är stark men skyddsskälen otillräckliga. Ett ele-
ment av detta kan, enligt regeringen, finnas med när barn göms, när
upprepade nya ansökningar lämnas in så att asylprocessen förlängs eller
när identiteten undanhålls. En börda av förhoppningar och ansvar läggs
här på barnen som svårligen kan vara förenlig med omtanke om barnets
bästa. Mest tragiskt ansåg regeringen det vara när barn utan asylskäl
sänds iväg för att själva finna sig en bättre framtid i ett främmande land
utan föräldrarna, med eller utan avsikt att dessa senare skall kunna åter-
förena sig med barnet i det nya landet.82 

Regeringen ansåg vidare i likhet med Barnkommittén att portalpara-
grafen i utlänningslagen skulle omfatta alla ärendetyper. Enligt reger-
ingen skulle införandet av en sådan bestämmelse, utan att barnets bästa
generellt tar över samhällsintresset att reglera invandringen, ändå få en
stark och meningsfull innebörd ”[b]åde vid bedömningen av om huma-
nitära skäl för uppehållstillstånd finns liksom i hela asylprocessen”.83

Regeringen påminde därefter också om att den grundläggande avväg-
ningen mellan olika intressen sker i lagstiftningsarbetet, genom riks-
dagens beslut, men noterade samtidigt att en avvägning på denna grund
måste göras i det enskilda fallet för varje barn som berörs av beslutet.84 

När det gäller hänsynstagande till barns bästa vid prövningen om
uppehållstillstånd angavs i propositionen att de förslag regeringen lade
även innefattade de fall när barn skall få skydd eller bosätta sig hos anhö-
riga i Sverige. Dessa förslag innebar, enligt regeringen, att långtgående
hänsynstaganden gjordes också till barn.85 Portalbestämmelsen behand-
lades dock i anslutning till dessa bestämmelser främst i samband med
reglerna om humanitära skäl. Det angavs där att införandet av en sådan
bestämmelse innebär att barns utsatta situation får särskild betydelse när
de humanitära skälen bedöms.86 I avsnittet om hänsynstagande till barns
bästa framhölls också att regeringen lämnat förslag om att humanitära
skäl även i fortsättningen skulle kunna läggas till grund för uppehållstill-
stånd och att det fanns skäl att i avsnittet vidareutveckla resonemangen

82 Prop. 1996/97:25, s. 246.
83 Prop. 1996/97:25, s. 248.
84 Prop. 1996/97:25, s. 248.
85 Prop. 1996/97:25, s. 248.
86 Prop. 1996/97:25, s. 116.
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för de fall där de humanitära skälen i första hand hänförde sig till ett
barns förhållande. Regeringen påpekade därefter att barnkonventionen
inte ställer några krav på att uppehållstillstånd skall kunna ges av huma-
nitära skäl men att barnets bästa är en omständighet som skall beaktas
bland andra intressen vid utformningen av de svenska invandringsreg-
lerna. Detta tillgodoses, angavs det, bl.a. genom möjligheten till uppe-
hållstillstånd av humanitära skäl. Dessa skäl bör, ansåg regeringen,
kunna vara av något mindre allvar och tyngd när barn berörs. Därige-
nom gavs, enligt regeringen, ytterligare utrymme för att i rättstillämp-
ningen ta hänsyn till barnets bästa. Vidare noterades att det ofta inte är
något entydigt vad som i den konkreta situationen är det bästa för ett
barn. Regeringen tog dock avstånd från den etnocentriska syn som,
enligt regeringen, ibland uttrycks i den invandringspolitiska debatten
och som innebär att barn närmast regelmässigt anses ha det bäst i
Sverige, oavsett språklig, kulturell och nationell bakgrund och tillhörig-
het. Enligt regeringen talade principen om barnets bästa i åtskilliga ären-
den vid en sammanvägning av olika omsändigheter för att medge bosätt-
ning i Sverige. Det kan vara så att flertalet barn som under en period
kommer till Sverige från ett land som härjats av väpnade konflikter i vart
fall på kort sikt kan få det bättre här. På motsvarande sätt skulle ett sjukt
eller handikappat barn kunna få det bättre i Sverige när hemlandet inte
har möjlighet att behandla sjukdomen eller ta hänsyn till handikappet.
Det påpekades emellertid samtidigt att mot barnets intresse måste vägas
tyngden av andra intressen. Regeringen ansåg vidare att det inte kan
sägas att det generellt skulle allvarligt skada ett barn i dess psykosociala
utveckling att följa med sina föräldrar till ett annat land, i synnerhet när
det rör sig om hemlandet. Detta gäller, påpekade regeringen, även för
barn som vistats i Sverige under den betydande men dock begränsade tid
som ett slutgiltigt avgörande av en ansökan om uppehållstillstånd kan
kräva under normala förhållanden. Det noterades därefter att det är
ofrånkomligt att de beslutande myndigheterna, även i de fall där hem-
vändandet kan medföra stora påfrestningar, måste göra en avvägning
mot andra intressen. Nödvändigheten av att upprätthålla de krav som är
uppställda för bosättning i Sverige är ett sådant intresse.87 Avgörande bör,
enligt regeringen, som flyktingpolitiska kommittén med instämmande
av Barnkommittén föreslagit, vara ”i vilken grad barnet i sin psykosociala

87 Prop. 1996/97:25, s. 248 f. Se även a. prop., s. 284, samt beskrivning av gällande ord-
ning, s. 228.
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utveckling kan antas ta bestående skada av att flytta tillbaka till hemlan-
det, att skilja från de oftast tillfälliga påfrestningar som en flyttning till
andra miljöer ofta innebär för ett barn.”88 Vidare angavs att även om en
framtvingad återresa till hemlandet är ett nytt svårt uppbrott för ett barn
kan han eller hon genom sina egna resurser, sin familj och det nätverk
familjen kan ha i den egna nationen eller kulturen ändå ofta i hög grad
påverka sin egen framtid där. Regeringen ansåg också, i likhet med syn-
punkter som framförts av dåvarande Invandrarverket, att det i allmänhet
är fel att betrakta de människor som sökt sig till ett annat land för att
bosätta sig där som människor med dålig förmåga att ta hand om sin
egen situation och att detta inte heller är barnkonventionens grundläg-
gande synsätt. En framtid i hemlandet kan, menade regeringen, innebära
levnadsvillkor som står i överensstämmelse med det enskilda barnets
bästa. Tryggheten och möjligheterna i det egna samhället kan, ansåg
regeringen, ibland vara viktigare än de fördelar som en migration till
Sverige kan ge. Samtidigt konstaterades att en lång vistelse i Sverige kan
leda till en förankring här som för barnet ökar fördelarna med att stanna
kvar jämfört med att återvända till hemlandet.89

När det gäller ensamkommande barn framhölls att det är en självklar-
het att för barn liksom beträffande vuxna noga utreda varje påstående
om risk för förföljelse eller andra omständigheter som ger behov av
skydd i Sverige. När det inte finns ett sådant behov angavs huvudinrikt-
ningen i arbetet med dessa barn vara att vidta alla de åtgärder som är
möjliga för att barnen så snabbt som möjligt skall kunna återförenas med
sina föräldrar i hemlandet. Regeringen ansåg i likhet med Barnkommit-
tén att uppehållstillstånd, i de fall där inte skyddsbehov, familjeanknyt-
ning eller humanitära skäl föranleder ett permanent uppehållstillstånd,
bör meddelas för en tidsbegränsad period. Regeringen framhöll här
också att i stort sett samtliga barn som kommer ensamma vill återförenas
med sina föräldrar samt att det vanligen är föräldrarna eller någon annan
anhörig som skickat barnet till Sverige och därigenom utsatt barnet för
stora påfrestningar och ofta risker. När försöket är framgångsrikt skapar
detta, menade regeringen, otydlighet om den svenska utlänningslagstift-
ningen och leder till inkonsekvent tillämpning, och det uppmuntrar till
kringgående av reglerna. Är det fråga om ett barn som efter en noggrann
utredning befinns vara i verklig mening övergivet ansåg dock regeringen

88 Prop. 1996/97:25, s. 249 f.
89 Prop. 1996/97:25, s. 250.
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i likhet med Barnkommittén att barnet skulle beviljas permanent uppe-
hållstillstånd.90 

Bestämmelsen berördes endast kort i författningskommentaren. Det
angavs där att den nya bestämmelsen skulle komma att få betydelse i en
rad olika situationer. Det gäller exempelvis när det är fråga om att
bedöma om tillräckligt starka humanitära skäl för uppehållstillstånd skall
anses föreligga och där något lägre krav kan ställas på styrkan av de
berörda skälen när barn är berörda.91 

Socialförsäkringsutskottet ansåg det mycket värdefullt att regeringen
genom en portalbestämmelse i utlänningslagen ställt hänsynen till bar-
nets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt i fokus. Härigenom
och genom att regeringen i olika sammanhang understrukit portalpara-
grafens betydelse, genomsyras lagen, enligt utskottet, av den hänsyn som
måste tas till barn vid lagens tillämpning. Utskottet refererade därefter
till att regeringen understrukit vikten av humanitet och respekt för indi-
viden vid tillämpningen av lagen och utskottet ville också för sin del
betona hur viktigt det är att ett sådant synsätt präglar myndigheternas
arbete. Samtidigt ansåg utskottet i likhet med regeringen att prövningen
av barnets bästa inte får tillåtas att generellt ta över samhällsintresset att
reglera invandringen. Som regeringen framhållit skulle bestämmelsen
ändå komma att få en reell innebörd både vid bedömningen av om
humanitära skäl för uppehållstillstånd finns och i asylprocessen i dess
helhet. Utskottet ansåg det vidare varken möjligt eller lämpligt att på
annat sätt än regeringen gjort ge riktlinjer för hur man skall handla i
olika situationer. Det väsentliga är, betonade utskottet, att man i alla de
fall där barn berörs behandlar dem i enlighet med vad som föreskrivs i
portalbestämmelsen.92 

I samband med arbetet att ta fram en ny instans- och processordning
beslutades i mars 2003 om att tillkalla en parlamentarisk kommitté, med
uppdrag att bl.a. göra en genomgång av utlänningslagens materiella
bestämmelser och anpassa dessa till ett nytt system med överprövning i
domstol. Uppdraget avsåg när det gäller regleringen om uppehållstill-

90 Prop. 1996/97:25, s. 250 f. Se även a. prop., s. 257, samt beskrivning av gällande ord-
ning, s. 229, där det också påpekas att föräldrar i många fall erhållit uppehållstillstånd för
återförening i Sverige.
91 Prop. 1996/97:25, s. 284. 
92 Bet. 1996/97:SfU5, s. 92.
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stånd främst förutsättningarna för uppehållstillstånd av humanitära skäl.
Som en del i uppdraget ingick också att belysa hur utlänningslagens portal-
paragraf om barnets bästa kommer till uttryck i bedömningarna om
uppehållstillstånd av humanitära skäl.93 Kommittén, som antog namnet
Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen (Översynsutred-
ningen), lade i juni 2004 fram sitt betänkande94. Kommittén bedömde i
betänkandet att portalparagrafen inte fullt ut fått avsett genomslag i
detta avseende och föreslog därför en särskild paragraf för humanitära
skäl i barnärenden.95 Innebörden av den föreslagna bestämmelsen var att
tillstånd får beviljas även då de omständigheter som föreligger i barnets
ärende inte är av samma allvar och tyngd som skulle ha krävts i fråga om
vuxna personer.96 

Betänkandet lades, tillsammans med bl.a. det betänkande97 som i
februari 1999 avlämnades av Kommittén för ny instans- och processord-
ning i utlänningsärenden (NIPU), till grund för 2005 års utlännings-
lag.98 Även i propositionen till den nya lagen behandlades portalbestäm-
melsen huvudsakligen i samband med förutsättningar för uppehållstill-
stånd av humanitära skäl. Regeringen betonade dock att det för barn
liksom för vuxna gäller att huvudgrunderna för uppehållstillstånd först
skall prövas samt att barn självfallet kan vara flyktingar eller skyddsbehö-
vande i övrigt. Detta hade, menade regeringen, kommit bort i den all-
männa debatten som fokuserats huvudsakligen på humanitära skäl.99 I
samband med diskussionen om en tydlig skiljelinje mellan olika till-
ståndsgrunder angavs också att barns egna skyddsskäl inte per definition
får hänföras till sfären humanitära skäl.100 Samtidigt angavs i propositio-
nen att regeringen när bestämmelsen infördes betonat att bestämmelsen
bedömdes få särskild betydelse vid prövningen av humanitära skäl.
Regeringen hänvisade därefter till att Översynsutredningen bedömt att
portalparagrafen inte fullt ut fått avsett genomslag vid prövningen av
humanitära skäl. Regeringen ansåg mot bakgrund av detta att ett förtyd-
ligande av hur portalparagrafen skall beaktas vid prövningen av sådana

93 Se dir. 2003:28.
94 SOU 2004:74.
95 Se SOU 2004:74, s. 218.
96 SOU 2004:74, s. 17.
97 SOU 1999:16.
98 Se prop. 2004/05:170, s. 83.
99 Prop. 2004/05:170, s. 194.
100 Prop. 2004/05:170, s. 176.
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skäl borde göras.101 Lagrådet ansåg emellertid att det ur lagteknisk syn-
punkt var diskutabelt att erinra om portalparagrafen endast i ett sam-
manhang, vid uppehållstillstånd, eftersom det kan leda till att portalpa-
ragrafens betydelse urholkas vid tillämpningen i andra sammanhang.102

Någon sådan risk kunde regeringen inte se, utan man ansåg det tvärtom
viktigt att framhålla att omständigheterna när barn berörs inte behöver
vara av samma allvar och tyngd som när det gäller vuxna personer.
Regeringen refererade därefter till tidigare nämnda uttalande i proposi-
tionen vid bestämmelsens tillkomst att prövningen av barnets bästa inte
kan gå så långt att det i princip blir till ett eget kriterium för uppehålls-
tillstånd att vara barn och att risken i sådana fall skulle finnas att det blev
frestande att utnyttja barnen när önskan att bosätta sig i ett visst land är
stark men skyddsskälen otillräckliga.103 Regeringen hänvisade i detta
sammanhang även till att flera av remissinstanserna framhållit att det
också finns risker med att i lagen starkt betona barnens humanitära situ-
ation som särskild grund för uppehållstillstånd och att det kan leda till
att barn upplever en stark press och kanske till och med utnyttjas av sina
föräldrar. Exempelvis hade Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms
universitet framfört synpunkten att en sådan bestämmelse bl.a. förstär-
ker ”risken att flyktingföräldrar och handläggare ser barnens ohälsa som
en biljett till Sverige”.104 Regeringen ansåg att det ligger åtskilligt i denna
uppfattning och menade därför att det inte vore lämpligt med en sär-
skild paragraf för barn som Översynsutredningen föreslagit. Regeringen
föreslog i stället att det i ett andra stycke i den föreslagna bestämmelsen
om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständighe-
ter skulle tydliggöras att de omständigheter som kommer fram i ett barns
ärende inte behöver vara av samma allvar och tyngd som när det gäller
vuxna personer. Regeringen påpekade slutligen att även om bestämmel-
sen också när det gäller barn endast skall användas i undantagssituatio-
ner behöver barnets situation dock inte vara lika allvarlig som för att en
vuxen skall kunna få uppehållstillstånd. Som exempel gavs att det kan

101 Prop. 2004/05:170, s. 194.
102 Se Lagrådets yttrande över lagrådsremiss den 17 mars 2005, Utdrag ur protokoll vid
sammanträde 2005-05-09, s. 27.
103 Prop. 2004/05:170, s. 194.
104 Se prop. 2004/05:170, s. 195, samt remissyttrande som det återges i a. prop., s. 193.
Det har också inom rättsvetenskapen uppmärksammats att betoningen av barnets bästa
medfört att föräldrarna i ökad utsträckning blivit beroende av barnens skäl. Se Schiratzki
2005 (a), s. 96.
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finnas skäl att i högre grad väga in ett barns anpassning till svenska för-
hållanden i den samlade bedömning som skall göras. Samtidigt angavs
att detta inte ensamt kan tillmätas avgörande betydelse. Regeringen hän-
visade här också till tidigare motivuttalanden om att det inte i sig kan
anses negativt för ett barn att tillsammans med sina föräldrar och eventu-
ella syskon återvända till familjens hemland. Vidare angavs att det, när
det gäller barn med funktionshinder, bör vara möjligt att ta större hän-
syn till prognos, vårdbehov och psykosocial utveckling liksom stödmöj-
ligheterna i såväl Sverige som hemlandet, än vad man skulle göra för
vuxna personer. Avgörande angavs även här vara den samlade bedöm-
ningen. Införandet av bestämmelsen var också avsedd att markera att
barnets individuella skäl för uppehållstillstånd måste prövas särskilt och
inte enbart som en del av föräldrarnas ärenden.105 

I författningskommentaren till bestämmelsen angavs vidare att para-
grafens andra stycke är ett förtydligande av portalbestämmelsen. Rege-
ringen underströk här också, med anledning av Lagrådets farhågor, att
avsikten självfallet inte var att försvaga principen om barnets bästa i
portalbestämmelsen samt att även när det gäller barn aktualiseras till-
lämpningen av denna bestämmelse endast om uppehållstillstånd inte
kan ges på annan grund. Vidare angavs att bestämmelsen innebär att det
t.ex. när det gäller sjukdom inte behöver vara fråga om en livshotande
sjukdom för att uppehållstillstånd skall kunna beviljas för ett barn med
vårdbehov. Faktorer som barnets framtida utveckling och livskvalitet
skall här vägas in, liksom vårdmöjligheterna i hemlandet och de ekono-
miska åtaganden som kan bli följden om ett uppehållstillstånd beviljas.
Regeringen ansåg vidare att det är naturligt att ett barn i många avseen-
den snabbare anpassar sig till nya förhållanden. Samtidigt angavs att ett
barns anpassning till svenska förhållanden inte ensamt kan tillmätas
avgörande betydelse, utan att en samlad bedömning alltid måste göras.
Vid denna bedömning kan dock styrkan i de sammantagna skälen vara
något lägre för att uppehållstillstånd skall kunna beviljas ett barn än för
vuxna. Regeringen anmärkte slutligen att bestämmelsen inte var avsedd
att ändra de ställningstaganden regeringen gjorde vid bestämmelsens till-
komst när det gäller vissa avvägningsfrågor beträffande barn.106 I detta
sammanhang kan också tidigare nämnda uttalande i propositionen om
betydelsen av en skyndsam handläggning nämnas, där regeringen hän-

105 Prop. 2004/05:170, s. 195.
106 Prop. 2004/05:170, s. 281 f.
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visade till Barnkommitténs utgångspunkt att långa vistelsetider i Sverige
för barn i väntan på beslut inte är till barnets bästa.107 

Även Socialförsäkringsutskottet ansåg att det, genom att man uttryck-
ligen föreskriver att omständigheterna när det gäller barn inte behöver
vara av samma allvar och tyngd som beträffande vuxna, skapas förutsätt-
ningar för att portalparagrafen får det genomslag i tillämpningen som
avsågs när bestämmelsen infördes. Det betonades också att avsikten med
denna bestämmelse var att mildra praxis. Utskottet var dock inte berett
att föreslå att olika rekvisit skall gälla för vuxna och barn. En sådan ord-
ning skulle enligt utskottet kunna få till följd att ett barn känner en så
stark press från omgivningens sida att det uppfattar att familjens möjlig-
heter att stanna i Sverige hänger på dess förmåga att leva upp till kraven i
utlänningslagen. Utskottet befarade dessutom att om rekvisitet vad gäller
barns skäl preciserades på annat sätt än för vuxna skulle det kunna få till
följd att kraven på vuxnas skäl skulle komma att uppfattas som strängare
än avsett. Vidare erinrades till utskottets uttalanden i samband med
portalparagrafens tillkomst om att prövningen av barnets bästa inte får
tillåtas att generellt ta över samhällsintresset att reglera invandringen och
att prövningen enligt detta synsätt inte får ges en så långtgående inne-
börd att det nästan blir till ett eget kriterium för uppehållstillstånd att
vara barn.108 Regeringens förslag lades också till grund för den nya regle-
ringen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter (5 kap. 6 § andra stycket UtlL). Bestämmelsen har ersatt
tidigare regel om uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl (2 kap.
4 § punkt 5 1989 års UtlL). 

Bestämmelsen om utredning om barn i 11 kap. 1 a § 1989 års UtlL,
har i 2005 års utlänningslag, med vissa redaktionella ändringar, flyttats
till lagens inledande kapitel (1 kap. 11 § UtlL). Enligt paragrafen skall,
när frågor om tillstånd enligt lagen skall bedömas och ett barn berörs av
ett beslut i ärendet, barnet höras, om det inte är olämpligt, och den hän-
syn skall tas till det barnet har sagt som barnets ålder och mognad moti-
verar. Bestämmelsen innehåller således både ett processuellt och ett
materiellt led. 

Paragrafen motsvarar enligt författningskommentaren den som fanns i
1989 års utlänningslag.109 Bestämmelsen har som nämnts utformats

107 Prop. 2004/05:170, s. 106.
108 Bet. 2004/05:SfU17, s. 36.
109 Prop. 2004/05:170, s. 269.
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med utgångspunkt i artikel 12 i barnkonventionen.110 I artikelns första
punkt anges att barn som är i stånd att bilda sina egna åsikter skall ha
rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mog-
nad. Enligt artikelns andra punkt skall barnet särskilt beredas möjlighet
att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ
och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens proce-
durregler i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.
Genom att bestämmelsen om utredning om barn flyttats till lagens
inledning understryks, enligt författningskommentaren i propositionen
till den nya utlänningslagen, vikten av att artikel 12 i barnkonventionen
följs. Uttrycket ”höras” innebär, påpekades det vidare i författningskom-
mentaren, inte samma sak som att barnet skall förhöras.111 

Vid bestämmelsens tillkomst konstaterades vid beskrivningen av gäl-
lande ordning att det i propositionen till 1989 års utlänningslag framhål-
lits att barn i asylprocessen måste uppmärksammas som individer som
kan ha egna individuella skäl för uppehållstillstånd och inte som bihang
till föräldrarna.112 Detta gäller, ansåg regeringen, även andra omständig-
heter än eventuella skyddsbehov.113 I motiven till bestämmelsen konsta-
terades vidare att medan artikel 12 i barnkonventionen är entydig i kra-
vet på att barnet skall beredas möjlighet att höras, överlämnas åt den
enskilda staten att avgöra om barnet skall höras personligen eller genom
t.ex. en förälder. Vidare angavs att regeringen i likhet med Flyktingpoli-
tiska kommittén och Barnkommittén ansåg att en så viktig regel som
den att barn har rätt att komma till tals bör komma till uttryck i lag.
Regeringen ansåg också att bestämmelsen skulle utformas så att den i
princip förpliktar myndigheten att klarlägga vad det berörda barnet har
att anföra i ärendet och inte begränsa sig till barnets åsikt. Vidare påpe-
kades att det inte är tillräckligt att låta en förälder uttrycka barnets upp-
fattning när det kan finnas motstridiga intressen eller om man har någon
anledning att tro att föräldern inte klarar av att föra fram barnets åsikt.
Utredningen skall, påpekades det vidare, inte bara säkerställa att asyl-
skälen klarläggs utan även omständigheter som kan belysa frågan om

110 Prop. 1996/97:25, s. 297.
111 Prop. 2004/05:170, s. 269.
112 Prop. 1996/97:25, s. 234, jfrt m. prop. 1988/89:86, s. 81.
113 Prop. 1996/97:25, s. 234.
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andra skäl för uppehållstillstånd föreligger. Därigenom finns också ett
underlag för en bedömning av vad som är barnets bästa.114 

Regeringen ansåg vidare att det skulle ankomma på dåvarande
Invandrarverket att utifrån det enskilda barnets ålder och mognad
avgöra om och hur barnet skall få komma till tals. Därefter anmärktes
också att regeringen var medveten om att det inte alltid, i vart fall inte
tveklöst, kan sägas vara till barnets bästa att det hörs. Barnet hamnar då
inte sällan i en utsatt situation med trycket från föräldrar och sig själv att
entydigt understödja föräldrarnas berättelse som stöd för ansökan om
uppehållstillstånd. I de fall föräldrarnas berättelse är oriktig kan detta
vara en alltför svår uppgift för barnet. Regeringen påpekade här också att
barnets rätt att bli hörd skall syfta till att förtydliga barnets situation men
att det ofrånkomligen är så att det som barnet anför kan påverka asylut-
redningen vad gäller familjen som helhet. Om föräldrarna skall vara när-
varande när ett barn hörs får, ansåg regeringen, avgöras från fall till fall
med ledning av omständigheterna. Att det förordnade biträdet skall vara
med när ett barn hörs angavs vara givet. Regeringen underströk också
fördelarna av att vid utredningarna använda personal med erfarenheter
av och kunskaper om barn, särskilt när det gäller ensamma barn och
mindre barn. Regeringen ansåg också i likhet med Barnkommittén att
det som barnet ger uttryck för skall bedömas med sakkunskap och med
hänsyn tagen till omständigheterna i det enskilda fallet. Slutligen disku-
terades i propositionen också den förtroendeklyfta som i vissa fall upp-
stått mellan utlänningsmyndigheterna och hälso- och sjukvårdspersonal
som utfärdar intyg. Regeringen noterade här att intygsgivare som inte är
objektiva eller uttalar sig om förhållanden utanför det egna kompetens-
området inte gagnar det berörda barnet.115 

I författningskommentaren till bestämmelsen framhölls att bestäm-
melsen skall tolkas så att barnet i regel skall höras i samband med utred-
ning vid ansökan om uppehållstillstånd. Vidare angavs att paragrafens
formulering är mer vittsyftande än barnkonventionens artikel, som
begränsar sig till barnets åsikter. Samtidigt påpekades att barnet inte skall
höras när det är olämpligt. Detta kan, angavs det, exempelvis vara fallet
om det rör sig om ett litet barn eller om barnets psykiska hälsa talar mot
att barnet hörs.116 

114 Prop. 1996/97:25, s. 261 ff.
115 Prop. 1996/97:25, s. 262 ff.
116 Prop. 1996/97:25, s. 297 f.
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I Socialförsäkringsutskottets betänkande angavs att förslaget ytterli-
gare förstärker den reella innebörden av portalbestämmelsen och barnets
ställning i asylprocessen. Utskottet ansåg vidare att det är självklart att
barnets offentliga biträde skall närvara när barn hörs, liksom att det är
självklart att barnet självt skall höras när omständigheterna tillåter det
och barnet nått sådan mognad att det bedöms lämpligt.

En viktig fråga när det gäller de aktuella bestämmelserna är hur hän-
syn skall tas till barn visavi barnets föräldrar eller andra familjemedlem-
mar. Denna fråga, i vad mån beslutsfattaren skall intervenera i den pri-
vata sfären och hur konflikter mellan intressen inom familjen skall lösas
vid prövningen om uppehållstillstånd, behandlas inte närmare i förarbe-
tena. Frågan berördes endast kort av Barnkommittén, vars principiella
utgångspunkt var att föräldrarna har huvudansvaret för barnet och att
föräldrarna är de som i första hand bäst kan bedöma barnets bästa. Kom-
mittén påpekade dock samtidigt att detta inte fritar myndigheterna från
deras ansvar att i olika beslut väga in barnets bästa och att samhället har
ett ansvar att förverkliga rättigheterna i barnkonventionen. Därefter för-
klarades att ”[o]m föräldrarnas handlande skulle strida mot barnets bästa
(trots att detta inte är deras avsikt) är det myndigheternas skyldighet att i
den situation barnet befinner sig se till barnets bästa.”117 Frågan berördes
i propositionen huvudsakligen i samband med en diskussion om barn i
familjer som håller sig gömda. Det angavs där att det är självklart att det
är föräldrarna som har huvudansvaret för sina barn men att detta konsta-
terande inte befriar myndigheterna från deras ansvar. Det påpekades
samtidigt att ”[d]et låter sig naturligtvis sägas, att föräldrar tar på sig ett
tungt ansvar genom att gömma sina barn för myndigheterna hellre än att
lämna landet och att föräldrarna i enlighet med artikel 18 i barnkonven-
tionen skall låta barnets bästa komma i främsta rummet.”118 Risken är,
påpekades det, nämligen stor att barnet far illa. Regeringen ansåg emel-
lertid att enbart information om detta förhållande till föräldrar och
andra berörda knappast skulle leda långt och att insatserna för dessa
utsatta barn därför måste inriktas på att i görlig mån förhindra sådana
situationer där undanhållande blir ett led i ansträngningarna att få uppe-
hållstillstånd.119 I sammanhanget kan också nämnas att det i propositio-
nen, vid beskrivningen av gällande ordning, också betonades att det

117 SOU 1996:115, s. 53.
118 Prop. 1996/97:25, s. 252.
119 Prop. 1996/97:25, s. 252.
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beträffande föräldrarnas ansvar för barnets uppfostran och utveckling
enligt artikel 18 samt beträffande staters ansvar vid adoption enligt arti-
kel 21 finns en starkare formulering om vilken tyngd barnets bästa skall
ha än i konventionens artikel 3.120 Av intresse när det gäller denna fråga
är också tidigare nämnda uttalande i propositionen om ställföreträdare
för ensamkommande barn, där situationen jämfördes med den som gäl-
ler i mål och ärenden enligt LVU. Regeringen ansåg att det i dessa fall
kan finnas en intressekonflikt mellan vårdnadshavaren och barnet och
att situationen var olikartad den som finns vid en ansökan om uppehålls-
tillstånd.

2.3 Sammanfattande kommentar
När det gäller de allmänna förutsättningarna för prövningen kan konsta-
teras att dessa präglas av ett förfarande med betoning på skyndsamhet.
Detta gäller i synnerhet med den nya ordningen.121 Utlänningsrättens
”särskilda karaktär” innebär här andra krav än vad som i allmänhet gäller
för mål i allmän förvaltningsdomstol. Även rättssäkerhet definieras inom
detta område i termer av skyndsamhet. När det gäller bestämmelsen om
barnets bästa, kan konstateras att syftet med bestämmelsen är att den
skall fungera som en allmän tolkningsregel vid tillämpningen av lagens
övriga bestämmelser. Strömholm menar att legislativa programförkla-
ringar eller portalparagrafer av detta slag utgör ett slags leges imperfectae
och frågar sig hur det kommer sig att lagstiftaren använder sig av ett för-
faringssätt som måste anses vara principiellt främmande för dess uppgift.
Han frågar sig vidare vilka funktioner sådana bestämmelser kan ha i den
praktiska tillämpningen. En portalbestämmelse kan, enligt Strömholm,
uttrycka stor enighet bland dem som formulerat en lagtext, men det kan
också förhålla sig så att det visserligen råder principiell enighet på ett
mycket generellt och abstrakt plan bland de för lagen ansvariga men att
oenighet inträder så snart det gäller att konkretisera de generella princi-
perna.122 En portalparagraf kan då framstå som en ”åtminstone harmlös,
om ock föga hederlig, politisk kompromiss, som gör alla mindre miss-
nöjda: bestämmelsens tillskyndare får åtminstone det verbala välljudet;

120 Prop. 1996/97:25, s. 227.
121 Liknande tendenser finns i ett flertal europeiska länder. Se Vedsted-Hansen 2005,
s. 57. Se även analys av Spijkerboer 2005, s. 89–101, särskilt s. 89.
122 Strömholm 1996, s. 263 f.
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dess motståndare får glädjen att veta att detta välljud inte betyder
något.”123 Enligt Strömholm kan dock en sådan bestämmelse sannolikt
få en viss reell betydelse, nämligen som tolkningsdatum vid tillämpningen
av konkreta regler som förekommer i samma lagstiftningsprodukt.124

Detta innebär att bestämmelsen i sig, med användning av Williams
terminologi i avhandlingens inledande citat, är fullständigt meningslös
eller tom. Det är bara tillsammans med lagens övriga bestämmelser,
exempelvis de materiella bestämmelserna om uppehållstillstånd, som
bestämmelsen kan få en reell innebörd.125 Enligt Strömholm är dock lag-
stiftningens vägledande förmåga, där det är fråga om direkt tillämpning
av en ramlag och inte de administrativa bestämmelser som är knutna till
denna, föga större än i fallet med portalparagrafer.126 

Den närmare lagstiftningstekniska utformningen kan, när det gäller
bestämmelser av detta slag, påpekar Strömholm, inte analyseras utan svå-
righet.127 Av motiven till utlänningslagens bestämmelse framgår att por-
talparagrafen är konstruerad som en avvägningsregel. Det innebär att
den utformats med avsikt att göra det möjligt att väga olika intressen i
varje beslut. Förarbetena saknar dock närmare vägledning om hur bar-
nets bästa skall bedömas eller vägas mot andra intressen. Hänvisningen i
propositionen till i vilken grad barnet i sin psykosociala utveckling kan
antas ta bestående skada, begränsar emellertid utrymmet för intresseav-
vägningen. Det medför att intresseavvägningen bygger på överväganden
av målrationell karaktär, genom att den tvingar beslutsfattaren till
bedömningar om de risker som kan komma att följa vid ett återsän-

123 Strömholm 1996, s. 264. Undersökningar inom olika rättsområden har också visat
att barns ställning, trots införandet av sådana bestämmelser, ändå ofta är svagt. Se Dahl-
strand 2004, Mattsson 2002 och 2006 samt Rejmer 2003. Barnkonventionens artikel 3
om barnets bästa har också mött internationell kritik. Se vidare Alston 1994, s. 17 ff. och
Eekelaar 2002, s. 237, med där angivna källor. 
124 Strömholm 1996, s. 264.
125 Principen om barnets bästa har av Alston även betecknats som en lins. Se Alston
1994, s. 5. Se även Singer 2000, s. 49 ff. Jfr även uttalande av Schiratzki 2005 (b), s. 30
och 96. Enligt Schiratzki skiljer sig användningen av barnets bästa inom utlänningsrätten
delvis från användningen av barnets bästa inom andra områden. Hon menar att de olika
tolkningar av barnets bästa som förordas i svensk rätt delvis förklaras av att förståelsen av
barnets bästa varierar beroende på vilket rättsområde som är aktuellt. Se Schiratzki 2005
(a), s. 96.
126 Strömholm 1996, s. 265.
127 Strömholm 1996, s. 263.
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dande.128 Detta är överväganden som i stor utsträckning är beroende av
kunskap från andra discipliner, såsom intyg om psykisk hälsa och suicid-
risk etc. Vad som identifierats som en förtroendeklyfta mellan utlän-
ningsmyndigheterna och de som utfärdar intyg är därmed problematisk,
men det är, enligt min mening, lika problematiskt att denna förtroende-
klyfta i propositionen relateras till brister hos enbart den ena professio-
nen. 

Även den processuella bestämmelsen om hörande av barn är konstru-
erad som en avvägningsnorm, genom att det enligt denna bestämmelse
skall göras en bedömning av om det är olämpligt att höra barnet och
genom att hänsyn till det barnet har sagt skall tas med beaktande av bar-
nets ålder och mognad. Bestämmelsen innefattar därmed en avvägning
mellan intresset att höra barnet och barnets behov av skydd mot ett
hörande. Intresseavvägningen bygger också i detta fall på överväganden
av målrationell karaktär, genom att den tvingar beslutsfattaren till
bedömningar om riskerna med att barnet hörs. Vidare innefattar
bestämmelsen en bedömning av mognad. Detta är en bedömning som
normalt görs inom andra discipliner men som i detta fall bygger på
handläggarens eller beslutsfattarens egen kompetens. Bestämmelsen
utgör, som framgått, ett led i bedömningen av vad som är barnets bästa.

Ordalydelsen i bestämmelsen om barnets bästa likväl som i bestäm-
melsen om hörande av barn antyder att bestämmelserna är pliktnor-
mer129, riktade till handläggaren/beslutsfattaren – men utan sanktioner.
Det är dock som beskrivits tydligt att båda reglerna konstruerats som
avvägningsnormer, vilka inbegriper överväganden av målrationell karak-
tär. Avvägningsreglerna är, enligt Hydén, kopplade till en intresseavväg-
ningsmodell, där syftet är att åstadkomma en kompromiss mellan mot-
stridiga intressen. Den rättsliga bedömningen sker i dessa fall, enligt
Hydén, mot bakgrund av den föreliggande situationen, ”en slags ex exis-
tere bedömning.”130 Med avvägningsnormer avser Eckhoff och Sundby
normer som är så öppna att de ger spelrum för skönsmässighet på sådant
sätt att det rättsliga avgörandet blir beroende på avvägningar mellan
olika faktorer, såsom reala hänsyn, argument och intressen. Det finns
ofta hjälpnormer kopplade till dessa regler, som definierar vilka faktorer

128 Barnets bästa har av Singer också betecknats som en rättslig målsättning. Se Singer
2000, s. 49 f. Se även analys av Dahlstrand 2004, s. 38.
129 Om pliktnormer, se Eckhoff och Sundby 1991, s. 67.
130 Se Hydén 2002, s. 139, med där angivna källor.
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som skall beaktas. Eckhoff och Sundby kallar dessa för retningslinjer.131

Hänvisningen i propositionen till i vilken grad barnet i sin psykosociala
utveckling kan antas ta bestående skada utgör en sådan hjälpnorm. 

Mål-medel reglerna anger, enligt Hydén, vissa mål som beslutsfattaren
skall sträva efter att uppnå samt de medel som står till förfogande för
ändamålet.132 I den målrationella argumentationsmodellen träffas avgö-
randen med utgångspunkt från en förutsägelse av konsekvenserna av
beslutet. De bedömningar som beslutsfattaren tvingas till kännetecknas
av överväganden ex ante, dvs. beslutsfattaren skall göra förutsägelser om
framtida verkningar av beslutet. Detta rör sig om ställningstaganden till
kausala relationer, som kräver kunskap om hur verkligheten är beskaf-
fad.133 Bestämmelser som konstruerats på detta sätt bygger således på
ställningstaganden som förutsätter kunskap i andra än rättsliga hänseen-
den.134 Betydelsen av fackmässig kunskap och expertmedverkan ökar i
denna modell.135 

Förarbetena tillhandahåller således liten vägledning om hur bestäm-
melserna skall tolkas eller tillämpas i enskilda fall. Det är tydligt ändå att
den lagstiftningstekniska utformningen av bestämmelserna medför att
de kan ge sken av att vara något mer än de avsetts vara. Tydligt är också
att barn av lagstiftaren konstrueras som beroende och sårbara, i behov av
skydd, i första hand av föräldrarna, men också från konflikter med för-
äldrarna. Barns rättigheter görs därmed också beroende av ställföreträ-
darskap. Konsekvensen av detta är inte att man undviker att det upp-
kommer intressekonflikter mellan barn och förälder. Man undviker bara
att konflikterna manifesteras och på så sätt blir ett problem för det
offentliga. Den ordning som nu valts innebär i stället att konflikterna
placeras i privat- och familjelivet och den maktordning som råder där.136 

Det är vidare tydligt att det huvudsakligen är det asylsökande barnet
som ses som en individ, när det gäller behov av skydd på grund av risk

131 Eckhoff och Sundby 1991, s. 108 ff.
132 Hydén 2002, s. 137.
133 Hydén 2002, s. 139.
134 Hydén 2002, s. 137 f.
135 Hydén 2002, s. 140.
136 Uppfattningen att barn skall skyddas från konflikter med föräldrarna är ett uttryck
för vad som kan definieras som ”principen om gemensamma intressen”. Enligt Minow
antyder denna princip att individuella rättigheter inte bara är onödiga, utan rentav kan
skada förhållandet mellan förälder och barn (Minow 1986, s. 13). Se även diskussion av
Freeman 1992, s. 55.
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för förföljelse eller på grund av humanitära skäl, numera synnerligen
ömmande omständigheter, men också, och inte minst, skydd från
föräldrarnas skadliga åtgärder för att åstadkomma ett uppehållstillstånd
där ansökan bedömts vara ogrundad till att börja med. Föräldrar kon-
strueras därmed som ”oförmögna” i förhållande till sina barn – men
detta gäller bara när familjen eller ett ensamt barn befinner sig här; vid
ett framtvingat återvändande förutsätts föräldrarna i stället vara männis-
kor med god förmåga att stödja sina barn. Lagstiftaren erkänner således
ett visst behov av intervention mellan barn och föräldrar. Barn skildras
dock främst som bihang till föräldrarna, objekt som lätt kan flyttas från
en plats till en annan, förutsatt att de inte åtskiljs från en förälder (även
om en separation kan accepteras när någon gömmer sig eller hålls gömd
eller i andra fall). Ett undantag från denna tillskrivna anpassningsför-
måga hos barn finns dock: asylsökande barn med lång vistelsetid i vän-
tan på beslut, vilka förutsätts ha svårt att rota sig.

Betoningen av barns egna skäl har emellertid inneburit att barn kon-
strueras också som biljetter till Sverige. Konsekvensen av detta är att
varje särskilt perspektiv blir omöjligt; för hur skall särskilda hänsyn över
huvud taget kunna tas till barn utan att sådana hänsyn av barnets ”oför-
mögna” föräldrar betraktas som ”en biljett till Sverige”? Med denna
utgångspunkt är barns underårighet en diskvalificering, eller, som bäst,
irrelevant.137 Alltså: nya perspektiv men med likabehandling som norm.
Klart är att barn inte skall kunna få uppehållstillstånd ”bara för att de är
barn”. Den nya barnbestämmelsen i paragrafen om synnerligen
ömmande omständigheter utgör ett undantag från denna norm.138 I
övrigt tycks lagstiftaren ha glömt bort betydelsen av barndom vid pröv-
ningen om uppehållstillstånd. Särskilt tydligt blir detta när det gäller
asylprövningen. Även om det i motiven till utlänningslagen betonas att
barn kan ha egna asylskäl, behandlas portalparagrafen enbart i samband
med humanitära skäl, numera synnerligen ömmande omständigheter.
Visserligen anges i motiven att portalparagrafen skulle komma att få en
reell innebörd både vid bedömningen av humanitära skäl och i hela asyl-
processen. Det framgår dock inte på vilket sätt bestämmelsen skulle

137 Se Bhabha 2001, s. 293. 
138 Bestämmelsen har även uppfattats som en kompromiss mellan behovet av att förtyd-
liga betydelsen av barnets bästa vid prövningen av uppehållstillstånd och önskan att
skydda barnet mot risken att flyktingföräldrar och handläggare ser barnets ohälsa som en
biljett till Sverige. Se Schiratzki 2005 (a), s. 69.
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kunna komma att få en reell betydelse vid asylprövningen.139 Intressant
att notera i detta sammanhang är också att det även i Lagrådets
begreppsvärld finns en grund för uppehållstillstånd när det gäller barn:
synnerligen ömmande omständigheter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att barnperspektivet i utlänningslagen
begränsas till skada/skaderisk. I övriga avseenden reduceras barns rättig-
heter till familjens enhet. Vidare kan konstateras att nyckelordet beträf-
fande barn när det gäller prövningen om uppehållstillstånd är följsamhet
(utom möjligen när barnet är asylsökande med lång vistelsetid i Sverige).
Barn konstrueras med andra ord som passiva och beroende, anpassnings-
bara och viljelösa objekt. Slutligen kan också konstateras att även om
barn tycks vara i fokus i asylprocessen, har det funnits bara ett perspektiv
när det gäller asylprövningen, och det är inte ett barns.

139 Se även Schiratzki 2005 (a), s. 75.
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3 Den materiella prövningen

3.1 Allmänt om uppehållstillstånd
Av 2 kap. 5 § UtlL framgår att en utlänning som vistas i Sverige mer än
tre månader skall ha uppehållstillstånd. Enligt bestämmelsen gäller dock
inte detta om visering har beviljats för längre tid. Regeringen får emeller-
tid, enligt 2 kap. 6 § UtlL, meddela föreskrifter om att utlänningar skall
ha uppehållstillstånd redan efter kortare vistelsetid än tre månader.
Undantag från kravet på uppehållstillstånd gäller, enligt 2 kap. 8 § UtlL,
för medborgare i de nordiska länderna och, numera, även för EES-med-
borgare och deras familjemedlemmar som har uppehållsrätt. I 2 kap. 9 §
UtlL bemyndigas regeringen även att föreskriva att andra utlänningar än
nordbor skall undantas från kravet på uppehållstillstånd. Vidare undan-
tas, enligt 2 kap. 10 § UtlL även diplomatiska tjänstemän m.m. Det
föreligger även för vissa utlänningar, med vissa undantag, en rätt till
uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller, enligt 5 kap. 1 § UtlL, skyddsbe-
hövande, dvs. flyktingar och skyddsbehövande i övrigt. Uppehållstill-
stånd skall, enligt 5 kap. 2 § UtlL, även ges till en utlänning som tagits
emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat
om överföring av skyddsbehövande till Sverige, s.k. vidarebosättning.
Vidare framgår av 5 kap. 2 a § UtlL att även den som beviljats ställning
som varaktigt bosatt har en rätt till uppehållstillstånd. En tredjelands-
medborgare som har ställning som varaktigt bosatt och som på grund av
vistelse utanför Sverige förlorat sitt uppehållstillstånd har, enligt 5 kap.
16 a § UtlL, också en rätt att på nytt få uppehållstillstånd. Enligt 5 kap.
3 § UtlL har även medlemmar ur kärnfamiljen, med vissa begränsningar,
en rätt till uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd skall vidare, enligt
5 kap. 4 § UtlL, även ges utlänning om ett internationellt organ funnit
att ett beslut om avvisning eller utvisning av denna person strider mot
ett svenskt konventionsåtagande. För övriga utlänningar får uppehålls-
tillstånd beviljas om det finns skäl för det. Det gäller bl.a. vid synnerli-
gen ömmande omständigheter, enligt 5 kap. 6 § UtlL. I princip skall
uppehållstillståndet ha utverkats före inresan till Sverige. Bestämmelser
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om när ansökan skall vara gjord finns i 5 kap. 18 och 19 §§ UtlL, liksom
ett flertal undantag från denna huvudregel. Undantag gäller enligt 5 kap.
18 § andra stycket, punkt 1, bl.a. för flyktingar och skyddsbehövande i
övrigt samt enligt punkt 2 även vid synnerligen ömmande omständigheter. 

Uppehållstillstånd beviljas, enligt 2 kap. 4 § UtlL, för viss tid (tidsbe-
gränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent uppe-
hållstillstånd). I femte kapitlet finns bestämmelser om när tidsbegränsat
uppehållstillstånd skall beviljas i stället för permanent uppehållstillstånd
samt om fortsatt uppehållstillstånd (7–16 §§). En särskild form av tids-
begränsade uppehållstillstånd – uppehållstillstånd med tillfälligt skydd –
skall vidare beviljas utlänningar med stöd av rådets direktiv1 om minimi-
normer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna
personer, det s.k. massflyktsdirektivet. Dessa bestämmelser har tagits in i
utlänningslagens 21 kapitel. 

Prövningen om uppehållstillstånd omfattar två olika processer, asyl-
respektive tillståndsprocessen. Asylärenden skiljs således från övriga ärende-
typer. Med asyl avses, enligt 1 kap. 3 § UtlL, uppehållstillstånd som
beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting. Av 1 kap. 12 §
UtlL framgår vidare att om ansökan grundar sig på sådana omständighe-
ter som omfattas av bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt skall
även denna ansökan handläggas som en asylansökan. En närmare analys
av bestämmelserna om flyktingskap, övrigt skyddsbehov samt synnerli-
gen ömmande omständigheter ges nedan.

3.2 Flyktingskap
I 4 kap. 1 § UtlL definieras vem som skall anses som flykting. Bestäm-
melsen har följande lydelse:

”Med flykting avses i denna lag en utlänning som

– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att
han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras,
nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 

1 Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfäl-
ligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja
en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följ-
derna av detta, EGT L 212, 7.8.2001, s. 12.
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– inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands
skydd.

Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att
utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet
mot förföljelse från enskilda.

Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och som 

– av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där
han eller hon tidigare haft sin vanliga vistelseort, och

– inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit.” 

Bestämmelsen har med vissa redaktionella ändringar överförts från
3 kap. 2 § 1989 års UtlL. Tidigare användes det manliga pronomenet
”han” för att beteckna såväl feminint som maskulint kön. Detta har änd-
rats i 2005 års utlänningslag.2 Det tidigare ordvalet motiverades med att
det skulle ha lett till störande upprepningar om både maskulina och
feminina pronomen hade använts.3 Bestämmelsen har emellertid även

2 Samtidigt ersattes ordet make, maka med make, eftersom detta ansågs utgöra ett
könsneutralt uttryck. Se bet. 2004/05:SfU17, s. 45.
3 Se prop. 1979/80:96, s. 87. Ordvalet, som också är det begrepp som används i flyk-
tingkonventionen, är samtidigt belysande för det historiska och kulturella sammanhang
som flyktingbegreppet uppkommit i. Se även Kourula 1997, s. 131, samt Tuitt 1999,
s. 107. Det anses även vara en internationellt accepterad uppfattning att flyktingbegrep-
pet historiskt sett tolkats ur ett manligt perspektiv och med utgångspunkt i mäns erfaren-
heter av förföljelse. Se prop. 2005/06:6, s. 22. Se även UNHCR, Guidelines on Gender-
Related Persecution, p. 5 (för fullständig hänvisning, se not 137, s. 119, nedan). Det har
inom forskningen rörande barn också uppmärksammats att det är den vuxne mannen
som utgör standarden. Se exempelvis diskussion av Edwards 2003, s. 47, 49 och 79 f.,
och Tuitt 2000, s. 153. 

Av Migrationsverkets statistik framgår också att det är väsentligt fler män än kvinnor
som söker asyl i Sverige. Se http://www.migrationsverket.se/. Detta är något som tycks
gälla även för andra utvecklade länder, medan merparten av flyktingarna i utvecklings-
länderna består av kvinnor och barn. Se Bhabha 2004, s. 232 f. Uppfattningen att kvinnor
skulle ha svårare att tillerkännas flyktingskap än män har dock ifrågasatts under senare år.
Statistik från ett flertal länder talar närmast för att kvinnor gynnas vid prövningen. Se
Bhabha a.a., s. 231 och 236 f. Se även Noll 2000 (a), s. 75, not 184, samt Holzer,
Schneider och Widmer 2000, s. 268. Av Migrationsverkets statistik framgår även att
kvinnor i högre utsträckning än män beviljas flyktingstatus. Det kan finnas flera giltiga
skäl för denna skillnad, bl.a. kan, som påpekats av Noll och Popovic, könsbundna migra-
tionsmönster, där mannen ensamt ansöker om asyl för att därefter följas av övriga familjen
påverka statistiken på ett sätt som verkar missgynna män. Se Noll och Popovic 2005–06,
s. 852. Enligt Spijkerboer har också beslutsfattare lättare att acceptera härledd förföljelse
av kvinnliga asylsökande än direkt förföljelse där sökanden måste visa att hon förföljts eller
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genomgått vissa materiella ändringar, vilka trädde i kraft samtidigt som
den nya lagen.4 Innebörden av dessa ändringar är att personer som kän-
ner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell lägg-
ning, och som enligt tidigare reglering var berättigade till skydd i egen-
skap av skyddsbehövande i övrigt, i stället skall erhålla skydd som flyk-
tingar.

Till grund för definitionen ligger FN:s flyktingkonvention, med de
ändringar som följer av 1967 års tilläggsprotokoll5. En person som
omfattas av definitionen kallas därför konventionsflykting.6 En sådan per-
son har med vissa undantag rätt till uppehållstillstånd i Sverige (5 kap.

4 SFS 2005:1239, prop. 2005/06:6, bet. 2005/06:SfU4, rskr. 2005/06:71.
5 Protokoll angående flyktingars rättsliga ställning (Protocol relating to the Status of
Refugees, New York, 31 January 1967, 606 UNTS 267), SÖ 1967:45, i kraft i Sverige
den 4 oktober 1967.
6 Prop. 1988/89:86, s. 74. Om de överväganden som gjordes när bestämmelsen inför-
des genom 1980 års utlänningslag, se prop. 1979/80:96, s. 41.

riskerar förföljelse enligt en särskild konventionsgrund. Se Spijkerboer 1994, särskilt
s. 52. Om härledd (derivative) status, se även hänvisning i not 46, s. 103, nedan. Intres-
sant i detta sammanhang är också ovan nämnda studie av Holzer, Schneider och Wid-
mer. Enligt undersökningen har gifta par lättare att tillerkännas flyktingstatus än
ensamstående. Betydelsen av denna faktor var dock tre gånger större för män än för kvin-
nor. Se Holzer, Schneider och Widmer 2000, s. 269. Konsekvensen av att kvinnor och
barn lämnas kvar i ursprungslandet eller i ett transitland är samtidigt att de ur ett skydds-
perspektiv är utsatta för större risker. Detta beror inte bara på deras fruktan för förföljelse
i ursprungslandet, utan också på grund av att de saknar skydd från manliga familjemed-
lemmar. Se Jastram och Newland 2003, s. 559 f.

Av tillgänglig statistik från Migrationsverket framstår det också som att barn är gyn-
nade vid asylprövningen, i förhållande till vuxna. Enligt uppgift av Hans Nidsjö vid Mig-
rationsverkets statistikfunktion den 15 september 2006, beviljades under åren 1996–
2006 ca 4 % av barnen flyktingskap, jämfört med ca 3 % för vuxna. Någon statistik för
ensamkommande barn fanns vid denna tidpunkt inte. Enligt studier som gjorts i Europa
är det dock få ensamkommande barn som beviljas flyktingstatus, utan de tillåts i stället
att stanna på andra grunder eller blir kvar i ett limbo av ovisshet. Se Ayotte 2000, s. 37,
Finch 2005, s. 58–60, Halvorsen 2004, s. 9–11, Rimsten 2006, s. 167, Ruxton 2003,
s. 77, Spindler 2001, s. 9, Smith 2003, s. 30 f., och Tuitt 1996, s. 27 f., samt a.a., kapitel 3.
För internationella förhållanden i övrigt, se även Bhabha 2001, s. 284 f. och 312–314,
Bhabha 2004, särskilt s. 236 och 239, samt diskussion av McCallin 1999, s. 110. De
kvalitativa studier som hittills gjorts i Sverige antyder också, som tidigare nämnts, att
barn i såväl utredningar som beslut rörande flyktingskap är påtagligt frånvarande. Se
hänvisningar i not 14, s. 15, ovan, särskilt Juhlén 2003. Enligt henne är handläggningen
av och utredningen i en familjs ärende ofta främst inriktad på föräldrarnas, i synnerhet
pappans, grunder för asyl (Juhlén 2003, s. 19). 
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1 § UtlL). Av motivuttalandena vid bestämmelsens tillkomst framgår att
om utlänningen inte själv begär annat bör den som beviljas uppehållstill-
stånd på grund av asylskäl ges permanent uppehållstillstånd.7 Den som
anses som konventionsflykting har också rätt till flyktingförklaring
(4 kap. 3 § UtlL) och resedokument (4 kap. 4 § UtlL).

Flyktingkonventionen ger inte en flykting rätt till asyl i tillflykts-
landet, utan denna rätt följer av nationell lagstiftning. Förbudet mot
återsändande (refoulement) i artikel 33 kan dock komma att medföra att
den asylsökande måste ges rätt att stanna i landet. Artikeln har ingen
direkt motsvarighet i utlänningslagen, men bestämmelsen om verkstäl-
lighetshinder i 12 kap. 2 § UtlL anses ha hämtat inspiration från denna
artikel.8 Det anses vidare utgöra internationell sedvanerätt att efter för-
måga ge i vart fall tillfälligt skydd.9 En rätt till uppehållstillstånd för flyk-
tingar föreligger emellertid numera även enligt skyddsgrundsdirektivet
(se vidare, nedan). Som en följd av det s.k. massflyktsdirektivet finns
som framgått även särskilda bestämmelser om tillfälligt skydd i utlän-
ningslagens 21 kapitel. Att en utlänning har beviljats uppehållstillstånd
med tillfälligt skydd hindrar dock, enligt 21 kap. 5 §, inte att en ansökan
om asyl enligt 4 kap. 1 § prövas. Detsamma gäller för ansökan om flyk-
tingförklaring enligt 4 kap. 3 § och för ansökan om resedokument enligt
4 kap. 4 §.

Förbudet mot återsändande avser inte bara åtgärder som leder till att
personen sänds till hemlandet, utan även avvisning m.m. till områden
där personen inte är skyddad mot risken för vidaresändning till hemlan-
det. Däremot föreligger normalt inte något förbud mot att sända en
flykting eller asylsökande till ett säkert tredje land där personen kan tas
emot.10 

Konventionens flyktingbegrepp definieras i artikel 1A. Den första
punkten behandlar statutflyktingar, dvs. personer som enligt bestämmelser

7 Prop. 1988/89:86, s. 153. Skyddsgrundsutredningen har med anledning av artikel 24
i skyddsgrundsdirektivet (för fullständig referens, se not 32, s. 100, nedan) föreslagit att
det i utlänningslagen införs en bestämmelse om att ett uppehållstillstånd för en flykting
skall vara permanent eller ha en giltighetstid på minst tre år och vara förnybart om inte
tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver
något annat. Se vidare SOU 2006:6, s. 127 ff.
8 Ehrenkrona 1999, s. 4. Bestämmelsen motsvaras av artikel 21 i skyddsgrundsdirektivet
(för fullständig referens, se not 32, s. 100, nedan). Se vidare SOU 2006:6, s. 133 f.
9 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 50.
10 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 50 f.
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i internationella överenskommelser som tillkommit före 1951 års kon-
vention anses vara flyktingar. I den andra punkten ges en allmän defini-
tion av begreppet. Enligt artikel 1A(2) första stycket i 1951 års konven-
tion avses med begreppet ”flykting”:

”den som till följd av händelser, som inträffat före den 1 januari 1951, och i
anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion,
nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner
sig utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund
av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands
skydd, eller den som, utan att vara medborgare i något land, till följd av händelser
som förut sagts befinner sig utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vis-
telseort, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke
önskar att återvända dit.” 

Som framgår av artikeln begränsas tillämpningen av konventionen till
händelser som inträffat före den 1 januari 1951. De konventions-
anslutna staterna kan också, enligt artikel 1B välja att begränsa tillämp-
ningen av konventionen till händelser som inträffat i Europa. Genom att
ansluta sig till 1967 års tilläggsprotokoll förbinder sig emellertid staterna
att tillämpa 1951 års konvention även på händelser som inträffat efter
denna tidpunkt och utan geografiska begränsningar. Flyktingkonventio-
nen innehåller, utöver bestämmelserna om inbegripande, också bestäm-
melser om upphörande (artikel 1C) och uteslutning (artikel 1D, 1E och
1F) av flyktingskap. Bestämmelser om när flyktingskap kan vägras och
om upphörande av flyktingskap finns även i utlänningslagen. En
beskrivning av dessa bestämmelser ges senare.

Flyktingkonventionen och tilläggsprotokollet saknar ett kontrollsys-
tem, med övervakningsorgan och klagomålsförfarande, liknande det som
finns beträffande många andra MR-konventioner. De fördragsslutande
staterna har dock, enligt artikel 35 i konventionen och artikel 2 i proto-
kollet, åtagit sig att samarbeta med, och lämna vissa upplysningar på
begäran av, FN:s flyktingkommissariat (United Nations High Commis-
sioner for Refugees, UNHCR)11. Kommissariatet kan också inom ramen
för samarbetet med konventionsstaterna påtala om en stat bryter mot
konventionen.12 UNHCR har emellertid inte något uppdrag att tolka

11 FN:s flyktingkommissariat etablerades den 1 januari 1951, efter beslut i Generalför-
samlingen (GA, Resolution 428 (V) Statute of the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees, 14 December 1950). 
12 Ehrenkrona 1999, s. 3 f. 
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konventionen, och organisationens rekommendationer anses inte ha
någon förpliktande karaktär för konventionsstaterna.13 

Sverige har tillträtt både konventionen och protokollet och är därmed
folkrättsligt bundet av dessa. Eftersom konventionen och protokollet
varken är inkorporerade eller direkt tillämpliga i svensk rätt, anses emel-
lertid den svenska lagtexten, dess förarbeten och praxis huvudsakligen
ligga till grund för tolkningen av bestämmelserna.14 Vägledning bör
dock enligt motiven till utlänningslagen normalt kunna hämtas från de
rekommendationer som ges i UNHCR:s handbok15 om förfarandet och
kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning (UNHCR:s
handbok) samt från de slutsatser, eller konklusioner, som utfärdats av
UNHCR:s exekutivkommitté (Executive Committee of the High Com-
missioner’s Programme, EXCOM).16 UNHCR har även utfärdat rikt-
linjer om tolkningen av konventionens centrala artiklar. Av särskilt
intresse är här UNHCR:s riktlinjer17 avseende begreppet tillhörighet till
viss samhällsgrupp (UNHCR, Guidelines on membership of a particular
social group). Av särskilt intresse är också den vägledning för tolkningen
som ges i UNHCR:s riktlinjer18 om flyktingbarn från år 1994
(UNHCR, Guidelines on Protection and Care) samt i UNHCR:s rikt-

13 Prop. 1996/97:25, s. 65.
14 Se tidigare, i not 61, s. 70, anmärkta uttalanden i prop. 1996/97:25, s. 245, och
Strömberg och Melander 2003, s. 26. När det gäller flyktingkonventionens betydelse för
innehållet i den svenska lagstiftningen, se även uttalanden i prop. 2004/05:170, s. 172.
15 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars
rättsliga ställning enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flykting-
ars rättsliga ställning, 1979.
16 Prop. 2004/05:170, s. 173, med hänvisning till uttalande i prop. 1996/97:25, s. 97.

Frågor som rör flyktingbarn har behandlats i flera av exekutivkommitténs konklusioner.
Se främst EXCOM, Conclusion No. 47 (XXXVIII), 1987, Refugee Children, No. 59 (XL),
1989, Refugee Children och No. 84 (XLVIII), 1997, Conclusion on Refugee Children
and Adolescents. 
17 UNHCR, Guidelines on International Protection: ”Membership of a particular social
group” within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967
Protocol relating to the Status of Refugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/01.
18 UNHCR, Refugee Children, Guidelines on Protection and Care, Geneva, 1994. En
förfrågan från exekutivkommittén år 1987 (EXCOM, Conclusion No. 47) utmynnade i
riktlinjer om barn år 1988 (UNHCR, Guidelines on Refugee Children, UN Doc. IOM
No. 91/88 FOM 85/88, 3 August 1988). Efter utvärdering år 1991 tillkom nya riktlinjer
år 1993 (UNHCR, Policy on Refugee Children, UN Doc. EC/SCP/82, 6 August 1993).
1994 års riktlinjer utgör en omarbetning av dessa. Se Guidelines on Protection and Care,
s. 14.
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linjer19 om handläggning av ärenden med ensamkommande barn som
söker asyl från år 1997 (UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures).
Nya riktlinjer om barn och ålderskänslig tolkning håller också på att utar-
betas inom UNHCR.20 Arbetet är ett resultat av UNHCR:s Global
Consultations on International Protection som ägde rum under åren
2000–2002. Processen har utmynnat i ett policydokument21 (UNHCR,
Agenda for Protection), där bl.a. frågan om ålderskänslig tolkning lyfts
fram. UNHCR har vidare i samarbete med ett antal andra humanitära
organ, utarbetat vägledande principer22 rörande ensamkommande barn,
där även prövningen om flyktingskap berörs. Vidare har ett särskilt pro-
gram för ensamma flyktingbarn i Europa, Separated Children in Europe
Programme (SCEP), initierats av några medlemsorganisationer i Inter-
national Save the Children Alliance i Europa och FN:s flyktingkommis-
sariat. Programmet har antagit ett uttalande23 om goda rutiner när det
gäller ensamkommande barn i Europa (SCEP:s Statement of Good Prac-
tice).24 Vidare har vägledande kommentarer25 när det gäller barnkonven-
tionens betydelse för ensamkommande och åtskiljda barn utfärdats av
FN:s barnkommitté.

Ansökningar av barn innefattar ofta könsaspekter.26 Flyktingbarnets
situation har också på annat sätt visat sig vara jämförbar och nära knuten

19 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied
Children Seeking Asylum, Geneva, 1997.
20 Se vidare Floor 2005, s. 51, och Halvorsen 2004, s. 6, not 6.
21 UNHCR, Agenda for Protection, October 2003.
22 Se UNHCR, UNICEF, International Committee of the Red Cross, International
Rescue Committee, Save the Children (UK), and World Vision International, Inter-
agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children, Geneva, January
2004. 
23 SCEP, Statement of Good Practice, 2004. 
24 Rekommendationer om flyktingbarn har även utfärdats av andra icke-statliga organ.
Exempelvis har European Council on Refugees and Exiles (ECRE) utarbetat ett doku-
ment om flyktingbarns ställning, ECRE, Position on Refugee Children. Summary of
Key Recommendations on Refugee Children by the European Council on Refugees and
Exiles, November 1996 (ECRE:s Position on Refugee Children).
25 CRC, General Comment No. 6, Treatment of Unaccompanied and Separated Children
outside their Country of Origin, CRC/GC/2005/6, 1 September 2005 (CRC, General
Comment No. 6). Dokumentet bygger på rekommendationer av FN:s flyktingkommis-
sariat. Se UNHCR, Annotated Guide on Elements for a General Comment on the treat-
ment of Unaccompanied and Separated Children Outside of Their Country of Origin,
7 January 2005.
26 Edwards 2003, s. 57. 
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till flyktingkvinnans.27 UNHCR:s exekutivkommitté har utfärdat ett
flertal konklusioner rörande kvinnor. UNHCR har också upprättat sär-
skilda riktlinjer och policydokument rörande kvinnor. Även vissa av
dessa dokument är av intresse. Det kan samtidigt, som påpekats av
Bhabha, vara problematiskt att behandla kvinnor och barn som en
homogen grupp.28 

När flyktingkonventionens definition togs in i utlänningslagen under-
ströks vikten av att flyktingskapsbedömningen äger rum i en generös
anda.29 I samband med 1997 års lagändringar och vid införandet av den
nya utlänningslagen, har emellertid även betonats vikten av att interna-
tionellt söka nå fram till en någorlunda enhetlig tillämpning av konven-
tionen samt att det inte kan komma i fråga att vi i Sverige skulle tillämpa
konventionen på ett sätt som, oavsett i vilken riktning det skulle ske,
avsevärt avviker från tillämpningen i andra länder.30 Av särskild vikt har
det harmoniseringsarbete som sker inom den Europeiska unionen angi-
vits vara, exempelvis Europeiska unionens råds gemensamma stånd-
punkt31 rörande tolkningen av vissa bestämmelser i flyktingkonventio-
nen (den gemensamma ståndpunkten) samt Europeiska unionens råds
direktiv32 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller stats-
lösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av

27 Se bl.a. UNHCR, Agenda for Protection, s. 22, samt diskussion av Bhabha 2001,
s. 311, och Kourula 1997, s. 143.
28 Se även Bhabha 2004, s. 227–243. 
29 Prop. 1979/80:96, s. 42. Se även uttalande om konventionens betydelse utöver dess
kontraktsenliga räckvidd i rekommendation E i slutdokumentet från den konferens som
antog konventionen (Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentaries on
the Status of Refugees and Stateless Persons 1951, UN Doc. A/CONF.2/108/Rev.1, 26
Novemver 1952), samt kommentar till denna i UNHCR:s handbok, p. 26 och 27.
30 Prop. 1996/97:25, s. 96 f., samt hänvisning till uttalandet i prop. 2004/05:170,
s. 172.
31 Gemensam ståndpunkt av den 4 mars 1996 antagen av rådet på grundval av artikel
k.3 i Fördraget om Europeiska unionen om harmoniserad användning av uttrycket ”flyk-
ting” i artikel 1 i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga
ställning, EGT L 63, 13.3.1996, s. 2.
32 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredje-
landsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer
som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställ-
ning och innehållet i det beviljade skyddet, EUT L 304, 30.9.2004, s. 12, efter ompubli-
cering EUT L 204, 5.8.2005, s. 24. 
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andra skäl behöver internationellt skydd (skyddsgrundsdirektivet).33

Den gemensamma ståndpunkten anger riktlinjer för tillerkännande av
flyktingstatus och tillstånd till inresa som flykting och är inte rättsligt
bindande för medlemsstaterna. Direktivet anger miniminormer. Av arti-
kel 3 i direktivet framgår också att medlemsstaterna får införa eller
behålla förmånligare bestämmelser för att fastställa vem som skall betrak-
tas som flykting eller som en person som uppfyller kraven för att beteck-
nas som alternativt skyddsbehövande och för att fastställa innebörden av
internationellt skydd, men detta gäller endast förutsatt att de är förenliga
med direktivet. Möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa för de asyl-
sökande förmånligare regler än de som följer av direktivet är således inte
oinskränkt. Innebörden av stadgandet kan antas vara att regler som är
förmånligare fortfarande måste vara förenligt med direktivet till de delar
det är obligatoriskt.34 

Någon definition av vem som skall anses som flykting ges inte i den
gemensamma ståndpunkten. En sådan finns dock i skyddsgrundsdirekti-
vet. Enligt artikel 2 c i direktivet avses med begreppet ”flykting”:

”en tredjelandsmedborgare som med anledning av välgrundad fruktan för förföl-
jelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till
viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare
och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av det landets
skydd, eller en statslös person som av samma skäl som nämnts ovan befinner sig
utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort och som
inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit och som inte omfattas
av artikel 12.”

I artikel 9–12 anges förutsättningarna för att betraktas som flykting, vad
som avses med förföljelse (artikel 9), skälen till förföljelsen (artikel 10),
när en person upphör att vara flykting (artikel 11) och om undantag från
flyktingstatus (artikel 12). Direktivet innehåller också särskilda bestäm-
melser om beviljande av flyktingstatus (artikel 13) och återkallande av,
upphävande av eller vägran att förnya flyktingstatus (artikel 14) samt om
skyldighet att utfärda uppehållstillstånd (artikel 24). En hänvisning till
barnets bästa finns också i direktivets preambel (p. 12). Det anges där att
medlemsstaterna i första hand bör ta hänsyn till barnets bästa när de
genomför direktivet.

33 Prop. 2004/05:170, s. 172.
34 Se SOU 2006:6, s. 69 f., samt diskussion i SOU 2006:61, s. 58.

EvaNilsson.book  Page 101  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



102

En särskild utredare gavs i september 2004 i uppdrag att ta ställning
till hur direktivet skall genomföras i Sverige.35 Utredningen, som antog
namnet Skyddsgrundsutredningen, redovisade sitt arbete i ett betän-
kande36 i januari 2006. Enligt utredningen kommer EG-domstolen,
eftersom skyddsgrundsdirektivet hänvisar till 1951 års konvention, att
utgå från den praxis som utbildats inom den internationella rätten. Det
innebär att folkrättslig praxis, på grund av att direktivet kan ha direkt
effekt och reser krav på direktivkonform tolkning av svensk lagstiftning,
kommer att tillmätas en mer direkt betydelse vid tillämpningen av den
svenska lagen än vad som tidigare varit fallet.37 

Det finns inga särskilda bestämmelser i flyktingkonventionen eller
tilläggsprotokollet som rör fastställande av flyktingskap för minderåriga.
Konventionens flyktingbegrepp gäller således oberoende av ålder.38

UNHCR:s exekutivkommitté har dock i konklusion nr 95, från år 2003,
betonat betydelsen av att staterna främjar ”an age and gendersensitive
approach” vid tillämpningen av internationella flyktinginstrument.39

Uttalanden om ålderskänslig tolkning finns också i tidigare nämnda väg-
ledning rörande ensamkommande och åtskiljda barn som FN:s barn-
kommitté utfärdat.40 Kommittén har i dess synpunkter över Sveriges
senaste landrapport även sagt sig vara bekymrad över att barnets bästa
inte tillräckligt beaktas när det gäller asylsökande och migrerande barn
och särskilt rekommenderat Sverige att upprätta förfaranden för flyk-
tingbestämning ”in a child-sensitive manner”.41 Till grund för de tidi-
gare beskrivna materiella ändringarna i flyktingbestämmelsen som nyli-
gen genomförts när det gäller kön ligger också bl.a. de tolkningar som
rekommenderas i flera av UNHCR:s dokument. Några särskilda regler
om fastställande i barnärenden finns inte. Dock har i motiven till utlän-
ningslagen vid upprepade tillfällen framhållits att barn i asylprocessen
måste uppmärksammas som individer som kan ha egna skäl. Enligt

35 Se dir. 2004:114 samt tilläggsdirektiv 2005:95 och 2006:02.
36 SOU 2006:6. 
37 SOU 2006:6, s. 79.
38 UNHCR:s handbok, p. 213. Se även UNHCR, Guidelines on Protection and Care,
s. 97.
39 EXCOM, Conclusion No. 95 (LIV), 2003, General, p. f. I p. e hänvisas också till
tidigare nämnda policydokument (UNHCR, Agenda for Protection). 
40 CRC, General Comment No. 6, p. 74.
41 CRC, Concluding observations: Sweden, CRC/C/15/Add.248, 30 March 2005,
p. 21 och 40(e).
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Edwards är det vanligt att stater erkänner barns rätt att söka asyl men att
det i det juridiska beslutsfattandet ofta helt saknas en analys av hur bar-
nets ålder påverkar deras skäl.42 En analys av vilken betydelse det har att
sökanden är barn saknas som beskrivits också i motiven till utlännings-
lagen. Vad detta har för betydelse för tillämpningen är inte svårt att för-
stå. Det ges också liten vägledning i UNHCR:s dokument. Som påpe-
kats av Edwards är exekutivkommitténs konklusioner rörande barn ofta
rika på hänvisningar till barnets bästa och de identifierar ofta särskilda
former av skyddsfrågor rörande barn, men länken mellan de former av
skada som drabbar barn och skälen för flyktingstatus saknas.43 Medan
mycket har skrivits om kön, finns dessutom litet skrivet om betydelsen
av att sökanden är barn vid prövningen om flyktingskap.44 

Enligt UNHCR:s riktlinjer om flyktingbarn från år 1994, finns det
tre metoder för fastställande av barns flyktingstatus: gruppbestämning,
fastställande som grundas på en vuxens ansökan och fastställande som
grundas på barnets egen ansökan. Gruppbestämning aktualiseras i de fall
där flyktingrörelsen är för stor för en individuell statusbestämning. Fast-
ställande som grundas på en vuxens ansökan aktualiseras i de fall där
familjeöverhuvudet beviljas flyktingstatus. Det anses i dessa fall vara all-
män statspraxis att också bevilja flyktingstatus till de personer som är
beroende av familjeöverhuvudet.45 Ofta används i sistnämnda fall
begreppet ”härledd status” (derivative status).46 Nedan ges till att börja
med en övergripande beskrivning av förutsättningarna för inbegripande,
uteslutande och upphörande av flyktingskap samt om fastställande av
fakta vid prövningen om flyktingskap. Fastställande av barns flykting-
skap på grund av egen ansökan behandlas i detta sammanhang. I ett sär-
skilt avsnitt behandlas sedan fastställande som grundas på en vuxens
ansökan, medan gruppbestämning lämnas utanför framställningen.
Avslutningsvis följer en sammanfattande analys.

42 Edwards 2003, s. 58. 
43 Edwards 2003, s. 58. Se även kritik beträffande UNHCR:s handbok i Bhabha och
Young 1999, s. 113 f.
44 Edwards 2003, s. 75. Se även Bhabha 2001, s. 284 och 306, Halvorsen 2005, s. 67,
och Tuitt 1996, s. 26. För svensk del om asylprövningen i allmänhet, se Norström 2004,
s. 31 ff., 257 och 281, not 7, med där gjorda hänvisningar.
45 UNHCR, Guidelines on Protection and Care, s. 98. Se även UNHCR:s handbok,
p. 183 och 184.
46 Se exempelvis Gilbert 2003, s. 474, samt Jastram och Newland 2003, s. 571.
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Redogörelsen för bestämmelsens enskilda rekvisit är inte uttöm-
mande, utan avser att ge en bakgrund för förståelsen av problemområ-
det.47 Tyngdpunkten vid beskrivningen ligger på rekvisiten om välgrun-
dad fruktan, förföljelse samt grunden för förföljelsen, särskilt samhälls-
gruppskriteriet. Redogörelsen utgår i första hand från svensk lagstiftning
och tillämpning av flyktingbegreppet. Hänvisningar till UNHCR:s
handbok och riktlinjer, konklusioner av UNHCR:s exekutivkommitté
samt folkrättslig doktrin m.m., görs emellertid parallellt, eftersom flyk-
tingbestämningen så att säga ”befinner sig på tröskeln” till folkrätten.48

Det är också, som ovan beskrivits, huvudsakligen i dessa dokument och
främst i den folkrättsliga litteraturen som frågor rörande barns flykting-
skap berörs. Det pågående harmoniseringsarbetet inom EU har, som
framgått, angivits vara av särskild vikt när det gäller konventionens till-
lämpning i Sverige. Hänvisningar till de för undersökningen mest centrala
bestämmelserna i den gemensamma ståndpunkten och skyddsgrunds-
direktivet samt skyddsgrundsutredningens förslag görs därför också. 

3.2.1 Förutsättningar för inbegripande

3.2.1.1 Vistelse utanför hemlandet
Flyktingdefinitionen omfattar endast personer som befinner sig utanför
det land där han eller hon är medborgare eller, om personen är statslös,
utanför sitt vanliga vistelseland. Regeln är undantagslös.49 Människor
som flytt inom hemlandets gränser (s.k. internflyktingar) omfattas såle-
des inte (se även nedan, avsnitt 3.2.1.5). Kravet att en person måste
befinna sig utanför sitt land innebär inte att personen måste ha flytt från
hemlandet. Flyktingskap kan också uppkomma medan utlänningen vis-
tas i ett annat land. Sådan flyktingstatus kan uppkomma på grund av
politiska förändringar i hemlandet när personen befinner sig utomlands,
t.ex. en statskupp, eller på grund av att utlänningen utomlands bedrivit
politisk verksamhet mot regimen i hemlandet. Man säger i dessa fall att
personen har blivit flykting sur place.50 Vid bedömningen av den asyl-

47 En närmare beskrivning av de enskilda rekvisiten ges i bl.a. Wikrén och Sandesjö,
2006. 
48 Se även Noll 2005, s. 3.
49 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 126. Se även UNHCR:s handbok, p. 88.
50 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 126. Se även UNHCR:s handbok, p. 94–96. Enlig
Grahl-Madsen blir en person i dessa fall flykting ”at the moment when he declares himself
a refugee sur place.” (Grahl-Madsen 1966, s. 157). Se även EU:s gemensamma ståndpunkt,
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sökandes handlande i tillflyktslandet anses det viktigt att ta hänsyn till
om myndigheterna i hemlandet kan antas ha kännedom om den asyl-
sökandes handlingar och hur handlingarna i så fall uppfattas.51 I ett fall
där en person vidtagit åtgärder i Sverige som bedömts inte ha haft något
annat syfte än att påverka hans rätt att stanna här, har regeringen bedömt
att denna åtgärd inte ensam bör tillmätas avgörande betydelse vid
bedömningen av hans behov av skydd här.52 

Flyktingskap anses uppkomma i det ögonblick en person lämnar sitt
hemland av sådana skäl som anges i bestämmelsen. Personen blir med
andra ord inte flykting på grund av erkännandet utan erkänns på grund
av att han eller hon är flykting.53 Konventionens flyktingbestämmelse
brukar också betecknas som en kvalifikationsregel.54 Det anses vidare
vara vedertagen internationell praxis att fastställandet av flyktingskapet

51 Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 85-98, samt Wikrén och Sandesjö 2006,
s. 126. Se även UNHCR:s handbok, p. 96.
52 Se reg. 1991-03-21 U 49/90 samt kommentar av Wikrén och Sandesjö 2006, s. 127.
53 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 126. Se även UNHCR:s handbok, p. 28. När institutet
med flyktingförklaring infördes i 1980 års utlänningslag, angavs i motiven till bestäm-
melsen att det ”visserligen [förhåller sig] så att en flykting i vårt land även utan en formell
flyktingförklaring rent faktiskt är tillförsäkrad de rättigheter som konventionen föreskri-
ver. För flyktingen själv måste det emellertid framstå som utomordentligt betydelsefullt
att redan i ett tidigt skede få klarlagt att han är flykting och därmed garanterad det skydd
mot framför allt återsändande till hemlandet och de rättigheter som följer med status
som flykting. Även för myndigheter och domstolar, som med nuvarande ordning i olika
sammanhang har att ta ställning i frågor där en utlännings ställning som flykting har
betydelse, måste det vara en fördel om den frågan är avgjord på ett bindande sätt av den
centrala utlänningsmyndigheten.” Se prop. 1979/80:96, s. 44. 

Som tidigare nämnts finns i artikel 13 i skyddsgrundsdirektivet en bestämmelse om
beviljande av flyktingstatus. Bestämmelsen motsvaras närmast av den rätt till flyktingför-
klaring som föreligger enligt svensk rätt, om flyktingen begär det (4 kap. 3 § UtlL).
Direktivets bestämmelse är dock tvingande. Skyddsgrundsutredningen har föreslagit att
begränsningen i utlänningslagens bestämmelse tas bort och att flyktingförklaringen således
görs obligatorisk. Se vidare SOU 2006:6, s. 135 ff. 
54 Se exempelvis Noll 2000 (a), s. 14. 

p. 9, samt skyddsgrundsdirektivet, artikel 5. Artikeln i direktivet innehåller fakultativa
bestämmelser och har inte ansetts föranleda några lagstiftningsåtgärder. Se SOU 2006:6,
s. 96 ff.
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enbart har en deklarativ funktion.55 Enligt en uppfattning upphör perso-
nen därefter inte att vara flykting förrän någon upphörandegrund aktua-
liseras.56 Den förhärskande principen anses emellertid numera vara att
den som inte redan genom ett beslut fått sin ställning som flykting
bekräftad bör bedömas enligt de principer som annars gäller för asyl-
prövningen. Det förutsätts därför inte för avslag av en asylansökan att
förändringarna i hemlandet har visats vara så djupgående och stabila som
krävs för återkallande av flyktingförklaring. Avgörande blir i stället att
förhållandena vid prövningstillfället ändrats så att de inte längre medför
risk för sökanden att utsättas för asylgrundande förföljelse.57 Utlännings-
nämnden har också, med hänvisning till tidigare svensk praxis, funnit att
fastställandet av flyktingskap skall göras mot de förhållanden i sökandens
hemland som råder vid den tidpunkt då prövningen görs.58 Det anses
även vara vedertagen internationell praxis att prövningen av en persons
flyktingstatus skall grundas på de förhållanden som råder vid beslutstill-
fället och att den prövning som görs är framåtsyftande och gäller frågan
om den asylsökande riskerar att utsättas för förföljelse vid ett återvän-
dande till hemlandet.59 Vidare har i den folkrättsliga litteraturen begrep-
pet ”presumtiv flyktingstatus” använts för att beteckna sökandens ställ-
ning till dess att flyktingskap fastställts.60 

3.2.1.2 Välgrundad fruktan
Flyktingskapet skall ha uppkommit på grund av välgrundad fruktan för
förföljelse. Begreppet ”välgrundad fruktan” utgör enligt UNHCR:s

55 Prop. 2004/05:170, s. 172. Uppfattningen att fastställandet av flyktingskap endast
har deklarativ karaktär har kritiserats av Kyambi, som menar att ”[t]his belies the fact
that the refugee is, in fact, constructed in law by the process by which he is recognized as
a ’refugee’ for the purpose of the law.” Se Kyambi 2004, s. 26.
56 Se Grahl-Madsen 1966, s. 157, och regeringsbeslut reg. 1983-03-03 IM 1905/82
samt kommentar av Wikrén och Sandesjö 2006, s. 126.
57 Se Hathaway 1991, s. 69, och Goodwin-Gill 1996 (a), s. 40 och 349, samt kommen-
tar av Wikrén och Sandesjö 2006, s. 126.
58 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 441-03. Det anses också vara en fast eta-
blerad princip (den s.k. aktualitetsprincipen) inom svensk förvaltningsrätt att ett ärende
bedöms utifrån det faktiska och rättsliga läge som råder när beslutet fattas och inte det
som var för handen när t.ex. en ansökan gjordes. Se vidare SOU 1993:24, 3:7. Principen
ger enligt utredaren, om den tillämpas konsekvent, resultat som kan uppfattas som stö-
tande, eller i varje fall som svårbegripliga, t.ex. när en restriktivare asylpraxis introduceras. 
59 Se exempelvis SOU 2004:31, s. 31, samt SOU 2006:6, s. 89.
60 Se Vedsted-Hansen 1998, s. 50. 
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handbok flyktingdefinitionens nyckelfras och ersätter det tidigare sättet
att definiera flyktingar utifrån kategorier, dvs. personer med visst
ursprung som inte åtnjuter sitt hemlands skydd, med det allmänna
begreppet fruktan utifrån ett relevant motiv.61 Begreppet innefattar
enligt handboken både ett subjektivt och ett objektivt element. Det sub-
jektiva elementet avser den fruktan för förföljelse som sökanden känner,
medan det objektiva elementet innebär ett krav att fruktan måste under-
byggas av ett objektivt förhållande. När det gäller det subjektiva elemen-
tet, fruktan, anges i handboken att denna inte kan skiljas från en bedöm-
ning av sökandens personlighet, då psykologiska reaktioner kan variera
mellan olika individer under identiska förhållanden.62 Fruktan måste
dock vara rimlig. En till synes överdriven rädsla kan emellertid vara väl-
grundad om ett sådant sinnestillstånd anses berättigat med hänsyn tagen
till alla omständigheter i det enskilda fallet.63 När det gäller det objektiva
elementet anges att det är nödvändigt att värdera de uttalanden som
sökanden avgivit. Kunskap om förhållandena i den sökandes hemland
anges vara av stor vikt, om än inte avgörande, när det gäller att avgöra
den sökandes trovärdighet.64 Samtidigt betonas att fastställandet av flyk-
tingskap framförallt är en fråga om att göra en bedömning av vad den
sökande har anfört snarare än att bedöma den rådande situationen i hans
hemland.65 Enligt Bhabha och Young måste beslutsfattaren i fall med
barn sätta sig i samma position som ett ”rimligt” barn i samma ålder och
med samma erfarenhet, mognad och kulturella bakgrund.66 

Uttalanden i den folkrättsliga litteraturen ger som nämnts i stället
stöd åt en flyktingbestämning som är framåtsyftande och som tar sin
utgångspunkt i objektiva faktorer, främst risken för förföljelse vid ett
återvändande till hemlandet. Enligt kommentaren till utlänningslagen,
torde denna uppfattning också överensstämma med den praxis som
utvecklats i Sverige och andra västeuropeiska länder.67 Principerna för

61 UNHCR:s handbok, p. 37. En översikt över de perspektiv som präglat tidigare inter-
nationella flyktingdefinitioner ges i Hathaway 1991, s. 2 ff.
62 UNHCR:s handbok, p. 40.
63 UNHCR:s handbok, p. 41.
64 UNHCR:s handbok, p. 42.
65 UNHCR:s handbok, p. 37.
66 Bhabha och Young 1998, s. 767, och Bhabha och Young 1999, s. 114.
67 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 128. 
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flyktingskapsbedömningen bör dock enligt kommentaren numera också
ses i belysning av de tidigare nämnda motivuttalandena till 1997 års lag-
stiftning, att ledning för tolkningen av flyktingkonventionen normalt
bör kunna hämtas från UNHCR:s handbok samt att Socialförsäkrings-
utskottet fäste särskild vikt vid detta uttalande.68 I kommentaren till
utlänningslagen hänvisas också till EU:s tidigare nämnda gemensamma
ståndpunkt samt att denna ståndpunkt utgår från handboken och lägger
avsevärd vikt vid den subjektiva faktorn i rekvisitet välgrundad fruk-
tan.69 Vidare talar motivuttalanden till skyddsbestämmelsen i 4 kap. 2 §
första stycket 2 UtlL för att flyktingbestämmelsen av lagstiftaren förut-
satts innefatta såväl ett subjektivt som ett objektivt rekvisit.70 Skydds-
grundsutredningen noterade i sitt betänkande beträffande detta rekvisit
att skyddsgrundsdirektivet inte innehåller några preciserade bestämmel-
ser i detta avseende. Vidare konstaterades att det av såväl direktivet som
internationell rätt följer att medlemsstaterna vid flyktingskapsbedöm-
ningen skall använda sig av de principer som följer av konventionen
samt att svensk praxis vid tolkningen av flyktingbegreppet tar sin
utgångspunkt i konventionens förpliktelser om hur begreppet skall tol-
kas. Utredningen konstaterade slutligen att prövningen om flyktingskap
skall grundas på de förhållanden som råder vid beslutstillfället och att
den är framåtsyftande, dvs. avser risken för förföljelse vid ett återvän-
dande till hemlandet. Utredningen fann det också angeläget att den
svenska författningstexten speglar detta och föreslog därför att det av lag-
textens ordalydelse skall framgå att den riskbedömning som skall göras
vid flyktingskapsbedömningen är framåtsyftande.71 

Det krävs för tillämpning av bestämmelsen inte att utlänningen har
utsatts för förföljelse. Tidigare förföljelse anses dock ha avsevärd bety-
delse som ett indicium på att sökanden vid ett återvändande riskerar för-
följelse, så länge samma regim eller förhållanden i övrigt består.72 Vid

68 Se Wikrén och Sandesjö 2006, s. 128 f., samt prop. 1996/1997:25, s. 97, och
bet. 1996/97:SfU5, s. 45 f. Hänvisning till uttalandet gjordes som nämnts även i motiven
till den nya utlänningslagen. Se prop. 2004/05:170, s. 173. 
69 Se Wikrén och Sandesjö 2006, s. 128 f., samt EU:s gemensamma ståndpunkt, p. 3.
70 Se vidare prop. 2004/2005:170, s. 274.
71 Se SOU 2006:6, s. 103 ff., särskilt s. 107 f. Se även a. bet. s. 20 och 90.
72 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 129. Se även UNHCR:s handbok, p. 45, samt diskus-
sion av Grahl-Madsen 1966, s.176 f., och Hathaway 1991, s. 88.

EvaNilsson.book  Page 108  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



109

den individuella riskbedömningen får även andra omständigheter bety-
delse, exempelvis sökandens bakgrund och politiska verksamhet, förföl-
jelse av anhöriga, vänner eller politiska meningsfränder samt inte minst
de allmänna förhållandena i hemlandet. En lång rad andra omständighe-
ter spelar också in.73 Enligt Bhabha och Young bör tidigare förföljelse
vara tillräckligt när det gäller barn, på grund av deras särskilda sårbar-
het.74 

3.2.1.3 Förföljelse
Förföljelsebegreppet har beskrivits som ”the key definitional criterion” i
flyktingkonventionen.75 Vad som avses med förföljelse har dock inte
definierats i konventionen. Anledningen till detta kan antas ha varit att
man velat att begreppet skall vara tillräckligt öppet och flexibelt för att
kunna åstadkomma en anpassning till skiftande förhållanden.76 Det
finns således ett stort utrymme för nationella tolkningar av begreppet.77

Detta tolkningsutrymme innebär dock inte att bedömningen äger rum i
ett rättsligt vakuum, utan det anses finnas ett grundläggande samband
mellan flyktingkonventionens förföljelsebegrepp och det internationella
skyddet för mänskliga rättigheter.78 Prövningen är dock inte begränsad
till en sådan analys.79 Den närmare innebörden av konventionens förföl-
jelsebegrepp har dock varit föremål för olika uppfattningar inom den
folkrättsliga litteraturen. Enligt den restriktiva skolan omfattar begreppet
endast åtgärder som riktar sig mot en persons liv eller frihet. Enligt den
liberala skolan, som kommit att bli den dominerande, anses varje mera
allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna utgöra förföljelse.80 I
den folkrättsliga litteraturen har även uppmärksammats att förföljelse är
ett relativt begrepp. Vad som räknas som allvarligt är således beroende av
omständigheterna i varje fall, både de subjektiva och de objektiva. Enligt

73 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 129. 
74 Bhabha och Young 1998, s. 767, och Bhabha och Young 1999, s. 115.
75 Se Hathaway 1991, s. 99.
76 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 130. Se även Hathaway 1991, s. 102.
77 Goodwin-Gill 1996 (a), s. 67. Se även diskussion av Vevstad 1998, s. 63. 
78 Ayotte 2000, s. 28.
79 Se exempelvis Edwards 2003, s. 67 och 72. 
80 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 130. Se vidare Grahl-Madsen 1966, s. 193, och Hatha-
way 1991, s. 107 f. 
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Bhabha och Young är detta relativistiska perspektiv centralt när det gäller
barn.81 

Vad som avses med förföljelse har inte heller definierats i den svenska
lagtexten. För att de åtgärder som utlänningen fruktar skall anses som
förföljelse krävs dock att de har en viss intensitet.82 När flyktingkonven-
tionens definition lades till grund för flyktingbestämmelsen i 1980 års
utlänningslag togs i paragrafens sista stycke in en bestämmelse ur 1954
års lag om att förföljelsen måste rikta sig mot utlänningens liv eller frihet
eller annars vara av svår beskaffenhet för att konstituera flyktingskap.83 I
1989 års utlänningslag togs detta stycke bort. I propositionen angavs
dock att avsaknaden av definition i den nya lagtexten inte innebar att
någon ändring var avsedd samt att den tolkning som tidigare gjorts
genom lagtext fortfarande var gällande. Samtidigt påpekades att inte
varje slag av frihetsberövande innebär förföljelse i paragrafens mening.
Ett kortvarigt frihetsberövande torde, enligt propositionen, endast
kunna ge uttryck för förföljelse om ytterligare omständigheter talar för
det. Så kan t.ex. vara fallet om misshandel har förekommit eller om fri-
hetsberövandet har varit ett led i en rad trakasserier.84 

Det är således inte enbart åtgärder som riktar sig mot utlänningens liv
eller frihet som omfattas av bestämmelsen. Vad som avses med ”annars
är av svår beskaffenhet” framgår dock inte av motiven till 1980 års lag.
1949 års utlänningskommitté, vars betänkande låg till grund för 1954
års utlänningslag, gjorde emellertid ett försök till en närmare definition.

81 Bhabha och Young 1999, s. 104. Det anses således vara universellt accepterat att bar-
net på grund av sin fysiska och mentala omognad behöver särskilt skydd. Barn anses
också som demografisk kategori vara mera utsatt för traumatisering vid hotfulla situatio-
ner, på grund av deras ålder, omognad och sårbarhet. Åtgärder som endast skulle kunna
tolkas som trakasserier i ett fall rörande en vuxen kan därför utgöra förföljelse i fall med
ett barn. Ett barn kan också vara särskilt utsatt vid åtgärder som riktar sig mot annan än
barnet, dels på grund av att barnets känslighet, dels på grund av barnets beroende ställ-
ning. Att beröva barnet sociala och ekonomiska rättigheter, såsom möjligheten att gå i
skola, tillgång till hälsovård, mat eller bostad, kan också utgöra kränkningar av sådan
grad att det innebär förföljelse. Se vidare Ayotte 2000, s. 29 f., samt Bhabha och Young
1998, s. 762 f., och Bhabha och Young 1999, s. 104 f. och 112. Se även van Bueren
1995 (c), s. 379 f. och 385. Ayotte betonar också betydelsen av att de länderkunskaper
som ligger till grund för besluten omfattar specifik kunskap om barns situation och
kränkningar av barns rättigheter. Se Ayotte 2000, s. 38. 
82 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 130.
83 Se prop. 1979/80:96, s. 42 och 89.
84 Prop. 1988/89:86, s. 154 f.
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Enligt kommittén borde som flykting betraktas även bl.a. den som hotas
av tvångsförflyttning till avlägsen ort, tvång att utföra särskilt pressande
arbete, förbud mot religionsutövning, förbud att använda vanliga skolor
eller avsevärt lägre livsmedelsransoner än befolkningen i övrigt.85 Enligt
Utlänningsnämndens praxis utgör även allvarliga inskränkningar i rätten
att förtjäna sitt uppehälle sådana diskriminerande åtgärder som innebär
förföljelse.86 I propositionen rörande ratificering av konventionen har
vidare uttalats att det var uppenbart att konventionens förföljelsebegrepp
åtminstone åsyftade diskriminering av viss intensitet och att de exempel
som angivits i motiven fick anses lämpade att ange den yttre gränsen för
konventionens flyktingbegrepp.87 Av motivuttalandena till 1997 års
ändringar av flyktingbestämmelsen framgår vidare att en kombination av
olika trakasserier och inskränkande åtgärder i vissa fall kan vara att
bedöma som förföljelse, även om varje åtgärd för sig inte är det.88 

I UNHCR:s handbok anges att man av förbudet mot återsändande i
flyktingkonventionens artikel 33 kan sluta sig till att hot mot liv eller fri-
het på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller till-
hörighet till viss samhällsgrupp alltid utgör förföljelse. Enligt handboken
är det dock inte endast sådana åtgärder som omfattas, utan också andra
allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter – av samma orsaker.89 I
vilken mån andra skadliga åtgärder eller hotelser utgör förföljelse i kon-
ventionens mening beror på omständigheterna i det enskilda fallet, var-
vid hänsyn skall tas till det subjektiva elementet.90 När det gäller moti-
ven för ansökan anges att det kan finnas många skäl som är tvingande
och förståeliga men att konventionen genom sitt utpekande av ett speci-
fikt motiv medför att alla andra orsaker till flykt är ovidkommande. Per-
soner som är offer för hungersnöd eller naturkatastrofer utesluts, om de
inte också hyser en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av något
av de angivna skälen. Dessa andra motiv att lämna hemlandet anses dock
inte vara helt irrelevanta, utan vid fastställandet av flyktingskap måste
alla omständigheter beaktas för att uppnå en full förståelse för den

85 Se SOU 1951:42, s. 170, samt hänvisning till uttalandet i prop. 1954:41, s. 77 f.
86 Se även Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 31-93.
87 Se prop. 1954:134, s. 20, med hänvisning till prop. 1954:41, s. 77.
88 Prop. 1996/97:25, s. 98.
89 UNHCR:s handbok, p. 51.
90 UNHCR:s handbok, p. 52.
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sökandes fall.91 Vidare anges att en person kan ha varit utsatt för olika
åtgärder som var för sig inte innebär förföljelse men som sammantagna
kan leda till att sökandens sinnesstämning påverkas så att han eller hon
kan åberopa välgrundad fruktan på ”kumulativa grunder”.92 

Diskriminering anges endast under vissa omständigheter utgöra för-
följelse. Detta kan vara fallet om en person utsätts för diskriminerande
åtgärder som är av avsevärt menlig natur. Som exempel ges allvarliga
inskränkningar när det gäller rätten att försörja sig eller att utöva sin reli-
gion eller om en person utesluts från det allmänna undervisningssyste-
met.93 Även om de diskriminerande åtgärderna i sig inte är allvarliga kan
de ge upphov till en rimlig fruktan för förföljelse ifall de inger den
berörde en känsla av farhåga och osäkerhet beträffande den framtida
existensen. Frågan om sådana åtgärder utgör förföljelse eller inte måste
avgöras mot bakgrund av de sammantagna omständigheterna i det
enskilda fallet och påverkas också, enligt handboken, av om personen
har utsatts för flera diskriminerande åtgärder av sådant slag.94 

Personer som tvingas lämna sitt hemland på grund av internationella
eller nationella väpnade konflikter är som regel inte att anse som flyk-
tingar enligt 1951 års konvention eller 1967 års protokoll.95 Det är
vidare klart att flyktingskap inte kan grundas enbart av det skäl att
sökanden riskerar straff på grund av brott mot vanlig strafflagstiftning i
hemlandet. Personer som flyr undan åtal eller straff för ett brott är såle-
des i normalfallet inte att betrakta som flyktingar.96 En person kan dock
utsättas för oproportionerlig bestraffning, vilken kan utgöra förföljelse i
definitionens mening. Vidare kan en brottmålsprocess, på de grunder

91 UNHCR:s handbok, p. 39. Flyktingkonventionens betoning av väst-inspirerade
medborgerliga och politiska rättigheter innebär, enligt Hathaway, ”an incomplete and
politically partisan human rights rationale.” (Hathaway 1991, s. 8). FN har därefter, som
anmärkts i not 57, s. 68, ovan, i Wiendeklarationen och handlingsplanen från år 1993,
understrukit att alla rättigheter är universella, odelbara och ömsesidigt beroende och rela-
terade till varandra. Denna deklaration är dock, som påtalats av Noll, av liten hjälp när
det vidmakthållna övervakningssystemet återspeglar påtagliga skillnader i behandlingen
av de olika rättighetsgenerationerna. Se Noll 2000 (a), s. 65, not 177. Se även van Bue-
ren 1995 (c), s. 378. Jfr diskussion i Beckman 2001. 
92 UNHCR:s handbok, p. 53.
93 UNHCR:s handbok, p. 54. 
94 UNHCR:s handbok, p. 55.
95 UNHCR:s handbok, p. 164. Se även diskussion i prop. 1996/97:25, s. 96 f.
96 UNHCR:s handbok, p. 56.
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som anges i konventionen (exempelvis beträffande otillåten religiös
undervisning), i sig innebära förföljelse.97 Det kan också vara så att rätts-
skipningen strider mot den allmänt accepterade standarden rörande de
mänskliga rättigheterna.98 När det gäller bedömningen av vad som utgör
tillåtlig kroppslig bestraffning av barn, kan vägledning, enligt Bhabha
och Young, hämtas i Europadomstolens praxis rörande tillämpningen av
konventionens artikel 3 (om denna praxis, se nedan, avsnitt 3.3.1).99 

Riktlinjer till stöd för tolkningen av förföljelsebegreppet ges också i
EU:s gemensamma ståndpunkt (punkt 4). Det anges där bl.a. att det är
allmänt vedertaget att för att det skall vara tal om förföljelse i konventio-
nens mening måste de upplevda eller befarade övergreppen vara tillräck-
ligt allvarliga, antingen till sin natur eller för att de skett vid upprepade
tillfällen eller också måste de innebära en väsentlig inskränkning av de
mänskliga rättigheterna, så som liv, frihet eller fysisk integritet, eller så
måste det framgå tydligt av alla fakta i ärendet att den person som utsatts
för kränkningarna inte kan fortsätta att leva i sitt ursprungsland. Det
betonas dock i ståndpunkten att dessa riktlinjer inte utgör någon defini-
tion av begreppet. 

I skyddsgrundsdirektivet har emellertid tagits in en tvingande bestäm-
melse om vad som avses med förföljelse (artikel 9). Det anges där att för-
följelsen måste utgöras av handlingar som är tillräckligt allvarliga till sin
natur eller på grund av sin upprepning för att innebära en allvarlig över-
trädelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna, varvid hänvisas
särskilt till de rättigheter från vilka det inte går att göra undantag enligt
artikel 15.2 i Europakonventionen. Det kan också vara fråga om en ack-
umulation av olika åtgärder, däribland sådana överträdelser av de mänsk-
liga rättigheterna som är tillräckligt allvarliga för att påverka en individ
på liknande sätt. Förföljelse kan bl.a. ta sig uttryck i fysiskt eller psykiskt
våld, inklusive sexuellt våld, rättsliga, administrativa, polisiära och/eller
judiciella åtgärder som i sig är diskriminerande eller genomförs på ett
diskriminerande sätt samt åtal eller straff som är oproportionerliga eller
diskriminerande. Förföljelse kan också ta sig uttryck i ett avslag i fråga
om rättsligt överklagande som resulterar i ett oproportionerligt eller dis-
kriminerande straff, åtal eller straff för vägran att utföra militärtjänst i en

97 UNHCR:s handbok, p. 57.
98 UNHCR:s handbok, p. 59.
99 Bhabha och Young 1998, s. 764, not 57, och Bhabha och Young 1999, s. 108, not
115.
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konflikt om fullgörandet av militärtjänst skulle innefatta brott eller
handlingar som omfattas av direktivets undantagsklausuler samt slutli-
gen köns- eller barnspecifika handlingar.100 

Artikeln har av skyddsgrundsutredningen inte ansetts föranleda några
lagstiftningsåtgärder. Bestämmelsen ansågs genomförd i svensk rätt
genom de klara förarbetsuttalanden och den rättstillämpning som
utvecklats vid tolkningen av begreppet. Utredningen pekade också på att
tolkningen bör vara flexibel och kunna anpassas till skiftande värderingar
och förhållanden i samhället och omvärlden. Enligt utredningen medför
en precisering av begreppet i författningstext en risk för att rättstillämp-
ningen låses.101 Frågan om barnspecifik förföljelse berördes inte särskilt
av utredningen.102 

3.2.1.4 Grunden för förföljelsen
Endast sådan förföljelse som har sin grund i utlänningens ras, nationali-
tet, religiösa eller politiska uppfattning, kön, sexuella läggning eller
annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp kan leda till flyktingskap.
Åtgärder som vidtas mot en person av andra skäl faller utanför. I många
fall har förföljelsen sin grund i mer än en av de uppräknade omständig-
heterna. Dessa överlappar också delvis varandra.103 Enligt kommentaren
till utlänningslagen torde, i praxis, förföljelse på grund av politisk upp-
fattning vara den vanligast förekommande grunden för asyl.104 

100 Se även uttalande om barnspecifik förföljelse i direktivets preambel, p. 20. 
101 Se vidare SOU 2006:6, s. 110 och 113.
102 Barnombudsmannen har i remissvar över utredningen föreslagit att en komplette-
rande utredning tillsätts för att utreda i vilka fall barn skall anses vara flyktingar eller
alternativt skyddsbehövande på grund av barnspecifik förföljelse. Se http://www.bo.se/
vux_remissvar.aspx?pageid=5418.
103 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 133. Se även UNHCR:s handbok, p. 67. 
104 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 133. Se även analys i Spijkerboer 2006, s. 69, beträf-
fande förhållandena i Holland. Spijkerboer visar också i sin analys hur könsstereotyper
har betydelse vid fastställandet av om förföljelsen varit politiskt motiverad. Crawley anser
att den dominerande synen på politik såsom huvudsakligen relaterat till den offentliga
sfären bidrar till att undergräva giltigheten i kvinnors erfarenheter. Se Crawley 2001,
s. 21. Se även uttalande i Summary Conclusions: Gender-Related Persecution, Global
Consultations on International Protection, San Remo Expert Roundtable, 6–8 September
2001 (Summary Conclusions: Gender-Related Persecution), p. 4. Enligt Bhabha finns
här tydliga paralleller mellan kvinnor och barn. Normen är således inte bara manligt
bekönad, utan den är också en vuxennorm (Bhabha 2001, s. 311). Se även van Bueren
1995 (c), s. 377 f. För en bakgrund till denna tudelning inom asylrätten, se Tuitt 1999,
s. 111.
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Termen ras skall enligt kommentaren till utlänningslagen tolkas i
vidaste mening och omfattar alla slags etniska grupper som i dagligt tal
kallas för raser.105 I den folkrättsliga litteraturen har under denna grund,
utöver ras, inkluderats även distinktioner baserade på hudfärg, härstam-
ning eller nationellt eller etniskt ursprung.106 Enligt UNHCR:s handbok
torde diskriminering på grund av ras som regel innebära förföljelse.
Blotta faktumet att man tillhör en viss ras är dock normalt inte tillräck-
ligt, även om det kan finnas situationer då en sådan tillhörighet i sig är
en tillräcklig orsak till fruktan för förföljelse utifrån de särskilda omstän-
digheter som berör denna grupp.107 En parlamentarisk kommitté gavs i
januari 2002 i uppdrag att överväga en sammanhållen diskriminerings-
lagstiftning. I uppdraget ingick bl.a. att överväga om, och i så fall i vilken
utsträckning, det är lämpligt att utmönstra termen ras ur de författ-
ningar där den förekommer.108 Kommittén, som antog namnet Diskri-
mineringskommittén, ansåg i sitt betänkande109 att termen inte bör
utmönstras ur de författningar där den förekommer.

Nationalitet är enligt kommentaren till utlänningslagen inte begrän-
sad till medborgarskap eller, för den som är statslös, tidigare vistelseland,
utan kan även innefatta tillhörighet till en etnisk grupp och möjligen
även andra språkliga eller annars kulturellt definierade kollektiv.110

Enligt UNHCR:s handbok kan förföljelse på grund av nationalitet bestå
i fientliga attityder och åtgärder riktade mot en nationell minoritet, och
under vissa förhållanden kan det faktum att en person tillhör en sådan
minoritet i sig ge upphov till en välgrundad fruktan för förföljelse. Det
kan emellertid även förekomma att en person tillhörande en majoritet
riskerar förföljelse av en dominerande minoritet.111 

Förföljelse på grund av religiös uppfattning kan enligt kommentaren
till utlänningslagen avse exempelvis förbud mot en viss religion och
medlemskap i ett religiöst samfund eller förbud mot enskild eller offent-
lig gudstjänstutövning eller religiös undervisning. Förföljelse av personer
på grund av en viss religion kan förekomma redan av det skäl att de miss-

105 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 133. Se även UNHCR:s handbok, p. 68.
106 Se Goodwin-Gill 1996 (a), s. 43, samt hänvisning till uttalandet i Wikrén och Sande-
sjö 2006, s. 133.
107 UNHCR:s handbok, p. 69 och 70.
108 Se dir. 2002:11 samt tilläggsdirektiv 2003:69 och 2005:8.
109 SOU 2006:22.
110 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 133. Se även UNHCR:s handbok, p. 74.
111 UNHCR:s handbok, p. 74 och 76.
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tänks omfatta denna. Förföljelsen kan också yttra sig i allvarliga trakasse-
rier mot dem som utövar sin tro, uppfostrar sina barn i enlighet med
denna eller tillhör ett visst trossamfund.112 Blotta medlemskapet i ett
visst religiöst samfund är enligt UNHCR:s handbok inte tillräckligt för
att medföra flyktingskap. Det kan dock finnas speciella omständigheter
då detta kan vara en tillräcklig grund.113 Hänvisning görs i UNHCR:s
riktlinjer114 avseende förföljelse på grund av religiös uppfattning
(UNHCR, Guidelines on Religion-Based Refugee Claims) till föräldrars
och förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn den religiösa och mora-
liska uppfostran, som står i överensstämmelse med deras egen överty-
gelse, enligt artikel 18(4) i FN:s konvention115 om medborgerliga och
politiska rättigheter.116 Någon hänvisning till artikel 14 i barnkonventio-
nen görs inte. Artikel 14 i barnkonventionen skiljer sig från tidigare
instrument när det gäller barnets religionsfrihet visavi barnets föräldrar.
Medan konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter kräver
respekt för föräldrars och vårdnadshavares frihet, refererar barnkonven-
tionen till barnets rätt till religionsfrihet (första punkten) och föräldrars
och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter (andra punkten).117 

Förföljelse på grund av politisk uppfattning förutsätter enligt kommen-
taren till utlänningslagen inte att personen har varit politiskt aktiv. Det
krävs emellertid att myndigheterna känner till att personen har en otillå-
ten politisk uppfattning, eller misstänker detta, eller också att det finns
risk för att personens åsikter skulle avslöjas om han skulle återvända. En
ytterligare förutsättning är att det finns anledning att räkna med att per-
sonen vid ett återvändande till hemlandet skulle komma att utsättas för
förföljelse på grund av sina åsikter.118 Enligt kommentaren beror dock
risken för förföljelse av politiska skäl i de flesta fall inte enbart på sökan-
dens uppfattning, utan på att personen på något sätt aktivt har verkat

112 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 137. Se även UNHCR:s handbok, p. 72.
113 UNHCR:s handbok, p. 73.
114 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims
under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Sta-
tus of Refugees, 28 April 2004, HCR/GIP/04/06.
115 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (International Covenant
on Civil and Political Rights, New York, 16 December 1966, 999 UNTS 171), SÖ
1971:42, prop. 1971:125, i kraft i Sverige den 23 mars 1976. 
116 UNHCR, Guidelines on Religion-Based Refugee Claims, not 18.
117 Se Implementation handbook, s. 180. Se även diskussion av Eekelaar 1992, s. 233.
118 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 137. Se även UNHCR:s handbok, p. 80 och 82. 
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mot regimen och därför hotas av åtal eller andra repressalier. Handlandet
kan exempelvis ha tagit sig uttryck i medlemskap i eller verkande för en
förbjuden politisk organisation eller ett förbjudet politiskt parti. Det kan
också ha yttrat sig i publicering eller spridning av förbjuden politisk lit-
teratur, flygblad eller andra skrifter med otillåtet politiskt innehåll.119

Det krävs enligt UNHCR:s handbok inte att personen i fråga verkligen
hyser en politisk uppfattning, utan det är tillräckligt att personen till-
skrivs en sådan.120 I den folkrättsliga litteraturen har uppmärksammats
att barn ofta presumeras dela föräldrarnas eller andra familjemedlem-
mars politiska uppfattning eller att de kan komma att göra så i framtiden
och att de på så sätt utgör ett potentiellt hot mot en regim.121 Enligt
Bhabha och Young finns här också en åldersrelaterad aspekt, på så sätt att
vuxna kan tillerkännas större intellektuell eller politisk autonomi.122 Det
är vidare enligt Ayotte inte ovanligt att barn arresteras eller rövas bort i
syfte att få information om en familjemedlem eller utöva påtryckning så
att personen överlämnar sig åt säkerhetsstyrkorna. Barn kan också ha en
egen politisk uppfattning, även om det är sällan som de blir formella
medlemmar av politiska partier då det oftast endast är vuxna som kan bli
medlemmar av sådana.123 Att framställa barnet som ett aktivt subjekt
kan samtidigt komma i konflikt med den passiva offerroll som tillskrivs
barn, vilket kan leda till att motivet för migrationen ifrågasätts.124 

Till viss samhällsgrupp räknas enligt kommentaren till utlänningslagen
exempelvis samhällsklasser som adel, kapitalägare och jordägare men
även särskilda yrkesgrupper och medlemmar i fackliga eller andra organi-
sationer.125 Enligt UNHCR:s handbok innefattas vanligen personer med
liknande bakgrund, vanor eller social status. Förföljelse på denna grund
kan delvis sammanfalla med fruktan för förföljelse på andra grunder,
t.ex. ras, religion eller nationalitet. Blotta tillhörigheten till en viss sam-
hällsgrupp är normalt inte tillräckligt för att medföra flyktingskap. Det
kan dock finnas speciella omständigheter då enbart tillhörigheten kan
anses utgöra ett tillräckligt skäl.126 Prövningen är emellertid alltid indivi-

119 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 137. 
120 UNHCR:s handbok, p. 80. 
121 Ayotte 2000, s. 35. Se även Bhabha och Young 1999, s. 110 f.
122 Bhabha och Young 1999, s. 111.
123 Se vidare Ayotte 2000, s. 35. Se även Bhabha och Young 1999, s. 110. 
124 Bhabha 2001, s. 299.
125 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 133.
126 UNHCR:s handbok, p. 77 och 78.
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dualiserad.127 Begreppets koppling till välgrundad fruktan för förföljelse
måste således visa sig bära i varje enskilt fall.128 Prövningens individuali-
serade karaktär innebär emellertid enligt Haines QC att kön och/eller
ålder utgör integrerade element i utredningen, liksom maktstrukturer i
ursprungslandet och i synnerhet sökandens medborgerliga, politiska,
sociala och ekonomiska position.129 

I UNHCR:s tidigare nämnda riktlinjer avseende begreppet tillhörig-
het till en viss samhällsgrupp betonas bl.a. att denna grund inte kan tol-
kas så att den gör övriga grunder överflödiga eller så att den är tillämplig
på alla som fruktar förföljelse. En avgränsning måste därför göras.130 Det
finns dock inte någon ”sluten lista” med grupper som utgör en viss sam-
hällsgrupp. Begreppet måste snarare uppfattas evolutivt, öppet för grup-
pers olikartade och föränderliga natur i olika samhällen och utvecklingen
av internationella normer när det gäller mänskliga rättigheter.131 Med en
viss samhällsgrupp avses enligt riktlinjerna en grupp personer som, bort-
sett från risken för förföljelse, delar ett gemensamt kännetecken eller
som uppfattas som en grupp i samhället. Det gemensamma känneteck-
net är ofta medfött, oföränderligt eller på annat sätt grundläggande för
individens identitet, samvete eller utövandet av ens mänskliga rättighe-
ter.132 Definitionen innefattar således två angreppssätt: det förstnämnda
brukar benämnas ”the protected characteristics approach” eller ”the
immutable approach” och det sistnämnda ”the social perception
approach”.133 Enligt riktlinjerna inkluderar definitionen kännetecken
som är historiska och som därför inte kan ändras och kännetecken vilka
är möjliga att ändra men där det inte bör krävas eftersom kännetecknen

127 Se exempelvis Haines QC 2003, s. 323 och 325, samt Bhabha och Young 1998,
s. 762, och Bhabha och Young 1999, s. 104.
128 Aleinikoff 2003, s. 288.
129 Haines QC 2003, s. 325. När det gäller ålder, se även Bhabha och Young 1999, sär-
skilt s. 97 f. och 103 f.
130 UNHCR, Guidelines on membership of a particular social group, p. 2. Se även Sum-
mary Conclusions: Membership of a Particular Social Group, Global Consultations on
International Protection, San Remo Expert Roundtable, 6–8 September 2001 (Summary
Conclusions: Membership of a Particular Social Group), p. 2. Om bakgrunden och syftet
med denna femte grund, se Aleinikoff 2003, s. 265 f., och Edwards 2003, s. 70.
131 UNHCR, Guidelines on membership of a particular social group, p. 3. 
132 UNHCR, Guidelines on membership of a particular social group, p. 11.
133 UNHCR, Guidelines on membership of a particular social group, p. 11 och 5–7. Se
även diskussion av Aleinikoff 2003, s. 294–301.
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är så nära sammanbundna med personens identitet eller för att de är ett
uttryck för grundläggande mänskliga rättigheter. Vidare skall, i fall där
gruppen bygger på ett kännetecken som varken är oföränderligt eller
grundläggande, undersökas om gruppen likväl igenkänns som en
avskiljd grupp i samhället. Båda angreppssätten har sin bakgrund i stats-
praxis inom common law-systemet. I civilrättsliga system anses samhälls-
gruppskriteriet vara mindre väl utvecklat. I stället läggs större vikt vid
om det föreligger en risk för förföljelse.134 

En samhällsgrupp kan således inte definieras enbart genom det fak-
tum att den är utsatt för förföljelse. Sådana handlingar anses dock kunna
bidra till att identifiera eller till och med orsaka att en viss samhällsgrupp
uppstår i ett samhälle.135 Av riktlinjerna framgår vidare att det inte for-
dras att gruppen håller ihop, eller sammansluter sig. Vad som är relevant
är om det finns ett gemensamt element som medlemmarna inom grup-
pen delar. Liksom beträffande övriga grunder är det heller inte nödvän-
digt att visa att alla medlemmar av gruppen riskerar förföljelse för att visa
på existensen av en viss samhällsgrupp. Vissa medlemmar inom gruppen
kanske inte är utsatta för risk, exempelvis på grund av att de döljer det
för gruppen gemensamma kännetecknet eller för att de inte är kända för
förföljarna eller för att de samarbetar med dem.136 I UNHCR:s rikt-
linjer137 avseende könsrelaterad förföljelse (UNHCR, Guidelines on
Gender-Related Persecution) anges att gruppens storlek ibland använts
som argument för att vägra att erkänna kvinnor generellt som en viss
samhällsgrupp.138 I såväl dessa riktlinjer som riktlinjerna om samhälls-
grupp betonas dock att storleken på gruppen inte har någon bety-
delse.139 Vidare anges i riktlinjerna att kvinnor är ett tydligt exempel på

134 UNHCR, Guidelines on membership of a particular social group, p. 5, 8, 12 och 13. 
135 UNHCR, Guidelines on membership of a particular social group, p. 2 och 14. Se
även diskussion av Aleinikoff 2003, s. 288 och 293 f. 
136 UNHCR, Guidelines on membership of a particular social group, p. 15 och 17. Se
även Summary Conclusions: Membership of a Particular Social Group, p. 4 och 7, samt
hänvisning till uttalandet i UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 31. 
137 UNHCR, Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within
the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to
the Status of Refugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02. 
138 UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 31. 
139 UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 31, och UNHCR, Guide-
lines on membership of a particular social group, p. 18. 
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en samhällelig undergrupp (”social subset”) som definieras genom med-
födda och oföränderliga kännetecken, och som ofta behandlas annor-
lunda än män och att deras kännetecken även identifierar dem som en
grupp i samhället, vilket gör dem utsatta för olika behandling och stan-
darder i vissa länder.140 Med kvinnor avses, enligt riktlinjerna om köns-
relaterad förföljelse, även flickebarn.141 Enligt Chinkin är flickebarnet
som flicka och barn dubbelt utsatt.142 Även homosexuella, transsexuella
eller transvestiter anges vara personer som kan omfattas av denna
grund.143 

I den folkrättsliga litteraturen har hävdats att även barn kan anses
utgöra en samhällsgrupp.144 Enligt Edwards kommer dock gruppen ofta
att vara snävare än så, exempelvis unga pojkar i ett visst samhälle.
Edwards menar vidare att åldersrelaterade fall till skillnad från könsrela-
terade fall utmanar den prövning som görs enligt ”the protected charac-
teristics approach”, på så sätt att en persons ålder varken är medfödd eller
oföränderlig, på grund av ständig förändring över tid. Den omständig-
heten att en person inte kan påverka sin ålder, utom genom tidens gång,
innebär enligt Edwards att ålder ändå måste ses åtminstone som ett oför-
änderligt kännetecken. Användningen av ”the social perception
approach” medför att dilemmat undviks, eftersom barn i de flesta situa-
tioner ses som en viss samhällsgrupp i de samhällen de lever i.145 Enligt
Bhabha och Young är det dock i barnärenden vanligast att flyktingskap
grundas på barnets medlemskap i en familj.146 Tillhörighet till en familj
har i statspraxis även ansetts kunna utgöra grund för flyktingskap i fall
där förföljelsen utgått från en annan familjemedlem.147 

140 UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 30, samt UNHCR, Guide-
lines on membership of a particular social group, p. 12. Redan i UNHCR:s konklusion
nr 39, från år 1985, har uttalats att begreppet kan tolkas så att rekvisitet innefattar även
kvinnor som möter en hård och omänsklig behandling för att de överträtt de sociala reg-
lerna i det samhälle där de lever. Se EXCOM, Conclusion No. 39 (XXXVI), 1985, Refu-
gee Women and International Protection, p. k. Se även Summary Conclusions: Gender-
Related Persecution, p. 5. 
141 UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 8.
142 Chinkin 1998, s. 87.
143 UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 30.
144 Se Ayotte 1994, s. 29, Ayotte 2000, s. 33 f. och Edwards 2003, s. 70.
145 Edwards 2003, s. 70 f. Se även diskussion av Ayotte 2000, s. 34.
146 Bhabha och Young 1999, s. 111 f. Se även Bhabha och Young 1998, s. 761.
147 Se vidare Aleinikoff 2003, s. 305 ff.
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Det finns således inte något krav i konventionen att förföljelsen utgår
från någon statlig aktör.148 Enligt riktlinjerna om samhällsgrupp utgår
också ofta förföljelse på grund av tillhörighet till en viss samhällsgrupp
från annan än statsmakten. Som exempel anges att kvinnor kan riskera
övergrepp från sin make eller partner.149 Under det senaste decenniet har
det blivit vanligare att offer för våld i hemmet erkänns som flyktingar på
grund av tillhörighet till viss samhällsgrupp. Enligt en linje begränsas
erkännande till de fall där staten är oförmögen att skydda offret mot våld
i hemmet på grund av att de är kvinnor. Enligt en annan linje konstate-
ras endast att kvinnor som utsätts för våld i hemmet förföljs på grund av
deras samhällsgrupp (att de är kvinnor), eftersom deras kön utgör en
grundläggande faktor för förföljelsen.150 Av såväl riktlinjerna om sam-
hällsgrupp som riktlinjerna om könsrelaterad förföljelse framgår att
orsakssambandet mellan den fruktade förföljelsen och grunden för för-
följelsen kan vara uppfyllda antingen när risken för förföljelse är relate-
rad till någon av konventionsgrunderna, oberoende av de motiv som lig-
ger bakom statsmaktens bristande skydd, eller när risken för förföljelse
inte är relaterad till någon av konventionsgrunderna men där statens
oförmåga eller ovilja att tillhandahålla ett skydd har konventionsgrun-
dande skäl.151 Det fordras enligt Haines QC inte att en flykting riskerar
sitt liv för att söka få ett ineffektivt skydd, utan det räcker att sådan inef-
fektivitet visas. Skyldigheten för staten är dock inte att eliminera all risk
för skada men skyddet måste vara meningsfullt, tillgängligt, effektivt och
stå till förfogande för alla.152 Enligt Edwards ökar också statens ansvar i
förhållande till den enskilda individens sårbarhet.153 

Uppfattningen att statens ansvar för skydd inte bara inkluderar en
skyldighet att avhålla sig från, utan också aktivt ingripa mot, kränk-
ningar har enligt Bhabha och Young särskild betydelse i förhållande till
barn, på grund av deras beroende och sårbarhet, maktobalansen i förhål-
lande till de vuxna som tar hand om barnet och svårigheterna för barn
att få tillgång till annat skydd än det som tillhandahålls inom famil-

148 Se vidare UNHCR:s handbok, p. 65.
149 UNHCR, Guidelines on membership of a particular social group, p. 20.
150 Se Kelley 2002, s. 565, med där angivna källor.
151 UNHCR, Guidelines on membership of a particular social group, p. 23, och
UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 21. Se även Summary Conclu-
sions: Gender-Related Persecution, p. 6.
152 Se Haines QC 2003, s. 333, med där angivna källor. 
153 Edwards 2003, s. 65.
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jen.154 Det förekommer också beträffande barn att föräldrar eller andra
närstående på olika sätt är involverade i förföljelsen.155 Enligt Bhabha
och Young är utmaningarna beträffande barn som utsätts för våld av
någon närstående till och med större än när det gäller kvinnor.156 

Det kan, enligt såväl riktlinjerna om samhällsgrupp som riktlinjerna
om könsrelaterad förföljelse, i fall med exempelvis våld i hemmet ofta
vara svårt att visa att detta har sin grund i tillhörigheten till en viss sam-
hällsgrupp, politisk åskådning eller någon annan konventionsgrund.157

Enligt riktlinjerna om könsrelaterad förföljelse är det dock tillräckligt att
konventionsgrunden är en bidragande faktor till den fruktade förföljel-
sen, men den behöver inte visas vara den enda eller dominerande fak-
torn.158 Av riktlinjer159 som tagits fram vid ett symposium i internatio-
nell flyktingrätt (The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention
Ground) framgår också att bevisning om att personer som delar sökan-
dens ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller
politiska åskådning i högre utsträckning riskerar förföljelse än andra i
hemlandet, beroende på omständigheterna, utgör ett tillräckligt bevis för
att en konventionsgrund är en bidragande faktor till risken för förföl-
jelse.160 Det är dock inte något krav att sökanden är utsatt för större risk
än andra personer eller grupper. Enligt Edwards är bevisbördan i fall
rörande ”icke-demokratiska stater” lägre än vad som gäller i andra fall.
Bevisningen måste dock vara klar och övertygande. Staterna måste också
hålla samma standard när det gäller ansvar och skydd. Om staten skulle
agera i ett fall där ett barn eller en kvinna blir slagen på gatan av en främ-
mande person men inte gör det i relation till ett barn eller en kvinna som
utsätts för våld i hemmet, kan det bedömas som att staten undanhållit
skydd för dessa medborgare.161 

154 Bhabha och Young 1999, s. 106. Se även Ruxton 2003, s. 43.
155 För exempel, se Ayotte 2000, s. 39, Bhabha 1999, s. 106 ff., samt Edwards 2003,
s. 63.
156 Bhabha och Young 1999, s. 106.
157 Se UNHCR, Guidelines on membership of a particular social group, p. 22, och
UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 20.
158 Se UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 20.
159 The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground, 25 March 2001, 23
Michigan Journal of International Law 2002, även tillgänglig på http://www.refu-
gee.org.nz/Michigan.html. 
160 The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground, p. 15 och 16.
161 Edwards 2003, s. 64 f.
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Personer som fruktat förföljelse på grund av kön eller homosexualitet
har i svensk rätt omfattats av en särskild skyddsbestämmelse i 3 kap. 3 §
första stycket 3, 1989 års UtlL (4 kap. 2 § första stycket 4, 2005 års
UtlL). Bestämmelsen infördes i samband med 1997 års ändringar av
utlänningslagen. De som riskerade förföljelse på dessa grunder beviljades
dessförinnan uppehållstillstånd av humanitära skäl.162 Regeringen ansåg
vid införandet av 1997 års bestämmelse att en tolkning som innebar att
kvinnor generellt skulle anses tillhöra en viss samhällsgrupp var mycket
vidsträckt men att det mot bakgrund av UNHCR:s slutsatser fanns vissa
förutsättningar för en sådan tolkning. Regeringens bedömning var dock
att flertalet EU-länder inte var beredda att stödja en sådan tolkning.
Dessa grupper beviljades i stället tillstånd som skyddsbehövande i
övrigt.163 1997 års bestämmelse visade sig dock i praxis få en begränsad
tillämpning. I flertalet fall har den som åberopat förföljelse på grund av
kön eller sexuell läggning i stället beviljats uppehållstillstånd av humani-
tära skäl, och i den mån det har ansetts föreligga en risk för förföljelse
har skydd oftast beviljats på andra grunder än enligt den särskilda
skyddsbestämmelsen.164 

En särskild utredare gavs i februari 2003 i uppdrag att föreslå de för-
fattningsändringar som var nödvändiga för att personer som känner en
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning
skall kunna betraktas som flyktingar enligt flyktingkonventionen.165

Utredningen, som antog namnet Utredningen om förföljelse på grund
av kön eller sexuell läggning, redovisade sitt arbete i ett betänkande166 i
mars 2004. Förslaget utmynnade i tidigare nämnda ändringar som i
trädde i kraft samtidigt som den nya utlänningslagen. Genom ändring-
arna omfattas även kön och sexuell läggning av den svenska flyktingdefi-
nitionen. Detta framgår uttryckligen av lagtexten. I författningskom-
mentaren till bestämmelsen anges att ändringen innebär att kön eller
sexuell läggning, ensamt eller i kombination med andra egenskaper hos
den förföljde, kan grunda tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Med
begreppet ”kön” avses förutom biologisk kön även s.k. socialt kön. Med
det senare avses socialt eller kulturellt bestämda, stereotypa, föreställ-

162 Se vidare prop. 1996/97:25, s. 98 ff. och 290. 
163 Se vidare prop. 1996/97:25, s. 98.
164 Se prop. 2005/06:6, s. 19 f.
165 Se dir. 2002:49 samt tilläggsdirektiv 2003:7 och 2003:109.
166 SOU 2003:51. 
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ningar om hur kvinnor respektive män skall bete sig. Även transsexua-
lism anges vara en fråga om könstillhörighet. Enligt regeringen bör även
andra sådana förhållningssätt till könsidentiteten som avviker från vad
som i ett samhälle anses vara normen för det födelseregistrerade könet
och som förekommer inom kretsen av s.k. transpersoner, t.ex. transves-
tism, i vissa fall omfattas. Så kan vara fallet om en person utsätts för för-
följelse just på grund av hans eller hennes förhållningssätt till könsidenti-
teten. Uttrycket ”sexuell läggning” omfattar homo-, bi- och heterosexu-
ell läggning. Någon ändring i fråga om tolkningen och tillämpningen av
övriga rekvisit eller beträffande bevisbördans placering och beviskraven
vid påståenden om förföljelse avsågs inte.167 

I propositionen anges vidare att det inte finns någon begränsning i
fråga om vilka förföljelsemetoder som kan leda till flyktingskap men att
förföljelsen däremot alltid måste ha samband med någon av de grunder
som räknas upp i definitionen.168 Kön eller sexuell läggning kan enligt
regeringen skapa tillhörighet till en viss samhällsgrupp på olika sätt,
beroende på omständigheterna. De personer som utgör en samhälls-
grupp kan ha kännetecken som de själva inte kan ändra på. Ett sådant
kännetecken kan vara medfött, som t.ex. släktskap eller funktionshinder.
Kännetecknet kan också härröra från historiska förhållanden som indivi-
den inte kan ändra på, t.ex. därför att han eller hon tidigare varit aktiv i
en organisation eller haft en viss social status. Andra kännetecken som
kan grunda tillhörighet till en viss samhällsgrupp är sådana som är
grundläggande för individens identitet, samvete eller utövande av
mänskliga rättigheter och som bottnar i individens övertygelse eller
känsla av mänsklig värdighet. En samhällsgrupp kan även identifieras
redan genom att de som ingår i gruppen av sin omgivning uppfattas som
en särskild grupp i samhället. Detta innebär dock enligt regeringen inte
att alla kännetecken som i omgivningens ögon kan identifiera en sam-
hällsgrupp är sådana att de som bär kännetecknet skall anses tillhöra en
särskild samhällsgrupp enligt flyktingbestämmelsen. Även om känneteck-
net inte behöver vara oföränderligt eller förknippat med personlig över-
tygelse bör det, för att det skall ha flyktingrättslig relevans, kunna krävas
att kännetecknet är av sådan betydelse för individen att det vore ofören-
ligt med konventionens grunder att förvänta sig att han eller hon avstår
från det och i stället anpassar sig efter de normer och värderingar som

167 Prop. 2005/06:6, s. 34 f. Se även diskussion a. prop., s. 21 f. och 27 ff.
168 Prop. 2005/06:6, s. 23.
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råder i hemlandet.169 Något sådant krav uppställs dock som framgått
inte beträffande ”the social perception approach” i UNHCR:s riktlinjer.170 

När det gäller orsakssambandet mellan förföljelsen och grunden för
förföljelse konstaterades att förföljelse som sker inom den privata sfären
kan utgöra grund för flyktingskap, beroende på de motiv som ligger
bakom statens oförmåga eller ovilja att ge skydd. Enligt regeringen är
den utsatte inte flykting i lagens mening när statens oförmåga beror på
t.ex. resursbrist eller ineffektivitet.171 Frågan behandlades också i utred-
ningen om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, i samband
med en diskussion om hustrumisshandel m.m. I utredningen konstate-
rades att orsaken till att en kvinna utsätts för t.ex. allvarlig misshandel
(förföljelse) på grund av att hon har, eller beskylls för att ha varit, otro-
gen har många olika förklaringar. (I en not förklaras att det i exemplet
endast talas om kvinnor eftersom det vid beskyllningar om otrohet i
regel är kvinnor som riskerar att bli utsatta för förföljelse.) Den primära
orsaken och drivkraften till förföljelsen angavs dock enligt utredningen
vanligtvis vara svartsjuka. När det gäller förföljelse som bottnar i en
beskyllning om otrohet, ter det sig enligt utredningen i de flesta fall lång-
sökt att säga att mannens agerande mot kvinnan beror på hennes tillhö-
righet till en viss samhällsgrupp. Avgörande blir i stället som regel förkla-
ringen till varför kvinnan inte kan söka skydd i hemlandet. Om statens
oförmåga att ge skydd beror på en allmän ovilja, ineffektivitet eller dåliga
resurser kan ingen direkt koppling göras till en förföljelsegrund, och
kvinnan kan då inte sägas vara förföljd på grund av sin tillhörighet till en
viss samhällsgrupp. Skulle däremot statens ovilja eller oförmåga att ge
kvinnan skydd bero på den omständigheten att hon är kvinna, kommer
saken i ett annat läge. Sammanfattningsvis angavs att kvinnor som för-
följs för att de anklagas för otrohet förutsätter att det går att finna ett
direkt samband mellan förföljelsen och hennes tillhörighet till samhälls-
gruppen. Vid prövningen av om det finns ett sådant orsakssamband får
som regel den egentliga orsaken till statens oförmåga, eller ovilja, att ge

169 Prop. 2005/06:6, s. 26. Se även SOU 2004:31, s. 118 f.
170 Se även diskussion av Aleinikoff 2003, s. 299 f. Enligt författaren ”[s]uch an
approach puts things backwards – imposing a burden on members of a group to change
in order to avoid persecution rather than providing protection to those at risk of serious
unjustifiable harm.”
171 Prop. 2005/06:6, s. 28. Frågan behandlades också av Socialförsäkringsutskottet, som
delade regeringens uppfattning. Se bet. 2005/06:SfU4, s. 14.
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skydd avgörande betydelse. Kopplingen mellan statens agerande eller
passivitet och förföljelsegrunden tillhörighet till en viss samhällsgrupp,
förutsätter nästan alltid att statens oförmåga eller ovilja bottnar i en
starkt diskriminerande syn på kvinnan.172 

Bedömningen av om grunden för förföljelse ligger i den drabbades
kön eller sexuella läggning eller om den har sin grund i något annat för-
hållande angavs i propositionen inte alltid vara lätt att göra. Särskilt gäl-
ler detta förföljelse på grund av kön. När det gäller förföljelse på grund
av sexuell läggning är det enligt regeringen ofta tydligare att motivet för
den förföljelsen är just den utsattes sexuella läggning. För att kravet på
orsakssamband skall vara uppfyllt räcker det att någon av förföljelsegrun-
derna är en bidragande orsak till förföljelsen. Flera förföljelsegrunder
kan också vara tillämpliga samtidigt. När förföljelsen grundar sig delvis
på kön eller sexuell läggning och delvis på någon annan av förföljelse-
grunderna kan förutsättningarna för flyktingskap ha varit uppfyllda
redan enligt tidigare tolkning av flyktingbestämmelsen.173 

Förföljelsegrunderna är likvärdiga i förhållande till varandra och pröv-
ningen bör enligt regeringen därför göras utifrån samtliga grunder, utan
inbördes rangordning. I det enskilda fallet kan dock en grund ha större
relevans än de andra, och flera grunder kan vara tillämpliga samtidigt.
Det kan därför vara nödvändigt att pröva de åberopade asylskälen i för-
hållande till samtliga förföljelsegrunder för att finna den mest relevanta
grunden och för att en entydig praxis skall kunna utvecklas.174 

I sammanhanget klargörs också skillnaden mellan förföljelse, som är de
åtgärder av menlig natur som riktas mot en person, och grunden för för-
följelsen, dvs. orsaken till att åtgärderna riktas mot just den personen.
Det förstnämnda benämns i propositionen för könsspecifik förföljelse
och i sistnämnda för könsrelaterad förföljelse.175 Med användning av
denna begreppsapparat avses med begreppet ”barnspecifik förföljelse” att
förföljelsemetoden enbart eller typiskt sett drabbar barn och med
begreppet ”barnrelaterad förföljelse” att grunden för förföljelsen har ett

172 SOU 2004:31, s. 126 f. 
173 Prop. 2005/06:6, s. 22 f. 
174 Prop. 2005/06:6, s. 27. Frågan behandlades också av Socialförsäkringsutskottet. Se
bet. 2005/06:SfU4, s. 12.
175 Prop. 2005/06:6, s. 22 f. 

EvaNilsson.book  Page 126  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



127

samband med att barnet är barn.176 Bakgrunden till definitionerna är
användningen av de engelska begreppen ”gender-specific persecution”
respektive ”gender-related persecution”.177 Begreppet gender-related per-
secution anges emellertid i UNHCR:s riktlinjer omfatta en mängd varie-
rande anspråk, där kön utgör en relevant omständighet vid prövningen
om flyktingstatus.178 Enligt Folkelius och Noll är dock distinktionen
viktig. De anser även att det bör göras en kön- och genusuppdelning.
Enligt författarna gör en sådan uppdelning det enklare att skilja mellan
förföljelsemetoder och grunder för förföljelsen. Författarna menar vidare
att det finns könsrelaterade metoder för att kränka mänskliga rättigheter
och genusrelaterade grunder som ligger bakom kränkningen. De menar
också att det inte finns något sådant som förföljelse ”på grund av
kön”.179 Resonemanget utvecklas av Noll i en senare artikel. Författaren
menar där, i polemik med Daley och Kelley, vilka förespråkar en återfo-
kusering på kränkning av mänskliga rättigheter i avgränsningen av kate-
gorin ”viss samhällsgrupp”,180 att om förföljelse innebär att den förfölj-
das mänskliga rättigheter kränks, kan vi inte ytterligare kvalificera förföl-
jelsen genom en koppling till mänskliga rättigheter, utan ytterligare
avgränsningar behövs. När det gäller de nödvändiga avgränsningarna
refererar författaren till ett vägledande avgörande från Kanadas högsta
domstol, där det slagits fast att begreppet omfattar grupper som definie-
ras av en inneboende och oföränderlig egenskap, eller grupper vars med-
lemmar sammansluter sig av skäl som är så fundamentala för deras
mänskliga värdighet att de inte skall tvingas att ge upp sammanslut-
ningen eller grupper vars sammanslutning vilar på en tidigare, fritt vald,
status, som numera inte går att ändra på grund av att den blivit bestå-
ende genom historiens gång. Avgränsningarna bygger således på vad som
ovan benämnts ”the protected characteristics approach” eller ”the immu-
table approach”, och sägs innebära en objektiverad avgränsning av
begreppet. Noll anser vidare att kvinnor i allmänhet inte tillhör en viss
samhällsgrupp, eftersom en sådan kategorisering skulle bortse från det
faktum att det finns kvinnor i diskriminerande samhällen som inte för-

176 Jfr dock Ayotte 2000, s. 30, där det framgår att författaren använder begreppet ”child
specific” för åtgärder som riktas mot barnet ” because they are children”. 
177 Se SOU 2004:31, s. 12 f. och 74 f., samt Crawley 2001, s. 7. 
178 Se UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 1.
179 Se Folkelius och Noll 2000, s. 15 f. 
180 Se Daley och Kelley 2000, s. 148–174.
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följs.181 Enligt Noll finns det också en fara med samhällsgruppskon-
struktionen, genom att den inbjuder till essentialistiska resonemang och
att den på så sätt berövar kvinnor, eller andra asylsökande som betraktas
på samma sätt, deras aktörskap. Genom att sätta fokus på genus och det
politiska valet hos både flyktingen och den sociala miljön motverkar
man en bild av flyktingkvinnor som ”eviga offer”.182 

Uppfattningen att det inte finns något sådant som förföljelse ”på
grund av kön” har även kommit till uttryck i författningskommentaren
till den tidigare särskilda skyddsbestämmelsen. Det angavs där att ”det
knappast är så att någon riskerar förföljelse enbart på grund av tillhörig-
het till visst kön. Det måste samtidigt vara fråga om att vederbörande på
något sätt bryter mot landets regler eller sedvänjor.” Motsvarande angavs
även gälla vid förföljelse på flera i flyktingkonventionen angivna grun-
der, dvs. att risk för förföljelse uppstår först när vederbörande gör något
som väcker myndigheternas uppmärksamhet. Det ansågs därför inte
nödvändigt att särskilt anmärka detta.183 Flyktingbestämmelsen har efter
de gjorda ändringarna aktualiserats i ett mål vid migrationsdomstol,
rörande en ensam afghansk kvinna, utan socialt skyddsnät i hemlandet.

Migrationsdomstolen i Göteborg konstaterade i detta mål184 bl.a. att det inte var
troligt att det fanns risk för sådan konkret och individuell förföljelse som gör att
hon är att betrakta som flykting enligt utlänningslagen samt att hennes åberopade
skyddsskäl i stället avsåg de allmänna förhållanden som gäller för kvinnor i lan-
det. Domstolen konstaterade därefter också att de allmänna förhållandena för
kvinnor i Afghanistan är svåra men att de inte är sådana att det finns behov av
skydd enligt gällande utlänningslagstiftning enbart på grund härav men att för-
hållandena är sådana att det är nödvändigt för kvinnor att ha ett socialt skyddsnät
samt att en kvinna utan familj i Afghanistan i princip inte har någon möjlighet
att försörja sig och svårligen kan få hjälp från myndigheterna där. Domstolen
ansåg därför att det var troligt att kvinnan skulle löpa en verklig risk att utsättas
för omänsklig eller förnedrande behandling vid ett återvändande. Domstolen
konstaterade slutligen att det fanns en risk att kvinnan inte hade några släktingar
kvar i livet och som kunde ge henne det skydd hon behöver som ensam kvinna i
Afghanistan samt att kriget medfört att många familjer lever i extrem fattigdom
vilket påverkat deras möjlighet att fungera som socialt skyddsnät och att det där-

181 Se dock Aleinikoff 2003, s. 288, som menar att om kravet vore att varje medlem av
en viss samhällsgrupp har en välgrundad fruktan för förföljelse skulle analysen komma
farligt nära att förespråka att förföljelse definierar gruppen.
182 Noll 2000 (b), s. 9 f.
183 Se prop. 1996/97:25, s. 290.
184 Länsrätten i Göteborg, Migrationsdomstolen – UM 296-06 – 2006-11-15.
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för inte var säkert att hon kunde få ett effektivt skydd av dem. Uppehållstillstånd
beviljades som skyddsbehövande i övrigt, enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 UtlL.

Till skillnad från flyktingkonventionen och utlänningslagen ges i artikel 10
i skyddsgrundsdirektivet en definition av de olika förföljelsegrun-
derna.185 Skyddsgrundsutredningen fann dock att artikeln till övervä-
gande del innebär en kodifiering av en i svensk praxis etablerad tolkning
av konventionen. Enligt utredningen saknas skäl att i författningstext
närmare definiera de olika förföljelsegrunderna, eftersom en alltför
långtgående precisering tenderar att låsa rättsutvecklingen och vara
begränsande.186 

3.2.1.5 Sakna skydd i hemlandet
Slutligen krävs att utlänningen antingen inte kan eller på grund av sin
fruktan för förföljelse inte vill använda sig av hemlandets skydd.187 När
det gäller anledningen till att en person inte kan eller inte vill använda
sig av hemlandets skydd hänvisas i kommentaren till utlänningslagen till
följande uttalande av 1972 års utlänningsutredning.188 

”Utlänning anses vara ur stånd att begagna sig av sitt hemlands skydd om hem-
landet berövat honom hans medborgarskap på grund av att han lämnat landet
eller om dess myndigheter inte vill ge honom det skydd som tillkommer honom,
exempelvis genom att vägra honom hemlandspass. […] Om utlänning inte vill
vända sig till sitt hemlands myndighet, exempelvis för att skaffa sig ett hemlands-
pass, får han anses inte önska begagna sig av sitt hemlands skydd. Detta gäller
oavsett om hemlandets myndigheter vidtar åtgärder för att ge vederbörande sitt
skydd. Om en utlänning av fri vilja vänder sig till någon av hemlandets myndig-
heter för att utnyttja förmån som är förenad med medborgarskapet, exempelvis
för att skaffa sig hemlandspass, får han anses ha gett uttryck för en önskan att
vilja begagna sig av hemlandets skydd. Det förhållandet att utlänning innehar
hemlandspass utesluter emellertid inte att han betraktas som flykting”189 

Av motivuttalanden till tidigare lagstiftning framgår också att en utlän-
ning som kräver att få behålla sitt hemlandspass eller som skaffar sig ett
nytt hemlandspass i allmänhet inte bör tillerkännas status som

185 Se även EU:s gemensamma ståndpunkt, p. 7. 
186 SOU 2006:6, s. 111 ff.
187 I artikel 7 i skyddsgrundsdirektivet finns en bestämmelse om aktörer som ger skydd.
Artikeln har inte ansetts föranleda några lagstiftningsåtgärder. Se SOU 2006:6, s. 99 ff.
188 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 140. 
189 SOU 1972:84, s. 95. 
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flykting.190 Av ett regeringsavgörande från år 1996 framgår vidare att om
en person har dubbelt medborgarskap och kan beredas skydd i något av
de länder där han är medborgare, kan asyl vägras och verkställighet ske
till det land där skydd kan beredas.191

När det gäller anledningen till att en person inte kan utnyttja sitt
hemlands skydd anges i UNHCR:s handbok att exempelvis krigstillstånd,
inbördeskrig eller andra svåra oroligheter kan förhindra medborgarskap-
slandet att erbjuda skydd eller medföra att sådant skydd blir verknings-
löst.192 I ett vägledande regeringsavgörande från år 1993 framgår dock
att personer som har ett inre flyktalternativ, dvs. den som har möjlighet
att på ett säkert sätt ta sig till ett område inom sitt hemland och där kan
få skydd och även rörelsefrihet och möjlighet till försörjning, inte omfat-
tas av flyktingbestämmelsen.193 Enligt ett beslut från Utlänningsnämn-
den från år 1995 är emellertid en asylsökande inte undantagen från rätten
till asyl, bara därför att han kunde ha sökt tillflykt i en annan del av hem-
landet, om det under rådande omständigheter inte hade varit rimligt att
förvänta sig av honom att göra det.194 Hänvisning görs i såväl regering-
ens som Utlänningsnämndens beslut till uttalanden i UNHCR:s handbok.
I de uttalanden som besluten refererar till anges att fruktan för förföljelse
inte alltid behöver avse hela medborgarskapslandets territorium samt att
förföljelse vid etniska konflikter eller svåra oroligheter innefattande för-
hållanden såsom inbördeskrig kan förekomma endast i en del av landet. I
sådana situationer kommer en person inte att uteslutas från möjligheten
att erhålla flyktingskap endast på grund av att han kunde ha sökt tillflykt
i en annan del av det landet, om det under alla rådande omständigheter
inte hade varit rimligt att förvänta sig av honom att göra det.195 I

190 Se prop. 1979/80:96, s. 45, samt prop. 1983/84:144, s. 47. Se vidare Wikrén och
Sandesjö 2006, s. 140. 
191 Se Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 65-96. Se även UNHCR:s handbok,
p. 106 och 107.
192 UNHCR:s handbok, p. 98. 
193 Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 18-93.
194 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 287-95.
195 UNHCR:s handbok, p. 91. Se även Summary Conclusions: Internal Protection/
Relocation/Flight Alternative, Global Consultations on International Protection, San
Remo Expert Roundtable, 6–8 September 2001 (Summary Conclusions: Internal Pro-
tection/Relocation/Flight Alternative), p. 5.

Ursprunget till principen om inre flyktalternativ är inte klart. Hänvisning görs dock
oftast till uttalandet i handboken. Se Hathaway och Foster 2003, s. 361.
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UNHCR:s riktlinjer196 om inre flyktalternativ (UNHCR, Guidelines on
Internal Flight or Relocation Alternative) anges att frågan om det rimli-
gen kan förväntas att en sökande använder sig av ett inre flyktalternativ
inte bygger på vad en hypotetisk ”rimlig person” skulle förväntas göra,
utan på vad som är både subjektivt och objektivt rimligt, med hänsyn till
den individuella sökanden och förhållandena i det alternativa området.
När det gäller de personliga förhållandena anges bl.a. sådana omständig-
heter som ålder och kön ha betydelse.197 Enligt Edwards bör ett inre
flyktalternativ bara komma i fråga för ensamkommande barn under
exceptionella förhållanden. När det gäller medföljande barn är det bero-
ende av omständigheterna i fallet, men även i dessa fall måste en nog-
grann analys göras av den inverkan som ett återvändande kan ha på ett
förföljt barn.198 Vidare är det enligt Jastram och Newland inte rimligt att
förvänta sig att en person i behov av skydd skall använda sig av ett inre
flyktalternativ om det medför en separation från nära familjemedlem-
mar.199 

Som tidigare framgått finns i vare sig flyktingkonventionen eller
utlänningslagen något krav på att förföljelsen skall utgå från staten.200 I
samband med 1997 års ändringar av utlänningslagen gjordes ett tillägg i
3 kap. 2 § 1 stycket 1989 års UtlL, som innebär att det inte har någon
betydelse om förföljelsen utgår från landets myndigheter eller om dessa
inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda. I motiven
till bestämmelsen framhålls att tillägget gjorts för att markera att flyk-
tingskap kan föreligga även när förföljelsen inte utgår från staten och att
det väsentliga bör vara om sökanden riskerar förföljelse och inte från
vem förföljelsen utgår. Tillägget innebär en kodifiering av tidigare praxis,
att flyktingskap kan föreligga även när förföljelsen inte utgår direkt från
staten, men också en ändring av tidigare praxis att flyktingskap inte

196 UNHCR, Guidelines on International Protection: ”Internal Flight or Relocation
Alternative” within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its
1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 23 July 2003, HCR/GIP/03/04.
197 UNHCR, Guidelines on Internal Flight or Relocation Alternative, p. 23 och 25. För
kritik när det gäller UNHCR:s rekommendation om rimlighetsanalys, se Hathaway och
Foster 2003, s. 381 ff. 
198 Edwards 2003, s. 73. 
199 Jastram och Newland 2003, s. 573. Se även Ruxton 2003, s. 42.
200 En bestämmelse om aktörer som utövar förföljelse finns även i artikel 6 i skydds-
grundsdirektivet. Artikeln har inte ansetts föranleda några lagstiftningsåtgärder. Se SOU
2006:6, s. 98 f.
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anses föreligga om det helt saknas statsmakt i landet. Enligt tidigare
praxis har flyktingskäl inte ansetts föreligga om det helt saknas statsmakt
i ett land, vilket i flera fall inträffat i länder med inbördeskrig.201 När det
gäller förföljelse som sker inom den privata sfären förutsätts dock som
tidigare beskrivits (avsnitt 3.2.1.4) att statens oförmåga inte beror på
t.ex. resursbrist eller ineffektivitet. 

3.2.2 Förutsättningar för upphörande
I flyktingkonventionens artikel 1C anges förutsättningarna för när en
flykting upphör att vara flykting, de s.k. upphörandeklausulerna. En per-
son som tillerkänts ställning som flykting behåller således denna till dess
att han eller hon omfattas av någon av dessa klausuler. Denna strikta
hållning motiveras enligt UNHCR:s handbok av behovet att ge flyk-
tingar en försäkran om att deras ställning inte ständigt kommer att gran-
skas mot bakgrund av obetydliga och tillfälliga förändringar av den
rådande situationen i hemlandet. Klausulerna bygger samtidigt på upp-
fattningen att internationellt skydd inte bör ges när detta inte längre är
nödvändigt eller berättigat.202 Av handboken framgår vidare att upphö-
randeklausulerna är negativa till sin karaktär och att uppräkningen är
uttömmande. De skall därför tolkas restriktivt.203 

Flyktingkonventionens artikel 1C omfattar sex punkter. De första fyra
punkterna i artikeln avser omständigheter som hänför sig till flyktingens
eget agerande, medan punkt fem och sex avser förändringar i hemlandet.
Den femte punkten rör personer som har medborgarskap och den sjätte
punkten statslösa personer. För att punkt fem och sex skall vara tillämp-
liga krävs, enligt UNHCR:s handbok, grundläggande förändringar av
förhållandena i landet. En liten och möjligtvis tillfällig förändring av de
förhållanden som ligger till grund för den enskilde flyktingens fruktan
och som inte medför större förändringar av omständigheterna anses
däremot inte vara tillräcklig.204 Vidare undantas, enligt andra stycket i
punkt fem och sex, personer som kan åberopa på tidigare förföljelse
grundade tungt vägande skäl för vägran att återvända till det land vari
han tidigare hade sin vanliga vistelseort. Detta undantag gäller s.k. statut-
flyktingar. Enligt UNHCR:s handbok ger dock undantaget uttryck för

201 Prop. 1996/97:25, s. 97 f., 289 och 366. 
202 UNHCR:s handbok, p. 111 och 112.
203 UNHCR:s handbok, p. 116.
204 UNHCR:s handbok, p. 135 jfrt m. p. 138.

EvaNilsson.book  Page 132  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



133

en mer allmän humanitär princip som kan tillämpas också på andra flyk-
tingar. Vidare anges att som regel accepteras att en person som lidit
under ohyggliga former av förföljelse, eller dennes familj, inte kan för-
väntas återvända till sitt hemland eller det land där de tidigare haft sin
vanliga vistelseort. Även om ett regimskifte ägt rum innebär detta inte
nödvändigtvis en förändring i befolkningens attityd. Flyktingens person-
liga upplevelse av förhållandena i hemlandet mot bakgrund av dennes
tidigare erfarenheter behöver inte heller ha förändrats.205 En vid tillämp-
ning av detta undantag har förespråkats av UNHCR:s exekutivkom-
mitté. Kommittén föreslår lättnader dels för personer som kan åberopa
på tidigare förföljelse grundade tungt vägande skäl för vägran att åter-
vända till det land vari han tidigare hade sin vanliga vistelseort, dels för
personer som inte kan förvänta sig att lämna asyllandet på grund av lång
vistelse som resulterat i starka familjära, sociala och ekonomiska band.206

I UNHCR:s riktlinjer207 avseende upphörande av flyktingstatus
(UNHCR, Guidelines on Cessation of Refugee Status) anges att undan-
taget kan inkludera exempelvis före detta fångar i läger och fängelser,
personer som överlevt eller bevittnat våld mot familjemedlemmar, inklu-
sive sexuellt våld, likväl som allvarligt traumatiserade personer. Särskilda
hänsyn bör enligt riktlinjerna tas till barn, eftersom de ofta kan visa
sådana tungt vägande skäl som undantaget avser.208 Enligt Edwards är
klausulerna, på grund av de allvarliga konsekvenser som kan inträda vid
ett återvändande, med nödvändighet individualiserade. De psykologiska
effekterna av våldtäkt och sexuellt våld innebär enligt Edwards att ett
återvändande i många fall aldrig är möjligt. Detta gäller i synnerhet om
det kan antas att den person som utsatts riskerar utstötning eller annan
bestraffning av familjen eller samhället. Det är enligt Edwards i fall där
barn utsatts för allvarlig förföljelse få situationer där upphörande kan
komma i fråga. Enligt henne omfattas ett traumatiserat barn alltid av
tungt vägande skäl. Den omständigheten att barnet tillbringat lång tid i

205 UNHCR:s handbok, p. 136.
206 EXCOM, Conclusion No. 69 (XLIII), 1992, Cessation of Status, p. e. Se vidare Fitz-
patrick och Bonoan 2003, s. 518 ff. Se även kommentar till artikel 1C(5) och 1C(6) av
Goodwin-Gill 1996 (a), s. 87.
207 UNHCR, Guidelines on International Protection: Cessation of Refugee Status under
Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the
”Ceased Circumstances” Clauses), 10 February 2003, HCR/GIP/03/03.
208 Se UNHCR, Guidelines on Cessation of Refugee Status, p. 20, med där gjorda hän-
visningar.
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tillflyktslandet bör också tillmätas betydelse. Att rycka upp barnet kan
vara mycket omstörtande, även under de mest lugna och frivilliga förhål-
landen. Att återsända ett barn till scenen för våldsamma brott kan med-
föra omätbara psykiska skador på barnet.209 

Upphörandeklausulerna i flyktingkonventionen motsvaras i sak av
upphörandegrunderna i 4 kap. 5 § punkt 1–5 UtlL. Bestämmelsen, som
infördes i samband med att flyktingkonventionens flyktingbegrepp togs
in i lagen, motsvarar enligt författningskommentaren 3 kap. 5 § 1989
års UtlL.210 Regeringen ansåg när bestämmelsen infördes i 1980 års lag
att det med denna uppläggning av flyktingbestämmelserna klart framgår
att flyktingstatus som har tillerkänts en utlänning har permanent karak-
tär och kan konstateras ha upphört, endast om någon omständighet som
anges i paragrafen inträffat efter det att utlänningen bedömdes som flyk-
ting.211 

Liksom i flyktingkonventionens artikel avser de första fyra punkterna
i utlänningslagens bestämmelse omständigheter som hänför sig till flyk-
tingens eget agerande. Den femte punkten avser förändringar i hemlan-
det men omfattar till skillnad från flyktingkonventionens artikel både
medborgare och statslösa. En annan skillnad är att det i utlänningslagens
bestämmelse inte gjorts något undantag för personer som utsatts för
mycket svår förföljelse. Undantaget anses dock gälla som en allmän
humanitär princip även enligt svensk rätt.212 För att förändringarna skall
kunna vara grund för ett upphörande av flyktingskap skall de enligt
Utlänningsnämndens praxis vara av djupgående och bestående art samt
vara ägnade att undanröja grunden för flyktingens fruktan för förföljelse.
Härmed avses normalt att landets egna institutioner, parlamentet, rege-
ring, myndigheter, domstolar etc., förändrats på ett sådant sätt att frihet,
säkerhet och rättvisa garanteras medborgarna i landet. Det kan emeller-
tid finnas även andra situationer där den aktuella upphörandegrunden är
tillämplig. Avgörande för bedömningen är om sökanden inte längre kan

209 Edwards 2003, s. 76 f.
210 Prop. 2004/05:170, s. 275.
211 Prop. 1979/80:96, s. 89. Om det framkommer att beslutet från början var klart orik-
tigt och att utlänningen aldrig varit flykting, kan dock utlänningen inte längre åberopa
det beslutet och eventuell flyktingförklaring skall i sådana fall återkallas. Se Utlännings-
lagen – Vägledande beslut, reg. 64-96, samt uttalande i prop. 1979/80:96, s. 117.
212 Se vidare reg. 1983-03-03 IM 1905/82 samt Wikrén och Sandesjö 2006, s. 164.
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vägra att använda sig av landets skydd till följd av förändrade förhållan-
den där.213 

Av motiven till 1980 års lag framgår att frågan om en utlänning fort-
farande är flykting endast bör tas upp när det finns anledning till det.
Detta är fallet när fråga uppkommer om utvisning på grund av brott
eller asocialitet eller om verkställighet av ett utvisningsbeslut. Detsamma
gäller när flyktingen ansöker om internationellt resedokument eller när
annars avgörande skall träffas i en fråga och det i sammanhanget har
betydelse om utlänningen fortfarande är flykting. Däremot saknas nor-
malt anledning att undersöka om en upphörandegrund har inträffat när
en ansökan om förlängt uppehållstillstånd eller permanent uppehållstill-
stånd prövas.214 

Det finns enligt en uppfattning ett direkt samband mellan artikel 1A
och artikel 1C i flyktingkonventionen. Om någon av de i artikel 1C
angivna grunderna för upphörande av flyktingskap är tillämpliga brister
det också i någon av de i artikel 1A angivna förutsättningarna för upp-
komst av flyktingskap.215 Den som inte redan genom ett beslut fått sin
ställning som flykting bekräftad anses således, som även ovan nämnts,
numera böra bedömas enligt de principer som annars gäller för asylpröv-
ningen. Det förutsätts därför inte för avslag av en asylansökan att för-
ändringarna i hemlandet har visats vara så djupgående och stabila som
krävs för återkallande av flyktingförklaring. Avgörande blir i stället att
förhållandena vid prövningstillfället ändrats så att de inte längre medför
risk för sökanden att utsättas för asylgrundande förföljelse (se ovan,
avsnitt 3.2.1.1). Det ankommer i detta fall enligt kommentaren till
utlänningslagen på den asylsökande att visa att han alltjämt är flykting,
medan det vid återkallelse av en flyktingförklaring är myndigheterna
som har att visa att en tillräckligt genomgripande och stabil förändring
inträffat i flyktingens hemland.216 Det har samtidigt i expertgruppens
konklusioner217 vid rundabordskonferensen i Lissabon betonats att den
initiala flyktingskapsprövningen och prövningen om upphörande i princip

213 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 419-00.
214 Prop. 1979/80:96, s. 89 f.
215 Se SOU 2006:6, 114.
216 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 164.
217 Summary Conclusions: Cessation of Refugee Status, Global Consultations on Inter-
national Protection, Lisbon Expert Roundtable, 3–4 May 2001 (Summary Conclusions:
Cessation of Refugee Status).
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bör hållas isär. Vidare anges att myndigheterna bör ha bevisbördan för
att de ändrade förhållandena verkligen är grundläggande och hållbara.218 

I artikel 11 i skyddsgrundsdirektivet finns en tvingande bestämmelse
om upphörande av flyktingskap. Bestämmelsen har av skyddsgrunds-
utredningen inte bedömts innebära en skyldighet för medlemsstaterna
att fortlöpande ta upp och pröva om förutsättningar för flyktingstatus
alltjämt föreligger och har inte heller i övrigt ansetts föranleda några för-
fattningsändringar.219 

3.2.3 Förutsättningar för uteslutande
I flyktingkonventionens artikel 1D, 1E och 1F återfinns de s.k. uteslu-
tandeklausulerna.220 Enligt UNHCR:s handbok omfattar klausulerna
personer som i och för sig kan anses som flykting enligt definitionen i
artikel 1A men som likväl utesluts från möjligheten att kunna erhålla
ställning som flykting.221 Dessa kan delas in i tre grupper. Den första
gruppen avser personer som redan erhåller skydd eller bistånd av FN
(artikel 1D). Den andra gruppen avser personer som inte anses vara i
behov av internationellt skydd (artikel 1E). Den tredje gruppen avser
personer som inte anses vara berättigade till internationellt skydd (artikel
1F). De gärningar som omfattas i sistnämnda fall är brott mot freden,
krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten, grova icke-politiska
brott som förövats utanför tillflyktslandet innan tillträdet till detta som
flykting samt gärningar som strider mot Förenta Nationernas syften och
grundsatser. Artiklarna reglerar uttömmande i vilka fall uteslutning kan
ske och skall tolkas restriktivt.222 Inbegripande bör enligt UNHCR:s
riktlinjer223 avseende uteslutande av flyktingstatus (UNHCR, Guide-

218 Summary Conclusions: Cessation of Refugee Status, p. 26 och 27. Se vidare Fitz-
patrick och Bonoan 2003, s. 521 f. och 531 f.
219 Se SOU 2006:6, s. 116 f.
220 Det inträffar ibland att förhållanden som motiverar ett uteslutande framkommer
först efter det att en person blivit erkänd som flykting. Beslutet om flyktingskap skall i
sådana fall återkallas. Se UNHCR:s handbok, p. 141. 
221 UNHCR:s handbok, p. 140.
222 Se vidare UNHCR:s handbok, p. 149, samt UNHCR, Guidelines on Application of
the Exclusion Clauses, p. 2 och 3 (för fullständig referens till sistnämnda källa, se föl-
jande not). 
223 UNHCR, Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion
Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, 4 September

EvaNilsson.book  Page 136  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



137

lines on Application of the Exclusion Clauses) i allmänhet prövas före
uteslutande, men det finns inte någon strikt ordning.224 

Uteslutandeklausulerna gäller enligt riktlinjerna i princip även för
minderåriga. En förutsättning är dock att den minderårige uppnått
åldern för ansvarsförmåga (”criminal responsibility”) och har den men-
tala kapacitet som krävs för att kunna hållas ansvarig för det aktuella
brottet. På grund av barns sårbarhet bör stor omsorg iakttas vid beak-
tande av uteslutning i fall med minderåriga, och ursäktande omständig-
heter (”defences”) som t.ex. att den minderårige utsatts för tvång bör sär-
skilt noga utredas.225 Om man tillämpar artikeln på barn, bör barnet
enligt uttalanden av UNHCR dock ändå skyddas mot återsändande.226

Enligt Edwards är det inte klart om den tillämpliga åldern för ansvarsför-
måga avser barnets hemstat eller asyllandet. Med en försiktig tolkning
bör den högre åldern tillämpas, även om det kan leda till olika tillämp-
ning inom och mellan olika jurisdiktioner. Enligt Gallagher bör klausu-
lerna inte tillämpas på barn under 15 år, och när det gäller barn mellan
15 och 18 år kan uteslutande bara komma i fråga i exceptionella fall.227 

Enligt riktlinjerna måste, i fall där huvudsökanden utesluts från flyk-
tingstatus, de som är beroende av denna person visa egna skäl för flyk-

224 UNHCR, Guidelines on Application of the Exclusion Clauses, p. 31. Se även Sum-
mary Conclusions: Exclusion from Refugee Status, Global Consultations on Internatio-
nal Protection, Lisbon Expert Roundtable, 3–4 May 2001 (Summary Conclusions:
Exclusion from Refugee Status), p. 15–16, samt diskussion av Gilbert 2003, s. 464–466.
225 UNHCR, Guidelines on Application of the Exclusion Clauses, p. 28. Se även Sum-
mary Conclusions: Exclusion from Refugee Status, p. 23–24. Barnsoldater utgör ett
exempel som aktualiserar sådana frågor. Dessa barns situation väckte internationell upp-
märksamhet genom en studie av Graça Machel, som publicerades 1996. Se UNICEF,
Report of Graça Machel, Expert of the Secretary-General of the United Nations, Impact
of Armed Conflict on Children, August 1996, även tillgänglig på http://www.unicef.org/
graca/. Se även Brett och McCallin 1998 samt Machel 2001. 
226 Se vidare Gilbert 2003, s. 473, med där gjorda hänvisningar. Se även Summary Con-
clusions: Exclusion from Refugee Status, p. 25.
227 Se Gallagher 2002, s. 311 och 333 f. Se även Kingsley Nyinah 2000, s. 308. Enligt
honom är omständigheterna för barnsoldater ofta sådana att det föreligger en presumtion
mot straffansvar, och tröskeln för att bryta denna presumtion bör vara extremt hög.

2003, HCR/GIP/03/05. Ytterligare vägledning finns i UNHCR:s Background Note on
the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention Relating to
the Status of Refugees, September 2003.
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tingstatus.228 Uteslutning kan med andra ord inte vara ”härledd”.229 I
den folkrättsliga litteraturen har även uppmärksammats att det faktum
att familjeöverhuvudet uteslutits mycket väl kan utgöra ytterligare bevis
för att andra familjemedlemmar kan komma att lida förföljelse. Enligt
Gilbert är den uteslutna personen i de flesta fall en man, antingen en
make, fader eller broder.230 Om övriga familjemedlemmar erkänns som
flyktingar kan dock enligt riktlinjerna den person som uteslutits inte för-
lita sig på rätten till familjens enhet i syfte att uppnå skydd eller stöd som
flykting.231 Familjemedlemmar kan således inte ”betvinga” uteslutning
av en annan familjemedlem.232 

I 5 kap. 1 § andra stycket 3–6 UtlL finns bestämmelser om att uppe-
hållstillstånd får vägras en asylsökande, som i och för sig är tillståndsbe-
rättigad, med hänsyn till att ett annat land i första hand bör ge erforder-
ligt skydd. Om förhållandena inte är sådana att utlänningen omfattas av
skyddsbestämmelsen i 4 kap. 2 § första stycket 1 UtlL, dvs. att utlän-
ningen känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att
utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (den s.k. tortyrbestämmelsen), får, enligt
5 kap. 1 § andra stycket 1 UtlL, uppehållstillstånd också vägras flyk-
tingar enligt 4 kap. 1 § UtlL om det finns synnerliga skäl på grund av
vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet eller med hänsyn
till rikets säkerhet. Första och andra stycket i bestämmelsen motsvarar
enligt författningskommentaren i huvudsak 3 kap. 4 § 1989 års utlän-
ningslag.233 Ändringar har gjorts till följd av att bestämmelsen om
skyddsbehövande i övrigt inte längre omfattar dem som fruktar förföl-
jelse på grund av sitt kön eller sin homosexualitet. Vidare har punkt 6
ändrats med anledning av att Dublinkonventionen234 numera enbart

228 UNHCR, Guidelines on Application of the Exclusion Clauses, p. 29. Se även Sum-
mary Conclusions: Exclusion from Refugee Status, p. 22.
229 Jastram och Newland 2003, s. 573.
230 Gilbert 2003, s. 474.
231 UNHCR, Guidelines on Application of the Exclusion Clauses, p. 29. Se även Sum-
mary Conclusions: Exclusion from Refugee Status, p. 22.
232 Jastram och Newland 2003, s. 573.
233 Prop. 2004/05:170, s. 276.
234 Konventionen rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en
ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i Europeiska gemenskaperna,
EGT C 254, 19.8.1997, s. 1. Konventionen är tillämplig i förhållande till Danmark,
genom avtal den 8 mars 2006 (Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket
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gäller i förhållande till Danmark. Vidare anges i ett nytt tredje stycke att
det i Dublinförordningen235 finns bestämmelser som tillämpas gentemot
Europeiska unionens medlemsstater samt Island och Norge. Konventio-
nen och förordningen reglerar ansvarsfördelningen mellan staterna för
handläggningen av en asylansökan. Enligt artikel 6 i förordningen skall
ansvaret för att pröva asylansökan, om den asylsökande är en underårig
utan medföljande vuxen, ligga hos den medlemsstat där en medlem av
sökandens familj lagligen befinner sig, under förutsättning att det är för
den underåriges bästa. I frånvaro av en familjemedlem är det den med-
lemsstat där den underårige gett in sin ansökan som skall ansvara för
prövningen.

Enligt motiven till bestämmelsen i punkt 1 tar denna sikte dels på
situationer då det av hänsyn till rikets säkerhet inte är möjligt att ge asyl,
dels på sådana omständigheter som diskvalificerar utlänningen från
skydd enligt flyktingkonventionen.236 Enligt ett vägledande beslut från
Utlänningsnämnden år 2003, bör det i princip krävas samma grad av
bevisning som för att åtal skall väckas i enlighet med internationell stan-
dard. Då familjens överhuvud uteslutits från asyl innebär det inte att
övriga familjemedlemmar också skall uteslutas, utan familjemedlem-
marna skall prövas individuellt. Enligt nämnden saknas det också anled-
ning att först pröva om sökanden är flykting. Av beslutet framgår också
att minderåriga inte skall uteslutas, om de inte är straffmyndiga i enlig-
het med mottagarlandets lagstiftning. Minderåriga i övrigt skall inte hel-
ler uteslutas om mens rea – brottslig avsikt – inte kan konstateras.237 

235 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier för att
avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en med-
borgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat, EUT L 50, 25.2.2003, s. 1. För-
ordningen är tillämplig också i förhållande till Island och Norge (Avtal den 19 januari
2001 mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge
om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handlägg-
ningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge, EGT L 93,
3.4.2001, s. 40.).
236 Se vidare Wikrén och Sandesjö 2006, s. 168.
237 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 442-03.

Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret
för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i Danmark eller
någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av finger-
avtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen, EUT L 66, 8.3.2006, s. 38.). 
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Artikel 2 c i skyddsgrundsdirektivet anger som en förutsättning för att
en person skall uppfylla kraven som flykting att han eller hon inte
omfattas av uteslutningsbestämmelserna i artikel 12. Uteslutande-
bestämmelserna i utlänningslagen är i stället knutna till rätten till uppe-
hållstillstånd. Det innebär att utlänningslagens flyktingdefinition till
skillnad från skyddsgrundsdirektivets inkluderar även den som omfattas
av en uteslutningsbestämmelse. Skyddsgrundsutredningen har föreslagit
att detta ändras och att utlänningslagens uteslutandebestämmelser i stället
skall knytas till beviljandet av flyktingstatus.238 

3.2.4 Fastställande av fakta
Vid fastställande av fakta måste de relevanta uppgifterna enligt
UNHCR:s handbok i första hand tillhandahållas av den sökande själv.
Bevisbördan ligger också i princip på den sökande. Den sökande kan
emellertid ofta inte styrka sina påståenden med skriftlig eller annan
bevisning. De fall då en sökande kan styrka alla sina påståenden kommer
enligt handboken att vara undantag snarare än regel. I flertalet fall har en
sökande som flyr undan förföljelse endast med sig det allra nödvändi-
gaste och saknar ofta identitetshandlingar. Skyldigheten att ta reda på
och värdera alla relevanta fakta delas därför mellan den sökande och
utredaren. I vissa fall måste utredaren utnyttja alla till buds stående
medel för att få fram erforderlig bevisning till stöd för den sökande. En
sådan utredning röner emellertid inte alltid framgång, och det kan även
finnas påståenden som inte låter sig bevisas. Om sökandens redogörelse
förefaller trovärdig och det inte finns goda skäl att anta det motsatta bör
den sökande i sådana fall ges en fördel av det uppkomna tvivelsmålet
(”the benefit of the doubt”). Beviskravet bör således inte tillämpas alltför
strikt, med tanke på de svårigheter som i bevishänseende följer av den
speciella situation den sökande befinner sig i. Bevisregeln om tvivelsmå-
lets fördel bör dock enligt handboken endast tillämpas när all tillgänglig
bevisning har inhämtats och kontrollerats och när utredaren är förvissad
om den sökandes allmänna trovärdighet. Den sökandes uppgifter måste
också vara sammanhängande och rimliga samt inte strida mot allmänt
kända fakta. Normalt torde den första intervjun vara tillräcklig för att få
klarhet om den sökandes berättelse. Utredaren kan emellertid bli
tvungen att genomföra ytterligare en intervju, för att klara ut vad som
kan framstå som motsägelser samt finna förklaringar till felaktiga

238 Se vidare SOU 2006:6, s. 117 ff.
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påståenden och underlåtenhet att uppge väsentliga sakförhållanden.
Osanna påståenden är i sig inte skäl nog att vägra en person flykting-
status. Det är utredarens sak att bedöma sådana påståenden i ljuset av
samliga omständigheter i fallet.239 

Av motiven till den nya utlänningslagen framgår också att det ankom-
mer på sökanden att själv presentera sina yrkanden och de grunder han
eller hon vill åberopa samt ta fram eventuellt åberopade bevis.240 Det
betonades där också att tyngdpunkten i prövningen i utlänningsärenden
ligger i första instans och att alla i ärendet relevanta omständigheter och
dokument eller annat som åberopas skall ha lagts fram vid prövningen
hos Migrationsverket.241 Vidare hänvisades till uttalandena i UNHCR:s
handbok om att bevisbördan i princip ligger på den sökande samt att
beviskravet inte bör tillämpas alltför strikt med tanke på de svårigheter
som i bevishänseende följer av den speciella situation den sökande befin-
ner sig i. Slutsatsen blev att Migrationsverkets utredningsansvar kvarstår,
samtidigt som ett stort ansvar läggs på den sökande och dennes biträde
när det gäller att tidigt presentera yrkanden, grunder och eventuell bevis-
ning. Det övergripande ansvaret för att den sökandes skäl och grunder
har blivit tillräckligt utredda angavs dock ligga hos verket.242 Av Migra-
tionsöverdomstolens tidigare nämnda praxis framgår också att det vilar
ett omfattande utredningsansvar på Migrationsdomstolarna när mål om
flyktingstatus prövas.243 I ett praxisbildande beslut från regeringen från
år 2005, rörande barn med uppgivenhetssymptom, har även slagits fast
att barns egna asylskäl skall utredas och bedömas självständigt samt att
barn kan uppleva förföljelse och fruktan på ett annat sätt än vuxna och
att det skall vägas in vid bedömningen av barns asylskäl.244 

Frågan om fastställande av flyktingskap har tidigare också berörts i
motiven till 1997 års lagändringar. Det angavs där, i beskrivningen av
gällande ordning, att det alltid är fråga om en samlad bedömning i det

239 Se UNHCR:s handbok, p. 195–197, 199, 203 och 204.
240 Prop. 2004/05:170, s. 155.
241 Prop. 2004/05:170, s. 153.
242 Prop. 2004/05:170, s. 155. Om utredningsansvarets fördelning mellan enskild och
myndighet i asylärenden, se vidare Wikrén och Sandesjö 2006, s. 142 ff. och 439 f., med
där angivna källor. Se även Wilton Wahren 1998, s. 65–67, och Diesen 1998, särskilt
s. 154–164.
243 MIG 2006:01. Migrationsöverdomstolen har i flertalet av de mål som behandlats av
domstolen återförvisat ärendet för ny handläggning på grund av brister vid förfarandet.
244 Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 101-05.
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enskilda fallet av vad utlänningen kan riskera om han eller hon sänds till-
baka, mot bakgrund av sökandens egen berättelse och vad som är känt
om förhållandena i det land dit verkställighet skall ske.245 I samband
med ändringarna i flyktingbestämmelsen underströks också vikten av att
beviskraven inte ställs alltför högt när det gäller påståenden om risk för
förföljelse samt att någon fullständig bevisning som klart styrker att det
finns en sådan risk sällan kan läggas fram. Sökandens berättelse bör där-
för godtas om den framstår som trovärdig och sannolik.246 

Enligt Utlänningsnämndens praxis bör det kunna krävas av en utlän-
ning som åberopar rätt till skydd här att han vid utredningen av ärendet
uppger samtliga fakta och visar tillgängliga dokument. Det är enligt
nämnden också rimligt att begära att sökanden direkt vid ankomsten
kontaktar myndigheterna och berättar om sin belägenhet.247 Regeringen
har därefter även slagit fast att en asylsökande i första hand själv måste
tillhandahålla relevanta uppgifter samt att krav måste kunna ställas på att
han eller hon talar sanning och helt och hållet bistår utredaren så att alla
fakta klarläggs, för att den asylsökande skall kunna erhålla asyl.248 Rege-
ringen har dock i en rad beslut framhållit att enbart det förhållandet att
asylsökanden lämnat oriktiga eller orimliga uppgifter om resan till
Sverige inte utan vidare kan tillåtas påverka tilltron till de uppgifter om
förhållandena i hemlandet som utlänningen har anfört till stöd för att
bedömas som flykting.249 Avsaknad av pass och vissa resehandlingar har
dock i regeringens praxis i ett fall inte ansetts kunna ge anledning till
annan slutsats än att den asylsökande undanhållit omständigheter av
väsentlig betydelse för bedömningen av rätten till skydd här.250 Betydel-
sen av att en asylsökande avhänt sig den passhandling som använts för
resan till Sverige har också behandlats i praxis av Utlänningsnämnden.
Nämnden har i ett av dessa beslut uttalat att om en asylsökande förstör

245 Prop. 1996/96:25, s. 90.
246 Prop. 1996/97:25, s. 98. Se även Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 417-00.
Om beviskravet vid fastställande av flyktingskap, se vidare Wikrén och Sandesjö 2006,
s. 142 ff., med där angivna källor. Se även Diesen 1998, särskilt s. 163 f. och 174 ff.,
samt Diesen 2003, s. 109 f. 
247 Utlänningslagen – vägledande beslut, UN 48-92.
248 Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 74-97. Om sökandens ansvar för fakta i
ärendet, se även Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 83-98.
249 Se reg. 1982-12-09 IM 3453/81 och reg. 1983-02-03 IM 1321/81 samt kommentar
av Wikrén och Sandesjö 2006, s. 144.
250 Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 37-91.
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eller på annat sätt avhänder sig den passhandling som begagnats för
resan hit, leder det normalt till slutsatsen att den asylsökande undanhål-
ler uppgifter av väsentlig betydelse för asylbedömningen och att tilltron
till de övriga uppgifter den asylsökande lämnat då kan förringas. Samti-
digt framhölls att om sökanden lämnat en sammanhängande berättelse
som i sig är sannolik och som dessutom vinner stöd av andra uppgifter i
ärendet, kan inte enbart den omständigheten att passhandling saknas
leda till slutsatsen att berättelsen saknar trovärdighet. Nämnden beto-
nade slutligen att även om vad som uppges rörande passhandlingen kan
resa vissa tvivel bör dessa inte, med de principer för bevisvärdering som
bör gälla i asylärenden, få bli utslagsgivande om den asylsökande i övrigt
framstår som trovärdig och berättelsen som sannolik.251 När det gäller
beviskravet hänvisas i Utlänningsnämndens praxis också till tidigare
nämnda uttalande i propositionen till 1997 års lagändringar att beviskra-
ven när det gäller påståenden om risk för förföljelse inte kan ställas allt-
för högt och att sökandens berättelse bör godtas om den framstår som
trovärdig och sannolik.252 En förutsättning för tillämpning av bevisre-
geln om the benefit of the doubt har i regeringens praxis angivits vara att
den asylsökande gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse och att
hans eller hennes allmänna trovärdighet inte kan ifrågasättas.253 Enligt
Diesen torde som förutsättning för regelns tillämpning gälla att bevis-
ningen till den sökandes fördel i vart fall uppgår till ett överviktsläge,
dvs. att det som påstås såväl om flyktinggrund som om förföljelserisk
mer sannolikt föreligger än inte föreligger. Detta förutsätter enligt Die-
sen att den sökandes uppgifter i dessa delar besitter ”en viss trovärdighet
och tillförlitlighet.”254 

Särskilda problem kan enligt UNHCR:s handbok uppkomma när
man skall fastställa flyktingstatus för en minderårig, på grund av svårig-
heterna att tillämpa kriteriet ”välgrundad fruktan”. Åtföljs den minder-
årige av en eller båda sina föräldrar, eller någon annan för den minderår-
ige ansvarig familjemedlem, som ansöker om flyktingstatus, kommer
den underåriges egen flyktingstatus enligt handboken att fastställas i
enlighet med principen om familjens enhet.255 Frågan om ett ensamt

251 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 29-92.
252 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 417-00. 
253 Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 74-97. 
254 Diesen 2003, s. 110.
255 UNHCR:s handbok, p. 213.
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barn kan vara berättigat till flyktingstatus måste, anges det, i första hand
avgöras mot bakgrund av barnets mentala utveckling och mognad. I
fråga om mindre barn blir det som regel nödvändigt att anlita barnpsy-
kologisk expertis.256 Det är enligt handboken lättare att fastställa flyk-
tingskap i fråga om tonåringar, även om det också i dessa fall beror på
den minderåriges faktiska mognad. I avsaknad av något som tyder på
motsatsen får man anta att en person som fyllt 16 år är tillräckligt mogen
för att hysa en välgrundad fruktan för förföljelse. Minderåriga under 16 år
anses däremot normalt sakna tillräcklig mognad. De kan känna fruktan
och ha en vilja, men dessa omständigheter kan eventuellt inte tillmätas
samma vikt som när det gäller en vuxen.257 Dock understryks i handbo-
ken att detta bara är allmänna riktlinjer och att en minderårigs mentala
mognad måste avgöras mot bakgrund av den minderåriges personlighet
och familjebakgrund samt kulturella bakgrund.258 I de fall där den min-
derårige inte har nått den grad av mognad som gör det möjligt att kon-
statera att en välgrundad fruktan föreligger på samma sätt som för en
vuxen, är det enligt handboken nödvändigt att fästa större vikt vid vissa
objektiva faktorer. Har den minderårige anlänt tillsammans med en
grupp flyktingar, så är detta en omständighet som kan tyda på att även
den minderårige är flykting.259 Vidare måste omständigheterna rörande
föräldrarna och andra familjemedlemmar och deras situation i hemlan-
det beaktas. Om det kan antas att föräldrarna önskar att barnet skall vis-
tas utanför hemlandet på grund av välgrundad fruktan för förföljelse, så
bör det förutsättas att barnet självt känner en sådan fruktan.260 När för-
äldrarnas önskemål inte kan klarläggas eller när föräldrarnas önskemål
står i konflikt med barnets, måste utredaren i samråd med sakkunniga,
och utifrån det material som finns i ärendet, komma till en slutsats om
den underårige hyser välgrundad fruktan. Detta kan enligt handboken
kräva en liberal tillämpning av principen om tvivelsmålets fördel.261 

I UNHCR:s riktlinjer om flyktingbarn från år 1994 anges att tillämp-
ningen av kriteriet välgrundad fruktan för förföljelse i fråga om barn

256 UNHCR:s handbok, p. 214.
257 UNHCR:s handbok, p. 215.
258 UNHCR:s handbok, p. 216.
259 UNHCR:s handbok, p. 217.
260 UNHCR:s handbok, p. 218.
261 UNHCR:s handbok, p. 219.

EvaNilsson.book  Page 144  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



145

normalt inte ger upphov till några problem, när, som i majoriteten av
fallen, dessa medföljer någon förälder. Fastställande av flyktingstatus för
ensamkommande barn anses dock vara svårare och kräva särskilda hän-
syn.262 När det gäller barnets mentala utvecklingsgrad och mognad
anges i riktlinjerna att en expert med tillräcklig kunskap om barns psy-
kologiska, emotionella och fysiska utveckling och beteende bör anlitas
för att göra de nödvändiga bedömningarna, med beaktande av att barn
kan manifestera sin rädsla på andra sätt än vuxna. Om möjligt bör en
sådan expert ha samma kulturella bakgrund och modersmål som barnet.
När barnet bedöms tillräckligt moget att känna och uttrycka en välgrun-
dad fruktan för förföljelse, så kan ärendet, enligt riktlinjerna, behandlas
på liknande sätt som för en vuxen. Om barnet inte uppnått sådan mog-
nad är det i stället nödvändigt att mer i detalj utreda objektiva faktorer,
såsom vad som karaktäriserar den grupp som barnet lämnat, situationen
i hemlandet och omständigheterna rörande familjemedlemmar inom
och utom ursprungslandet. Även i dessa riktlinjer betonas att de sär-
skilda bevisproblem som råder vid prövningen om barns flyktingstatus
fordrar en liberal tillämpning av principen om tvivelsmålets fördel.263 

Enligt UNHCR:s riktlinjer om ensamkommande barn från år 1997
skall, vid fastställandet av de faktiska omständigheterna, särskild hänsyn
tas till sådana omständigheter som barnets utvecklingsnivå, hans eller
hennes möjligen begränsade kunskap om förhållandena i ursprungslan-
det och dessa omständigheters betydelse för det juridiska flyktingbegrep-
pet, liksom barns särskilda sårbarhet.264 Även i 1997 års riktlinjer beto-
nas att barn kan ge uttryck för sin rädsla på andra sätt än vuxna och att
det av detta skäl vid prövningen av barnets begäran kan vara nödvändigt
att ta större hänsyn till vissa objektiva förhållanden och, mot bakgrund
av dessa, avgöra om ett barn kan presumeras ha en välgrundad fruktan
för förföljelse.265 I dessa riktlinjer påpekas emellertid även att det måste
hållas i minnet att barn har särskilda rättigheter enligt barnkonventionen
och att såväl det sätt som dessa rättigheter kränks som kränkningarnas
natur kan vara annorlunda än de som förekommer beträffande vuxna.
Vissa handlingsprogram och metoder, vilka utgör grova kränkningar av

262 UNHCR, Guidelines on Protection and Care, s. 97.
263 UNHCR, Guidelines on Protection and Care, s. 100 f. 
264 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures, p. 8.6. Se även Rådets resolution
om underåriga medborgare i tredje land utan medföljande vuxen, artikel 4(6). 
265 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures, p. 8.6.
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särskilda rättigheter som barn har, kan, under vissa omständigheter, leda
till situationer som faller inom ramen för flyktingkonventionen. Som
exempel ges rekrytering av barnsoldater, tvångsmässigt barnarbete, han-
del med barn för prostitution och sexuell exploatering samt praktiseran-
det av kvinnlig könsstympning.266 Enligt riktlinjerna är det vidare viktigt
att beakta förhållandena för barnets familjemedlemmar, eftersom detta
kan vara centralt för ett barns begäran om flyktingförklaring. Även om
ett barn kan ha en personlig rädsla eller ha egna erfarenheter av förföl-
jelse, så är det vanligare att barnet känner rädsla eller har erfarenheter av
diskriminering eller förföljelse som drabbat hela familjen.267 Slutligen
anges att barn sällan lämnar sitt hemland på egen hand, utan att de nor-
malt skickas iväg av sina föräldrar eller vårdnadshavare. Om det i dessa
fall finns anledning att tro att föräldrarna önskat att deras barn skall vara
utanför hemlandet på grund av deras egen välgrundade fruktan för för-
följelse, så skall barnet självt presumeras känna sådan fruktan. När för-
äldrarnas vilja inte kan fastställas eller om det finns anledning att tvivla
på föräldrarnas vilja, så skall ett beslut fattas beträffande barnets välgrun-
dade fruktan på grundval av alla kända omständigheter. De slutliga
besluten skall avgöras från fall till fall och grundas på den unika sam-
mansättning av faktorer som framförs av varje barn, inklusive personlig,

266 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures, p. 8.7.
Påtvingad eller vilseledande rekrytering av kvinnor eller minderåriga med påtvingad

prostitution eller sexuell exploatering som syfte utgör enligt UNHCR:s riktlinjer om
könsrelaterad förföljelse en form av könsrelaterat våld som kan utgöra förföljelse
(UNHCR, Guidelines on Gender-Related Persecution, p. 18). UNHCR har också utfär-
dat särskilda riktlinjer avseende offer för trafficking eller personer som riskerar att bli
offer för trafficking, där ensamkommande eller åtskiljda barn uppmärksammas som en
särskilt utsatt grupp. I riktlinjerna betonas att alla fall som rör barn som offer för traffick-
ing kräver en noggrann undersökning av eventuell inblandning av familjemedlemmar
eller vårdare i samband med denna. Se UNHCR, Guidelines on International Protec-
tion: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol
relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being
trafficked, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07 (UNHCR, Guidelines on Trafficking), p. 19
och 20. Till grund för båda riktlinjerna ligger den definition av trafficking som ges i arti-
kel 3 i FN:s tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel
med människor (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Espe-
cially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime, 8 January 2001, UN Doc. A/55/383). Se UNHCR,
Guidelines on Gender-Related Persecution, not 8, och UNHCR, Guidelines on
Trafficking, p. 7 och 8, samt not 9.
267 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures, p. 8.8.
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familjär och kulturell bakgrund. Det är därför viktigt att de personer
som involveras i prövningsprocessen har kunskap om barnets historia,
kultur och bakgrund.268 

Enligt Goodwin-Gill tillhandahåller varken flyktingkonventionen
eller barnkonventionen en fullständigt tillfredsställande juridisk grund,
när det gäller situationen för barn som flyktingar.269 När det gäller bar-
nets ställning som asylsökande har författaren konstaterat att ”[p]ractical
reasons and procedural convenience subordinate individual claims to an
alternative principle, and [that] the child’s status is relegated to that of
dependency.”270 Medan detta är tillräckligt och speglar de sociala realite-
terna i ett fall med barn som medföljer en vuxen, anser författaren att det
fordras en mer vittomfattande ansats när det gäller ensamkommande
barn som söker skydd.271 Uppfattningen att det främst är det ensam-
kommande barnets ställning som är problematisk delas även av Kourula,
som konstaterar att barn normalt sett drar fördel av den status som bevil-
jas familjens överhuvud eller av familjeåterförening, medan situationen
för ensamkommande barn är mer problematisk.272 Även Fernhout är av
uppfattningen att det framförallt är flyktingbestämningen när det gäller
det ensamkommande barnet som fordrar särskilda hänsyn. Fernhout är i
övrigt av uppfattningen att UNHCR:s riktlinjer om flyktingbarn till-
handahåller ett utmärkt ramverk när det gäller bl.a. statusbestämningen
av barn.273 Goodwin-Gill är dock kritisk till det mognadskriterium som
uttryckts i UNHCR:s handbok. Enligt författaren är det sätt som
UNHCR:s handbok närmar sig flyktingdefinitionen i termer av mognad
felaktigt av flera skäl. För det första finns det inte något nödvändigt sam-
band mellan någon särskild grad av mognad och förekomsten av en väl-
grundad fruktan för förföljelse. För det andra har barn samma förmåga
att känna fruktan som vuxna; deras mognad kan bara ha betydelse för
deras förmåga att förstå de händelser eller förhållanden som utgör grun-
den för fruktan. För det tredje är barnets mognad irrelevant för frågan
om han eller hon kan komma att bli förföljd. För det fjärde, och vikti-
gast av allt, fordrar principen om barnets bästa att beslut rörande barnet

268 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures, p. 8.9 och 8.10.
269 Se Goodwin-Gill 1996 (a), s. 257.
270 Goodwin-Gill 1996 (a), s. 357.
271 Goodwin-Gill 1996 (a), s. 357. 
272 Kourula 1997, s. 140.
273 Fernhout 1999, s. 113 f.
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skall tas på grundval av alla omständigheter, inklusive barnets personliga
situation och rådande förhållanden i ursprungslandet. Barnets välfärd
och det särskilda skydd och stöd för barn som följer av internationella
normer tar, anser författaren, över de snäva hänsyn som tas när det gäller
flyktingstatus.274 Vad som fordras är, menar författaren, ”a decision for
and on behalf of the unaccompanied child, which takes account of the
best interests of the child and effectively contributes to his or her full
development, preferably in the environment of the family.”275 Även
Kourula är kritisk mot den mognadspresumtion som kommer till
uttryck i UNHCR:s handbok, av det skäl att barn i flyktingsituationer
ofta tvingas mogna vid tidigare ålder och att det förhållningssätt som
barnkonventionen omfattar är mer användbart och flexibelt.276

Enligt Bhabha innebär ifrågasättandet av handbokens uppdelning i ett
subjektivt och ett objektivt element att det finns anledning att ifrågasätta
också den uppdelning som görs mellan vuxna och barn på denna grund.
Hon menar vidare att även om man accepterar det subjektiva elementet
som en del i bevisfrågan vid prövningen, är det inte klart att barn, som
kategori, är mer rädda av sig än vuxna. Enligt Bhabha är variationen
inom kategorin barn eller vuxna troligen minst lika stor som mellan de
olika kategorierna. Människors subjektiva reaktioner på traumatiska
händelser är, menar hon, beroende av en mängd faktorer, där ålder bara
utgör en. Det tycks därför inte finnas något berättigande i att fästa min-
dre vikt vid ett barns fruktan eller vilja jämfört med en vuxens.277 

Enligt Bhabha och Young saknas också i UNHCR:s rekommendatio-
ner det rättighetsbaserade perspektiv som kommer till uttryck i barnkon-
ventionen. Enligt författarna bör rekommendationerna ändras så att de
inkluderar det grundläggande kravet att barnets bästa skall komma i
främsta rummet i beslutsprocessen.278 Principen om barnets bästa bör
enligt författarna fungera som ”an interpretive aid, broadening and dee-
pening the scope of protection, both in terms of substantive law and

274 Se även ECRE:s tidigare nämnda rekommendationer (Position on Refugee Children
by the European Council on Refugees and Exiles), p. 3, där det anges att ”[i]n many
instances, [children’s] rights as children will supersede their rights as asylum seekers or
refugees.” 
275 Goodwin-Gill 1996, s. 357 f. Om familjens betydelse för ensamkommande flykting-
barn, se även Goodwin-Gill 1995 och 1996 (b). 
276 Kourula 1997, s. 142.
277 Bhabha 2001, s. 298.
278 Bahbha och Young 1999, s. 113 f.
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procedural mechanisms.”279 Barnkonventionens betydelse som normativ
referensram erkänns också i UNHCR:s riktlinjer.280 Vidare måste enligt
författarna även barnets rätt att komma till tals erkännas. Bhabha och
Young är också kritiska till att det i rekommendationerna saknas ett
erkännande av att medföljande barn kan ha en avvikande grund för asyl
och som till och med kan baseras på handlingar av den som har omvård-
naden om barnet.281 

Även Tuitt är kritisk till den uppfattning som kommer till uttryck i
handboken och senare riktlinjer. Enligt författaren tycks den allmänna
uppfattningen, när det gäller barn i familj, vara att förföljelse eller annan
skada som drabbar barnet kan härledas från den vuxne och att det därför
är riktigt att barnets rättigheter också är härledda. Det finns, enligt för-
fattaren, en uppfattning, nästan liktydig med en presumtion, att barn
inte tillhör stridande fraktioner i inbördeskrig, utan att barn i själva ver-
ket tillskrivs en i allt väsentligt ”passiv” roll i flyktingliknande situationer
– en roll som väsentligen bygger på uppfattningen att någonting annat
eller någon annan än barnet varit det egentliga föremålet för skada.
Enligt Tuitt ”[i]n such circumstances the welfare notion dispels the need
to confer refugee status on children. Rather, should they be fortunate
enough to escape their situation, rights are granted indirectly to them
through the entity – the family – most concerned with there welfare.”282

Tuitt konstaterar vidare att vad som verkar vara en logisk och rationell
förklaring för det slags skydd som traditionellt utvidgats till barn kom-
prometteras av två faktorer. Den första faktorn är att frågan om barn för-
klaras som flykting enligt konventionen eller på grund av principen om
familjens enhet inte avgörs genom en noggrann undersökning av den
skada de kan komma att utsättas för vid ett återvändande till ursprungs-
landet, utan av om de är ensamkommande eller ej. Konsekvensen av
detta är att presumtionen för oskuld på slagfältet eller andra flyktingpro-
ducerande situationer, när det gäller barn i familj ligger fast, och detta är
enligt Tuitt en avgörande faktor när man skall förklara dessa barns fortfa-

279 Bahbha och Young, 1999, s. 98. Se även Gallagher 2002, s. 332. Enligt Gallagher
måste barnkonventionen läsas så att den modifierar flyktingkonventionen. Se även dis-
kussion av Bierwirth 2005, s. 23 och 25. 
280 Se vidare UNHCR, Guidelines on Protection and Care, s. 18 f., och UNHCR,
Guidelines on Policies and Procedures, p. 2.
281 Bahbha och Young, 1999, s. 114.
282 Se Tuitt 2000, s. 152 f. Se även Ayotte 2000, s. 21, samt Bhabha 2001, s. 293 ff. och
Bhabha 2004, s. 240 f.
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rande vaga ställning enligt internationell flyktingrätt. Den andra faktorn
är att denna passiva roll som tilldelats barn, som en följd av ett ökat
erkännande av fenomenet med barnsoldater, allvarligt kan ifrågasättas.
De faktorer som identifierats när det gäller de skäl barn har för att delta i
striderna är dock, påpekar hon, sådana som ”would supposedly be com-
mon to adults (males) whose status under refugee law is not uncertain or
disputed.”283 

3.2.5 Fastställande på grund av vuxens ansökan
Fastställande som grundas på en vuxens ansökan aktualiseras som tidi-
gare nämnts i de fall där familjeöverhuvudet beviljas flyktingstatus. Det
anses i dessa fall vara allmän statspraxis att också bevilja flyktingstatus till
de personer som är beroende av familjeöverhuvudet.284 Fastställandet
bygger i detta fall på principen om familjens enhet.285 Om familjens över-

283 Tuitt 2000, s. 153, med hänvisning till Cohn och Goodwin-Gill 1994. Se även utta-
landen av Edwards 2003, s. 47, 49 och 79 f., och Juhlén 2003, s. 19. Olsen har upp-
märksammat att det i fall med barnsoldater kan finnas en konflikt mellan skyddet för
barn och barns autonomi, genom att barnets deltagande i sådana aktiviteter, i synnerhet
när det gäller irreguljära trupper eller gerillaarméer, även kan vara ett uttryck för dess
politiska uppfattning (Olsen 1992, s. 214).
284 UNHCR, Guidelines on Protection and Care, s. 98. Se även UNHCR:s handbok,
p. 183 och 184. 
285 Principen berörs inte i 1951 års konvention. Den berörs däremot i rekommendation B
i slutdokumentet från den konferens som antog konventionen (Final Act of the United
Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons
1951, UN Doc. A/CONF.2/108/Rev.1, 26 November 1952). Principen berörs också i
UNHCR:s handbok och har även behandlats i ett flertal av exekutivkommitténs konklu-
sioner. Se främst EXCOM, Conclusion No. 9 (XXVIII), 1977, Family reunion, No. 24
(XXXII), 1981, Family Reunification och No. 47 (XXXVIII), 1987, Refugee Children,
p. d, h och i samt No. 88, (L), 1999, Conclusion on the Protection of the Refugee’s
family och Conclusion No. 101 (LV), 2004, General, p. n. Särskilda riktlinjer om åter-
förening av flyktingfamiljer har även utfärdats av kommissariatet (UNHCR, Guidelines
on Reunification of Refugee Families, Geneva, July 1983).

En bestämmelse om sammanhållning av familjer har även tagits in i artikel 23 i
skyddsgrundsdirektivet. Av bestämmelsen, som är obligatorisk, följer att familjemedlem-
mar till den person som innehar flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehö-
vande, och som för egen del inte uppfyller kraven för att erhålla sådan status, ”får ansöka
om [uppehållstillstånd m.m.]” (artikel 23, p. 2, jfrt m. artikel 24–34). I det tidigare för-
slaget till rådsdirektiv (Förslag till rådets direktiv om miniminormer för när medborgare i
tredje land och statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av
andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning,
KOM  (2001) 510 slutlig, EGT C 51 E, 26.2.2002, s. 325) (artikel 6), angavs att

EvaNilsson.book  Page 150  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



151

huvud uppfyller flyktingdefinitionens kriterier tillerkänns således i regel
övriga familjemedlemmar ställning som flykting. Ett erkännande bör
enligt UNHCR:s handbok dock inte ges en familjemedlem om detta är
oförenligt med hans eller hennes rättsliga ställning. En familjemedlem
kan t.ex. vara medborgare i asyllandet eller i ett annat land och åtnjuta
det landets skydd. Att under sådana omständigheter tillerkänna perso-
nen ställning som flykting anses är enligt handboken inte motiverat.286

Minimikravet är enligt handboken att make, maka och minderåriga barn

286 UNHCR:s handbok, p. 184. 

”[m]edlemsstaterna skall se till att medföljande familjemedlemmar har rätt till samma
rättsliga ställning som den som ansöker om internationellt skydd.” Det är tydligt att det
direktiv som slutligen antogs tillhandahåller en mer urvattnad bestämmelse än förslaget.
Enligt skyddsgrundsutredningen skulle dock bestämmelsen kunna tolkas som en regle-
ring av familjens enhet i statushänseende. Utredningen har med anledning av direktivet
föreslagit att det i utlänningslagen tas in en särskild bestämmelse om att make eller
sambo och ogift barn till flyktingen eller den som är alternativt skyddsbehövande och
som för egen del inte omfattas av uteslutningsgrunderna skall ha rätt till uppehållstill-
stånd. Se vidare SOU 2006:6, s. 260 ff. Bestämmelser om sammanhållning av familjer
finns också i tidigare nämnda överenskommelser om vilken stat som skall ansvara för
handläggningen av en asylansökan samt i det s.k. massflyktsdirektivet. Vidare finns i
Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening,
EUT L 251, 3.10.2003, s. 12 (familjeåterföreningsdirektivet) bestämmelser om tredje-
landsmedborgares rätt till familjeåterförening med familjemedlemmar som också är tred-
jelandsmedborgare. I artikel 4.1 i direktivet tillåts vissa inskränkningar i nationell
lagstiftning för barn som är tredjelandsmedborgare och över tolv år när det ansöker om
uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. I artikel 4.6 tillåts även vissa andra, än
strängare, begränsningar för barn över 15 år. Vidare får medlemsstaterna enligt artikel 8
kräva att referenspersonen, dvs. den person som sökanden har anknytning till, vistats lag-
ligen i upp till två år i landet. Europaparlamentet har hävdat att dessa inskränkningar
strider mot Europakonventionen och krävde därför att EG-domstolen skulle ogiltigför-
klara artiklarna. EG-domstolen har emellertid slagit fast att direktivet är förenligt med
Europakonventionen och ogillade därför parlamentets talan. Se mål C-540/03 Europa-
parlamentet mot Europeiska gemenskapernas råd. Beslutat av domstolen 27.6.2006
(ännu ej i rättsfallssamlingen). Direktivet har medfört ändringar i utlänningslagens
bestämmelser om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Ändringarna innebär att
bl.a. medlemmar ur kärnfamiljen, med vissa begränsningar, ges en rätt till uppehållstill-
stånd för familjeåterförening. Genom ändringarna har även införts en rätt till uppehålls-
tillstånd för en förälder till ett ensamt ogift utländskt barn som är flykting eller
skyddsbehövande i övrigt (5 kap. 3 § första stycket 4 UtlL). Det kan ifrågasättas om inte
staternas ansvar för familjeåterföreningar enligt artikel 10 jfrt m. artikel 9 i barnkonven-
tionen är vidare än så. Se vidare diskussion av Abram 1995, s. 421 f. och 426 ff., även
anmärkt i not 77, s. 73, ovan. 
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omfattas, men i praktiken omfattas vanligen även andra familjemedlem-
mar, såsom gamla föräldrar, under förutsättning att de tillhör samma
hushåll.287 Om familjens överhuvud inte är flykting finns enligt handbo-
ken inget som hindrar att övriga familjemedlemmar söker och blir
erkända som flyktingar, under förutsättning att de kan åberopa egna skäl
för flyktingskap. Principen om familjens enhet verkar med andra ord till
förmån för anhöriga, inte tvärtom.288 I UNHCR:s riktlinjer om återför-
ening av flyktingfamiljer från år 1983 anges vidare att UNHCR verkar
för återförening av föräldrar med åtminstone de beroende och ogifta
barn som, oberoende av ålder, sammanlevt med föräldrarna i ursprungs-
landet.289 I fall där barnet anlänt till asyllandet först fordrar principen
om familjens enhet enligt riktlinjerna också att den minderåriges när-
mast anhöriga tillåts förena sig med barnet i asyllandet, om det inte är
rimligt med hänsyn till omständigheterna att den minderårige förenar
sig med föräldrarna i ett annat land. Frågan om återförening skall vidare
behandlas som brådskande.290 I exekutivkommitténs konklusion nr 101
från år 2004 betonas även staternas ansvar för att makar och familjemed-
lemmar av olika nationalitet ges möjlighet att vara tillsammans.291 Enligt
FN:s barnkommitté innebär staternas förpliktelser enligt artikel 9 i barn-
konventionen att ett barn inte får skiljas från sina föräldrar mot dess
vilja, om detta inte är nödvändigt med hänsyn till barnets bästa. Om
flyktingstatus beviljats barnet utgör det ett hinder mot återsändande till
hemlandet och följaktligen även en familjeåterförening där.292 En ökad
medvetenhet om förekomsten av könsrelaterad förföljelse och barnspeci-
fik förföljelse har vidare inneburit att huvudsökanden numera inte nöd-
vändigtvis måste vara det manliga familjeöverhuvudet.293 

287 UNHCR:s handbok, p. 185. Se även UNHCR, Guidelines on Reunification of
Refugee Families, p. 5(b).
288 UNHCR:s handbok, p. 185. Se även EXCOM, Conclusion No. 88 (L), 1999, p. (b)
(iii).
289 UNHCR, Guidelines on Reunification of Refugee Families, p. 5(a) (ii).
290 UNHCR, Guidelines on Reunification of Refugee Families, p. 5(a) (iii).
291 EXCOM, Conclusion No. 101 (LV), 2004, p. n.
292 CRC, General Comment No. 6, p. 81 och 82.
293 Se Jastram och Newland 2003, s. 572, samt UNHCR, Background Note, Family
Reunification in the Context of Resettlement and Integration, Protecting the Family:
Challenges  in Implementing Policy in the Resettlement Context, Annual Tripartite
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Anspråk om familjens enhet kan enligt 1994 års riktlinjer om flyk-
tingbarn också ställas av ett barn som vårdas av en person som inte är
släkt men där relationen är jämförbar med den som finns i en familj. I
vissa fall beskrivs förhållandet som en informell, traditionell eller de
facto adoption. Vidare framgår att barnet, oberoende av om det omfattas
av principen om familjens enhet eller inte, kan göra en egen ansökan.
Den vuxne kan i dessa fall vara till stor hjälp genom att tillhandahålla
faktauppgifter, tala för barnet, vara ett känslomässigt stöd och ge råd
eller besluta för barnet.294 

I en bilaga295 till 1997 års riktlinjer om ensamkommande barn ges
ytterligare vägledning för de fall där barnet medföljer annan vuxen än de
egna föräldrarna. Av bilagan framgår att om barnet befinner sig i landet
med en annan vuxen än en biologisk förälder men där denna person
tagit på sig ansvaret för den huvudsakliga vårdnaden om barnet, skall
detta arrangemang respekteras även om det inte har rättsligt formalise-
rats. Å andra sidan skall omsorg läggas på att säkerställa att den situation
som beskrivs av den vuxne verkligen reflekterar det verkliga förhållan-
det.296 Den ansvariga myndigheten skall vidare vara övertygad om att
barnets biologiska föräldrar har anförtrott vårdnaden till den som med-
följer barnet. Myndigheten skall också vara övertygad om att den vård-
nadsansvarige har mognad, engagemang och kunskap att ta på sig detta
ansvar på ett tillfredsställande sätt. När det gäller barn som under en
längre period av sin uppväxt tagits omhand av ett flertal de facto vårdnads-
havare bör den som huvudsakligen ansvarat för vårdnaden identifieras.
Vidare bör, i fall där de biologiska föräldrarna ingått i denna hushålls-
struktur, inte godtas att barnet knyts till någon annan som haft hand om
barnet, om det inte finns klara bevis att de biologiska föräldrarna har

294 UNHCR, Guidelines on Protection and Care, s. 99. 
295 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures, Annex II, Children Accompanied
by Adults who are not their Parents (UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures,
Annex II), Principal Caregivers, p. 1.
296 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures, Annex II, Principal Caregivers,
p. 6.

Consultations on Resettlement, Geneva, 20–21 June 2001, p. 6, och UNHCR, Standing
Committee, Family Protection Issues, UN Doc. EC/49/SC/CRP.14, 4 June 1999, p. 10.
Se även kritik mot principen av bl.a. Tuitt 1996, s. 27.
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anförtrott vårdnaden till släktingen av skäl som inte är relaterade till
avresan från ursprungslandet.297 

När det gäller barn som medföljer ett vuxet syskon, anges att barnet
vid prövningen om flyktingstatus skall behandlas tillsammans med sys-
konet, under förutsättning att de delar eller har en gemensam historia
samt det vuxna syskonet är medvetet om och kapabelt att formulera bar-
nets begäran om flyktingstatus. När bevisning talar för att ett antagande
om liknande bakgrund inte gäller eller om det vuxna syskonet inte klarar
av att formulera barnets begäran om flyktingstatus för barnets räkning,
så skall barnet behandlas som ensamkommande.298 

Enligt svensk praxis erhåller nära anhöriga till en flykting också flyk-
tingstatus, även om de själva inte har sådana skäl.299 En rätt till uppe-
hållstillstånd enligt 5 kap. 1 § UtlL föreligger då även för den anhörige.
Således har en maka till flykting i utlänningsnämndens praxis erhållit
flyktingstatus på grund av äktenskapet.300 Däremot har en maka som
gift sig med en flykting i Sverige inte tillerkänts ställning som flykting.
Nämnden tolkade i detta fall UNHCR:s handbok så att den som inte
tillhör flyktingens familj vid flykttillfället inte automatiskt skall tillerkän-
nas flyktingstatus om vederbörande först senare blir medlem av familjen.
Detta utesluter dock enligt nämnden inte att en sådan person i speciella
fall kan erhålla samma status som sin make.301 Om det visas att samman-
levnaden mellan makarna upphört bör familjen enligt regeringens praxis
inte heller betraktas som en enhet.302 Enligt ett senare beslut från Utlän-
ningsnämnden får en individuell prövning göras i varje enskilt fall, var-
vid den omständigheten att sökanden är nära anhörig till en person som
tillerkänts flyktingstatus får tillmätas stor betydelse vid bedömningen
om sökanden löper risk för förföljelse vid ett återvändande till hemlan-
det. Det ligger dock enligt nämnden i sakens natur att den som först
efter flykttillfället blir medlem i familjen normalt har svagare skäl för att

297 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures, Annex II, Principal Caregivers,
p. 7–9.
298 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures, Annex II, Adult Siblings, p. 1 och 2.
299 Enligt regeringens beslut i reg. 2005-11-17 UD2004/30155/MAP gäller detsamma
för anhöriga till skyddsbehövande i övrigt (se nedan avsnitt 3.3.1). I Utlänningsnämn-
dens praxis har principen om familjens enhet även tillämpats vid humanitära skäl (Utlän-
ningslagen – Vägledande beslut, UN 326-97).
300 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 30-93. 
301 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 97-93.
302 Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 9-94.
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beviljas flyktingstatus än den som ingått i familjen redan i hemlandet.303

I nämndens senare praxis hänvisas också till tidigare nämnda uttalande i
UNHCR:s handbok, att minimikravet är att man inbegriper make,
maka och minderåriga barn, men att i praktiken omfattas vanligen även
andra familjemedlemmar, såsom gamla föräldrar, under förutsättning att
de tillhör samma hushåll. I beslutet konstaterades också att principen
verkar till förmån för anhöriga. Maka, barn samt förälder tillerkändes
därför flyktingstatus, trots att mannen enligt artikel 1F i 1951 års kon-
vention uteslutits från rätten till skydd som flykting och i stället ansetts
som skyddsbehövande i övrigt.304 Barnets ställning berördes inte särskilt
i något av dessa fall.

3.2.6 Sammanfattande kommentar
Utlänningslagen innehåller inte några särskilda regler om fastställande av
flyktingstatus i barnärenden. I propositionen till 1997 års ändringar av
utlänningslagen anges helt kort att skyddsbehövande barn har rätt till
skydd i Sverige på samma grunder som vuxna. Det är samtidigt klart att
barn har särskilda rättigheter enligt barnkonventionen. Barnkonventio-
nens betydelse som normativ referensram erkänns också i motiven till
utlänningslagen, liksom i UNHCR:s riktlinjer. Det finns dock inte
någon närmare vägledning i förarbetena till utlänningslagen om portal-
paragrafens betydelse, eller om barns ställning i övrigt, vid prövningen
om flyktingstatus. Liten vägledning ges också i UNHCR:s dokument
om flyktingbarn. Det är i stället främst i riktlinjerna om tillhörighet till
viss samhällsgrupp och könsrelaterad förföljelse samt i de generella rikt-
linjerna om inre flyktalternativ samt i riktlinjerna om upphörande och
uteslutning som visst stöd för tillämpningen i barnärenden kan hämtas.
Frågan om uteslutning av barn, har som tidigare beskrivits aktualiserats i
ett vägledande beslut från Utlänningsnämnden år 2003. Straffmyndig-
hetsåldern i mottagarlandets lagstiftning accepterades i detta fall, utan
närmare diskussion. I ett praxisbildande beslut från regeringen från år
2005 rörande barn med uppgivenhetssymptom anges också att barn kan
uppleva förföljelse och fruktan på ett annat sätt än vuxna och att det ska

303 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 356-96.
304 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 415-01. Jfr dock Utlänningslagen – Väg-
ledande beslut, UN 442-03, där nämnden fann att det är rimligt att, beträffande perso-
ner som kan antas ha begått t.ex. brott mot mänskligheten, vägra uppehållstillstånd i
ärenden rörande familjeanknytning. 
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vägas in vid bedömningen av barns asylskäl. I övrigt saknas i praxis klar-
görande uttalanden om flyktingskapsprövningen i barnärenden.

Flyktingskap anses uppkomma i det ögonblick en person lämnar sitt
hemland av sådana skäl som anges i bestämmelsen. Konventionens flyk-
tingbestämmelse brukar också betecknas som en kvalifikationsregel. Det
anses vidare vara vedertagen internationell praxis att fastställandet av
flyktingskapet enbart har en deklarativ funktion. Det anses samtidigt
vara vedertagen internationell praxis att prövningen av en persons flyk-
tingstatus skall grundas på de förhållanden som råder vid beslutstillfället
och att den prövning som görs är framåtsyftande och gäller frågan om
den asylsökande riskerar att utsättas för förföljelse vid ett återvändande
till hemlandet. Det är med den senare utgångspunkten tveksamt om det
alls kan sägas att bestämmelsen utgör en kvalifikationsregel, eftersom de
bedömningar som beslutsfattaren i detta fall gör kännetecknas av övervä-
ganden ex ante, dvs. bygger på överväganden av målrationell karaktär (se
ovan, avsnitt 2.2.3). Det gäller även om det, som hävdas i skyddsgrunds-
utredningen, finns ett samband mellan artikel 1A och artikel 1C i kon-
ventionen, på så sätt att om någon av de i artikel 1C angivna grunderna
för upphörande av flyktingskap är tillämpliga, brister det också i någon
av de i artikel 1A angivna förutsättningarna för uppkomst av flykting-
skap; genom att prövningen om inbegripande och upphörande i detta
fall görs i en och samma rörelse (jfr rekommendationerna vid runda-
bordskonferensen i Lissabon, i avsnitt 3.2.2, ovan). Förfarandet innebär
i vart fall att tidpunkten för prövningen i realiteten blir av avgörande
betydelse, inte sökandens subjektiva fruktan eller erfarenheter av förföl-
jelse. Förfarandet innebär också att uttalandena i UNHCR:s riktlinjer,
om att barn ofta kan ha sådana på tidigare förföljelse grundade tungt
vägande skäl som motiverar ett undantag från upphörande av flykting-
skap, faller.

För att de åtgärder som utlänningen fruktar eller utsatts för skall anses
som förföljelse krävs vidare att de har viss intensitet. Hur förföljelse som
riktar sig mot barn skall bedömas berörs inte närmare i motiven till
utlänningslagen. När det gäller grunden anses i praxis förföljelse på
grund av politisk uppfattning vara vanligast förekommande. Förföljelsen
anses i de flesta av dessa fall bero på att sökanden på något sätt aktivt har
verkat mot regimen. Som jag förstår det, är det alltså detta som är ”the
key definitional criterion”. Barn tycks dock inte så lätt associeras med
aktivitet. I barnärenden är det i stället vanligast att flyktingskap grundas
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på barnets medlemskap i en familj. I barnärenden förekommer också att
förföljelsen utgår från familjen. Uttalandet i motiven till 1997 års änd-
ringar, om att det väsentliga bör vara om sökanden riskerar förföljelse
och inte från vem förföljelsen utgår, gäller dock som beskrivits inte för
den privata sfären. Den diskussion som förs i utredningen som ligger till
grund för ändringarna beträffande personer som känner välgrundad
fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning är i detta
sammanhang av stort intresse, även om våldet i ärenden rörande barn
hade konstruerats på ett annat sätt. Hustrumisshandel associeras således i
denna utredning huvudsakligen med otrohet och orsaken med svart-
sjuka. Att mannens agerande vid beskyllningar om otrohet skulle bero på
kvinnans tillhörighet till en viss samhällsgrupp, anges i utredningen te
sig långsökt. Avgörande för om orsakssambandet är uppfyllt blir därför vad
som är förklaringen till statens oförmåga att ge skydd. Jag kan hålla med
om att det kan te sig långsökt att svartsjuka skulle ha sin grund i kön, men
jag är inte övertygad om att mannens agerande, dvs. de uttryck svartsju-
kan tar sig eller tillåts ta, inte har sin grund i kön (eller konstruktioner av
kön); för om man accepterar premissen (och det gör utredningen) att det
i regel är kvinnor som riskerar sådan förföljelse, hur kommer det sig då
att det är män som slår? Analysen uteblir i utredningen. Våldet konstru-
eras ändå primärt som enskilda handlingar av personliga skäl. Det struk-
turella våld som denna förföljelse är ett uttryck för ses med andra ord
som känslomässigt och personligt eller privat bara för att det uppträder i
en familjekontext.305 Utgångspunkten är given: de maktstrukturer som i
övrigt är erkända i samhället, de gäller inte för förhållanden i familjen. 

Bedömningen av om grunden för förföljelse ligger i den drabbades
kön eller om den har sin grund i något annat förhållande anges i propo-
sitionen vara särskilt svår att göra. UNHCR:s riktlinjer ger uttryck för
ett liknande synsätt när det anges att det vid våld i hemmet är svårt att
visa att detta har sin grund i någon konventionsgrund. Just kön ses över
huvud taget som en särskilt besvärlig kategori. Kön finns dock alltid med
som en aspekt, eftersom kön skär genom alla övriga kategorier.306 Det

305 Se även analys av Spijkerboer 2005, s. 67–102, särskilt s. 69, 79 f. och 88. För svensk
del, se Bexelius 2001, särskilt s. 186. Om betydelsen av tudelningen privat/offentligt
inom internationell flyktingrätt, se även Crawley 2001, s. 18 ff., och Spijkerboer 1994.
När det gäller barn, se även van Bueren 1995 (c), särskilt s. 382 ff., och Chinkin 1998,
särskilt s. 99 f.
306 Se Lacey 1998, s. 31.
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kan också vara på grund av detta som det visat sig vara så svårt att accep-
tera att det förekommer något sådant som förföljelse ”på grund av kön”;
kvinnor förföljs inte ”bara för att är de kvinnor”.307 Det måste till något
ytterligare – helst någon form av agerande eller uppfattning hos offret.
Förutsättningen för inbegripande tycks därmed vara att man ”omkon-
struerar” subjekten (hon är politisk, vare sig hon vill det eller förstår det).
Att frånta individen aktörskap är som uppmärksammats av Noll proble-
matiskt; men att uppställa ett krav på aktörskap är enligt min mening
lika problematiskt.308 Ansatsen bortser nämligen från att förföljelse ofta
utgår från sorteringsmekanismer där det räcker att ”bara vara”. De sorte-
ringsmekanismer som används är dock inte givna. Enligt Cahill är det
ofta den kvinnliga kroppen i fysiskt avseende som historiskt varit grund
för uteslutning från fullvärdigt medborgarskap.309 Ansträngningarna att
befria kvinnor från naturen och placera dem i kulturen som konstrue-
rade och självkonstruerande subjekt har inneburit att den biologiska
kroppen tappats bort. Detta är som påpekats av Lindén och Milles
bestickande och ofullständigt, eftersom både förtryck av och kulturella
föreställningar kring kvinnor oftast är strukturerade kring just krop-
pen.310 Det är också detta som visat sig vara den stora utmaningen för
feministisk teoribildning: att framhålla kön som en socialt konstruerad

307 I stället bortses från könsaspekten. Som konstaterats av MacKinnon ”[w]hat happens
to women is either too particular to be universal or too universal to be particular”
(MacKinnon 1993, s. 85). Se även Spijkerboer 2005, s. 69 och 79.
308 Se även Aleinikoff 2003, s. 289, samt diskussion i Edwards 2003, s. 68–70, särskilt
s. 68, samt Macklin 1995, s. 256–263, om förhållandet mellan konventionsgrunden till-
hörighet till viss samhällsgrupp och övriga grunder.
309 Se Cahill 2001, s. 52. 
310 Se Lindén och Milles 2002, s. 18. Carlson konstaterar också att det för ett par decennier
sedan var vanligt att se kön som biologiskt och oproblematiskt och genus som socialt och
kulturellt konstruerat men att det inte är det längre. Se Carlson 2001, s. 29. Intressant i
detta sammanhang är vidare den kritik mot distinktionen kön/genus och könskategorise-
ringen (tudelningen kvinna/man) som Judith Butler framfört. Butler frågar sig hur en
feministisk kritik skall förhålla sig till de vetenskapliga diskurser som gör anspråk på
”fakta” om vad kön är och ifrågasätter om inte kön är lika kulturellt konstruerat som genus.
Se Butler 1990 (a), s. 10. Se även diskussion om kropp och disciplinär makt i Foucault
1976, särskilt s. 151 f. Uttalandet av Butler har uppfattats som att hon avfärdar existensen
av en fysisk verklighet, och det har ifrågasatts om det här är en teori som verkligen kan
tas på fullt allvar. Se SOU 2004:31, s. 166. Butler är dock tydlig med att hennes kritik
av subjektet inte innebär att hon avfärdar det och inte heller betydelsen av fysiska kroppar.
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samhällsgrupp (kategori), utan att samtidigt frånta individen subjektivi-
tet.311 Som påpekats av Young, ”[w]ithout conceptualizing women as a
group in some sense, it is not possible to conceptualize oppression as a
systematic, structured, institutional process.”312 Enligt min mening
bidrar dessutom förföljelse till konstituerandet av subjekt, på individ-
och gruppnivå.313

311 Om spänningsförhållandet mellan individ- och gruppnivån inom feministisk teori-
bildning, se, utöver i föregående not nämnda författare, exempelvis Höglund 2003,
s. 51–68, Gerhard 2001, s. 158–166 och Kouvo 2004, s. 156–160. Se även Pateman
1992, s. 20, om ”the Wollstonecrafts dilemma”.
312 Young 1994, s. 718. Se även Laclau och Mouffe 1985, s. 115. Laclau och Mouffe
använder begreppet ”subjekt” i betydelsen ”subjektspositioner” inom en diskursiv struk-
tur. ”Upprepningen av tecken” inom en struktur förutsätter dock inte en essentialistisk
grund. Se Mouffe 1992, s. 379 ff., särskilt s. 384, not 16, i polemik med bl.a. Young. 
313 Se även uttalande av de Beauvoir om att kvinnans kropp endast kan bli en levd verklig-
het i den mån den är förmedlad via ett medvetande och genom handlingar som utförs i ett
samhälle, anmärkt i not 92, s. 30, ovan, samt Butler, särskilt resonemanget om identitet
som effekter, anmärkt i not 310, s. 159, ovan, och Olsen 1992, s. 217, samt diskussion av
Berger och Luckmann 1966, s. 194, Laclau och Mouffe 1985, s. 127–134, särskilt
s. 131 ff., och Laclau 1996, s. 17 och 27. Den kraft som sociala konstruktioner av grupper
kan ha manifesterades påtagligt vid konflikterna i forna Jugoslavien. Se Niemi-Kiesiläinen,
Honkatukia och Ruuskanen 2007 (kommande). Enligt författarna var de etniska identite-
terna inom området helt en social konstruktion, som påtvingades befolkningen genom sko-
ningslös propaganda och senare också med våld och det rättsliga ramverk som 1996 års
fredsöverenskommelse utgjorde. Se även Macek 2000, om konstruktioner av etniska iden-
titeter i Sarajevo under kriget åren 1992–1995, samt diskussion av Macklin 1995, s. 261 f.

Hon betonar också nödvändigheten av att tala som och för kvinnor. Se Butler 1992, s. 4, 8
och 13–17. Se även diskussion av Andersson 2004, s. 26, samt Widerberg 2000, särskilt
s. 126 och 136 f. Enligt Widerberg utgör förståelsen av det biologiska könet som två och
som dikotomt ett perspektiv som passar som hand i handske med det liberalistiska
(köns-)projektet (a.a., s. 129).

Insikten att även kroppen konstrueras kulturellt har inneburit att hela kön/genus dis-
tinktionen ifrågasatts. En del frågar sig då hur vi, när vi inte längre kan definiera vad en
kvinna är, vare sig biologiskt eller kulturellt, skall kunna samla oss politiskt, medan andra
menar att det är just de definitionerna som vi måste släppa om vi skall bli verkligt poli-
tiska. Se Lindén och Milles 2002, s. 18. Se även Butler 1990 (a), s. 181. Hon säger där
att ”[t]he foundationalist reasoning of identity politics tends to assume that an identity
must first be in place in order for political interests to be elaborated and, subsequently,
political action to be taken.” Butlers argumentation är att ”there need not be a ’doer
behind the deed,’ but that the ’doer’ is variably constructed in and through the deed” och
konstaterar slutligen att det är ”the discursively variable construction of each in and
through the other” som utgör intresset för hennes analys. Se även Butlers diskussion om
identitet som en effekt, a.a., s. 187, samt Butler 1990 (b), s. 339.
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Som framgått anses flyktingbarnets specifika situation vara jämförbar
och nära knuten till flyktingkvinnans. Detta avspeglas i de tidigare
nämnda begreppen om köns- respektive barnspecifik förföljelse samt
köns- respektive barnrelaterad förföljelse. Som påpekats inledningsvis,
brister dock analogin mellan kvinnor och barn, eftersom barn, till skill-
nad från kvinnor, inte lyckats omdefiniera sig som kompetenta individer.
Det innebär också att uppfattningen att förföljelse som drabbar en per-
son har sin grund i någon form av agerande eller uppfattning (faktisk/
tillskriven) hos offret kan antas vara särskilt problematisk i förhållande
till barn. Uppfattningen att barn brister i kompetens har även varit en
viktig utgångspunkt för uttalandena om att de särskilda bevisproblem
som råder vid prövningen om barns flyktingstatus fordrar en liberal till-
lämpning av principen om the benefit of the doubt. Individens kompe-
tens är emellertid central, även vid tillämpningen av denna princip.

Barns förutsatta brist på kompetens har även varit utgångspunkt för
det mognadskriterium som kommit till uttryck i UNHCR:s handbok,
där minderåriga under 16 år normalt antas sakna tillräcklig mognad som
gör det möjligt att konstatera att en välgrundad fruktan föreligger ”på
samma sätt som för en vuxen”, där vuxennormen kommer till klart
uttryck. Begränsningen av barns autonomi har, som framgått inlednings-
vis, motiverats med hänsyn till barnets bristande kompetens och därmed
särskilda skyddsbehov. Den uppfattning som kommer till uttryck i
UNHCR:s handbok när det gäller betydelsen av det subjektiva elemen-
tet vid fastställandet av barns flyktingstatus är begriplig i de fall där bar-
net, på grund av bristande ålder och därmed – förutsätts det – bristande
kunskap och erfarenhet, inte känner fruktan, trots att det finns fog för
sådan; men vad är motivet i de fall där barnet känner en överdriven
rädsla – skydd mot skydd eller vad? Vad som har sin grund i en idé om
barns särskilda skyddsbehov innebär här en exkludering från skydd – när
det borde innebära ett ”dubbelskydd”. Om det finns ett antagande om
barns bristande kompetens och särskilda skyddsbehov, är det kanske
också rimligt att anta att barn är särskilt sårbara i sin fruktan men även
när det gäller den förföljelse som riskerar att drabba dem eller de vuxna
som de är beroende av för sitt skydd. Hänsynen till barnets hälsa och
utveckling borde väl i sådant fall motivera en ökad betoning av det sub-
jektiva elementet men borde också kunna innebära exempelvis en gene-
rösare bedömning när det gäller kravet på viss intensitet i förföljelsen.
Diskussioner om detta har ännu bara påbörjats inom UNHCR.
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Uttalandena i UNHCR:s riktlinjer från år 1994 och 1997 fokuserar
som framgått huvudsakligen på ensamkommande barn. Det gäller även
dokument som utfärdats av andra organisationer. Samtidigt är många av
de dokument som särskilt rör ensamkommande barn huvudsakligen
inriktade på den humanitära situationen kring barnet och mindre på
barnets grunder för asyl.314 Det är vidare främst det ensamkommande
barnet som problematiserats i den folkrättsliga litteraturen. Analysen har
i denna ofta fokuserats på barnets rätt till familjeliv och vad som utgör
en lämplig varaktig lösning (”a durable solution”). Utgångspunkten
tycks vara att det finns en motsättning mellan det ensamkommande bar-
nets rättigheter som flykting och rättigheter som barn. Utgångspunkten
när det gäller barn i familj är i stället att det inte finns en motsättning
mellan barn och förälder samt att den förföljelse som drabbar barnet kan
härledas från den vuxne. Barn är med andra ord i första hand hänvisade
till skydd inom familjen. Det gäller för övrigt även kvinnor; sådana dis-
kriminerande åtgärder som allvarliga inskränkningar i rätten att försörja
sig har således, enligt migrationsdomstolen i Göteborg, inte ansetts
grunda flyktingskap om det finns ett i hemlandet nödvändigt socialt
skyddsnät, och, vad mera är, även om det visat sig inte finnas ett sådant
skyddsnät, var det enligt domstolen, inte troligt att det fanns en risk för
sådan konkret och individuell förföljelse som grundar flyktingskap –
utan skyddsskälen avsåg i stället de allmänna förhållandena för kvinnor i
hemlandet. Utgångspunkten tycks här vara att förföljelse som är utbredd
inte kan vara konkret eller individualiserad.315 Det räcker i vart fall inte
med att ”bara vara” kvinna – ens när det konstaterats finnas en konkret
och individualiserad risk. 

Sammanfattningsvis kan sägas att nyckelordet för barn vid flyk-
tingskapsprövningen är enhet. Principen om familjens enhet och dess
begreppsapparat bygger samtidigt på en patriarkal familjehierarki, där
familjeöverhuvudet definieras som flykting, medan övriga familjemed-
lemmar definieras som beroende. En ökad medvetenhet om betydelsen
av kön och ålder har dock inneburit att huvudsökanden numera inte
nödvändigtvis måste vara det manliga familjeöverhuvudet. Det kan ändå
konstateras att prövningen om flyktingskap tycks förutsätta ett aktivt,
offentligt och kompetent subjekt. Vilket subjekt som brukar definieras på
detta sätt framgår tydligt av principen om familjens enhet. 

314 Juhlén 2003, s. 30.
315 Jfr diskussion av Hathaway 1991, s. 97, och Grahl-Madsen 1996, s. 213.
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3.3 Övrigt skyddsbehov 
Den som har behov av internationellt skydd och inte omfattas av flyk-
tingdefinitionen kan i vissa fall ges skydd som skyddsbehövande i övrigt.
En definition av vem som skall anses som skyddsbehövande i övrigt ges i
4 kap. 2 § UtlL. Bestämmelsen har följande lydelse:

”Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i andra fall än
som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i,
därför att han eller hon

1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning,

2. behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av
andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsät-
tas för allvarliga övergrepp, eller

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

Motsvarande gäller för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där
han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.”

Bestämmelsen togs in i utlänningslagen den 1 januari 1997 och är
avsedd att uttömmande reglera i vilka fall en utlänning, som inte kan
definieras som flykting, har rätt till skydd i Sverige.316 Genom 2005 års
utlänningslag har en ny grupp tillförts i punkt 2. Det gäller utlänningar
som på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet än väpnad kon-
flikt fruktar att utsättas för allvarliga övergrepp. En person som omfattas
av definitionen har, enligt 5 kap. 1 § första stycket, rätt till uppehållstill-
stånd i Sverige. Normalt skall permanent uppehållstillstånd beviljas.317

Uppehållstillstånd får dock, enligt andra stycket, vägras en skyddsbehö-
vande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 och 3 UtlL om det på
grund av hans eller hennes brottslighet finns särskilda skäl att inte bevilja
utlänningen uppehållstillstånd eller om det finns synnerliga skäl att inte
bevilja sådant tillstånd på grund av vad som är känt om utlänningens
tidigare verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet. Regeringen får

316 Prop. 1996/97:25, s. 100.
317 Prop. 1983/84:144, s. 86 f., och prop. 1988/89:86, s. 60 och 146. Skyddsgrunds-
utredningen har med anledning av artikel 24 i skyddsgrundsdirektivet föreslagit att det i
utlänningslagen införs en bestämmelse om att ett uppehållstillstånd för en utlänning som
är alternativt skyddsbehövande skall vara permanent eller ha en giltighetstid på minst ett
år och vara förnybart om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den
allmänna ordningen kräver något annat. Se vidare SOU 2006:6, s. 182 ff.
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enligt 5 kap. 25 § UtlL också föreskriva begränsningar i rätten till uppe-
hållstillstånd beträffande dessa kategorier, om det behövs därför att Sve-
riges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade. Uppe-
hållstillstånd kan vidare enligt 5 kap. andra stycket 3–6 UtlL också väg-
ras den som i och för sig är tillståndsberättigad, om han eller hon kan
erhålla motsvarande skydd i ett annat land. Detta undantag gäller alla
kategorier. 

I skyddsgrundsdirektivet finns även en bestämmelse om alternativt
skyddsbehövande (artikel 2 e). Artikeln har följande lydelse:

”en tredjelandsmedborgare eller statslös person som inte uppfyller kraven för att
betecknas som flykting, men där det finns grundad anledning att förmoda att den
berörda personen, om han eller hon återsänds till sitt ursprungsland, eller, i fråga
om en statslös person, till det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vis-
telseort, skulle utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada enligt artikel 15
och som inte omfattas av artikel 17.1 och 17.2 och som inte kan, eller på grund
av en sådan risk inte vill begagna sig av det landets skydd.” 

I artikel 15–17 anges förutsättningarna för att betraktas som alternativt
skyddsbehövande, vad som avses med allvarlig skada (artikel 15), när en
person upphör att vara alternativt skyddsbehövande (artikel 16) och om
undantag från status som alternativt skyddsbehövande (artikel 17).
Direktivet innehåller också särskilda bestämmelser om beviljande av sta-
tus som alternativt skyddsbehövande (artikel 18) och om återkallande av,
upphävande av eller vägran att förnya status som alternativt skyddsbehö-
vande (artikel 19) samt om skyldighet att utfärda uppehållstillstånd
(artikel 24). Av intresse för att fastställa om en utlänning är att betrakta
som alternativt skyddsbehövande är vidare även artikel 5 om internatio-
nellt skyddsbehov sur place och artikel 6 om vilka aktörer som tillfogar
allvarlig skada respektive artikel 7 om vilka aktörer som ger skydd samt
artikel 8 om internt skydd.

Skyddsgrundsutredningen har bl.a. föreslagit att begreppet skyddsbe-
hövande i övrigt utgår och att skyddsgrunden alternativt skyddsbehö-
vande införs samt att det genom ett tillägg i 4 kap. 2 § andra stycket
UtlL görs klart att risk för sådana handlingar som avses i paragrafens för-
sta stycke kan föreligga oberoende av om handlingarna utgår från landets
myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot sådana hand-
lingar från enskilda.318 Utredningen har även föreslagit att 4 kap. 2 §
UtlL skall kompletteras med en bestämmelse för utlänningar som omfat-

318 Se vidare SOU 2006:6, s. 158 f. samt 170 f. 
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tas av artikel 15 c i direktivet, allvarligt och personligt hot mot en civil-
persons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av
internationell eller intern väpnad konflikt, samt att bedömningen av om
en utlänning behöver uppehållstillstånd på grund av en miljökatastrof
skall göras inom ramen för en egen bestämmelse i utlänningslagens
femte kapitel.319 Enligt utredningens förslag skall vidare rekvisitet ”väl-
grundad fruktan” ersättas av direktivets objektiva riskrekvisit ”grundad
anledning att förmoda”.320 En ny bestämmelse om upphörande av ställ-
ning som alternativt skyddsbehövande föreslås även samt en särskild
bestämmelse om beviljande av skyddsstatusförklaring, till vilken uteslut-
ningsgrunderna i direktivet knyts.321 

3.3.1 Tortyrbestämmelsen
4 kap. 2 § första stycket 1 UtlL innehåller en skyddsbestämmelse för den
som känner välgrundad fruktan att straffas med döden eller med kropps-
straff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning, den s.k. tortyrbestämmelsen. De kriterier
som anges i denna bestämmelse kan även utgöra sådan förföljelse som
omfattas av skyddet för flyktingar i 4 kap. 1 § UtlL. En person som har
rätt till skydd enligt första punkten kan därför samtidigt ha rätt till
skydd som flykting. Enligt motiven till bestämmelsen måste flykting-
skapet i sådana fall prövas först.322 Rätten till skydd enligt denna bestäm-
melse gäller dock, till skillnad från flyktingbestämmelsen, oberoende av
på vilken grund sökanden löper sådan risk.323 Bestämmelsen utgör såle-
des ett komplement till flyktingbestämmelsen, när det gäller grunden för
förföljelsen. Den utgör också ett komplement till flyktingbestämmelsen i
de fall där utlänningen är undantagen från rätten till uppehållstillstånd
på grund av bestämmelsen i 5 kap. 1 § första stycket 1 UtlL. Denna
punkt innehåller, som tidigare beskrivits, en bestämmelse om att till-
stånd får vägras om det med hänsyn till vad som är känt om utlänning-
ens tidigare verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet finns

319 Se vidare SOU 2006:6, s. 162 ff.
320 Se vidare SOU 2006:6, s. 172 ff.
321 Se vidare SOU 2006:6, s. 175 f. och 182 ff.
322 Prop. 1996/97:25, s. 290. Även i skyddsgrundsutredningens betänkande poängteras
att i de fall där de båda bestämmelserna i 4 kap. 1 och 2 §§ UtlL överlappar varandra,
skall frågan om flyktingskap prövas först. Se SOU 2006:6, s. 107.
323 Se prop. 1996/97:25, s. 290.
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synnerliga skäl att inte bevilja uppehållstillstånd. Tortyrbestämmelsen
omfattas inte av detta undantag. Skyddet är med andra ord ovillkorligt
och kan inte sättas ur spel med hänvisning till synnerliga skäl.324 Några
undantag från rätten till uppehållstillstånd finns dock även beträffande
denna grupp. Således får tillstånd, enligt 5 kap. 1 § andra stycket 3–6
UtlL, vägras den som i och för sig är tillståndsberättigad, om han eller
hon kan erhålla motsvarande skydd i ett annat land. 

Ett visst skydd för dessa grupper av skyddsbehövande fanns redan före
tillkomsten av denna skyddsregel, dels genom en bestämmelse om verk-
ställighetshinder i 8 kap. 1 § 1989 års UtlL (12 kap. 1 § UtlL), dels
genom Europakonventionen, eftersom konventionen gäller såsom lag i
Sverige.325 Bestämmelsen om verkställighetshinder, som infördes genom
1989 års UtlL, utgjorde en kodifiering av tidigare praxis. Lagstiftningen
föranleddes närmast av att Sverige då hade ratificerat FN:s tortyrkonven-
tion och den europeiska konventionen326 i samma ämne.327 Bestämmel-
sen, som till att börja med innefattade ett förbud mot verkställighet av
avvisning eller utvisning om det fanns grundad anledning att tro att
utlänningen skulle straffas med döden eller med kroppsstraff eller att
utsättas för tortyr, innefattar numera, liksom skyddsregeln, även den
som riskerar annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning. Denna ändring gjordes i samband med att skyddsregeln
togs in i utlänningslagen och i syfte att åstadkomma överensstämmelse
med Europakonventionen.328 Enligt den nya lydelsen får en avvisning
eller utvisning aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning
att tro att utlänningen skulle vara i den fara som anges i paragrafen.

324 Prop. 1996/97:25, s. 290.
325 Prop. 1996/97:25, s. 93 och 290.
326 Den europeiska konventionen mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behand-
ling eller bestraffning (European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment, Strasbourg, 26 November 1987, ETS No. 126),
SÖ 1988:37, prop. 1987/88:133, i kraft i Sverige den 1 februari 1989. Konventionen ger
ett annat sorts skydd än artikel 3 i Europakonventionen. Principen i 1987 års konven-
tion är att en särskild kommitté mot tortyr (European Committee for the Prevention of
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT), genom besök i
fängelser och anstalter i konventionsstaterna, skall undersöka hur personer som berövats
friheten behandlas. Systemet är avsett att leda till allmänna förbättringar av förhållan-
dena för de intagna när detta är påkallat och att förebygga bruk av tortyr eller omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning. Se Danelius 2002, s. 71.
327 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 147 f.
328 Prop. 1996/97:25, s. 100. 

EvaNilsson.book  Page 165  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



166

Ändringen tillkom för att markera att beviskraven inte får ställas alltför
högt när det gäller påståenden om risk för dödsstraff, omänsklig eller för-
nedrande behandling eller bestraffning (se vidare nedan). När bestäm-
melsen infördes medtogs på förslag av Lagrådet risken för kroppsstraff.
Det gjordes för att anpassa lydelsen till 2 kap. 5 § regeringsformen (RF),
där det görs en åtskillnad mellan tortyr och kroppsstraff. I propositionen
framhölls att någon utvidgning av skyddet i förhållande till FN:s tortyr-
konvention inte hade avsetts, eftersom kroppsstraff enligt konventionen
är en form av tortyr.329 Bestämmelsen är främst avsedd för situationen
att hinder uppstår eller blir känt först efter ett lagakraftvunnet beslut om
avvisning eller utvisning.330 Enligt 8 kap. 17 § UtlL skall dock hänsyn
tas till sådant hinder redan när frågan om avvisning eller utvisning prö-
vas. 

Rekvisitet välgrundad fruktan skall i tortyrbestämmelsen tolkas på
samma sätt som i flyktingparagrafen.331 Av Utlänningsnämndens praxis
framgår även att samma beviskrav gäller vid tillämpningen av tortyrbe-
stämmelsen som vid tillämpningen av flyktingbestämmelsen och verk-
ställighetsbestämmelsen.332 I motiven till tortyrbestämmelsen har även
understrukits vikten av att beviskraven inte ställs alltför högt när det gäl-
ler påståenden om risk för dödsstraff, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning. Någon fullständig bevisning som klart
styrker att det finns en sådan risk kan sällan läggas fram. Sökandens
berättelse bör därför godtas om den framstår som trovärdig och sanno-
lik.333 Av Utlänningsnämndens praxis framgår även att bevisregeln om
the benefit of the doubt endast bör tillämpas när all tillgänglig bevisning
har inhämtats och kontrollerats och när utredaren är förvissad om
sökandens allmänna trovärdighet. Sökandens uppgifter måste också vara
sammanhängande och rimliga samt inte strida mot allmänt kända
fakta.334 Likaså tillämpas principen om familjens enhet på samma sätt

329 Prop. 1988/89:86, s. 115, 194 f. och 378. Se även kommentar av Wikrén och Sande-
sjö 2006, s. 146. För en jämförelse av regeringsformens tortyrbestämmelse i förhållande
till Europakonventionens artikel 3, se Cameron 2006, s. 79. 
330 Prop. 1996/97:25, s. 289 f.
331 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 146.
332 Se Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 341-97. 
333 Prop. 1996/97:25, s. 102. Se även Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 420-00
och UN 421-01.
334 Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 421-01.
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som för flyktingar.335 Vidare kan det även beträffande skyddsbehövande
enligt denna bestämmelse finnas ett s.k. inre flyktalternativ.336 

Tortyrbestämmelsen i 4 kap. 2 § första stycket 1 UtlL och verkställig-
hetsförbudet i 12 kap. 1 § samma lag bygger som framgått bl.a. på Europa-
konventionen och FN:s tortyrkonvention. Europakonventionen har,
sedan den 1 januari 1995, ställning som lag i Sverige. Till konventionen
har knutits ett kontrollsystem med en kommission och en domstol.
Dessa har numera ersatts av en permanent domstol, med behörighet att
pröva bl.a. enskilda klagomål.337 Domstolens praxis anses vara av direkt
betydelse för tillämpningen av de aktuella bestämmelserna.338 

Tortyrkonventionen är inte inkorporerad i svensk lag och anses därför
inte utgöra gällande svensk rätt. Konventionens bestämmelser har dock
som framgått delvis transformerats i utlänningslagen. I enlighet med
tidigare nämnda princip om fördragskonform tolkning anses vidare gälla
att konventionen i relevanta delar skall tas i beaktande vid tolkningen
och tillämpningen av svensk intern rätt. Som tidigare beskrivits skall
dock lagstiftningen ges företräde, vid en eventuell konflikt mellan en
bestämmelse i konventionen och en uttrycklig lagbestämmelse. Till kon-
ventionen finns knuten en särskild kommitté, med uppgift att övervaka
efterlevnaden av konventionen, FN:s kommitté mot tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Com-
mittee Against Torture, CAT) (i det följande benämnd FN:s tortyrkom-
mitté eller tortyrkommittén), bestående av oberoende experter. Tortyr-
kommitténs huvudsakliga uppgifter är att granska de nationella rappor-
ter som konventionsstaterna skall lämna med vissa mellanrum (artikel
19) samt pröva mellanstatliga mål när de berörda staterna medgett en
sådan behörighet (artikel 21) och klagomål av enskilda personer gente-
mot en stat som godtagit att kommittén prövar framställningar från
enskilda (artikel 22). Kommitténs avgöranden anses inte vara folkrätts-
ligt bindande. Möjligen kan det anses ha uppstått en statspraxis att följa
avgörandena.339 I svensk doktrin har också hävdats att det för en stat

335 Reg. 2005-11-17 UD 2004/30155/MAP.
336 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 153.
337 Domstolen inrättades genom protokoll nr 11 till Europakonventionen (Protocol
No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms, Restructuring the Control Machinery Eastablished Thereby, Strasbourg, 11 May
1994, ETS No. 155.) vilket trädde i kraft den 1 november 1998.
338 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 150.
339 Se vidare Ehrenkrona 1999, s. 3 och 11.
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som Sverige torde vara mycket svårt att med bibehållen internationell
trovärdighet på MR-området verkställa ett beslut när kommittén uttalat
att en verkställighet innebär ett konventionsbrott. I vart fall bör man i
sådant fall kunna hänvisa till någon ny omständighet som tillkommit
efter det att kommittén prövat ärendet.340 Tortyrkommittén har vid
upprepade tillfällen kritiserat Sverige för att vi inte inkorporerat konven-
tionen.341 

En definition av vad som avses med begreppet ”tortyr” ges i tortyr-
konventionens artikel 1, första punkten. Det anges där att:

”I denna konvention avses med begreppet tortyr varje handling genom vilken all-
varlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon
antingen för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse av
honom eller en tredje person, att straffa honom för en gärning som han eller en
tredje person har begått eller misstänks ha begått eller att hota eller tvinga honom
eller en tredje person eller också av något skäl som har sin grund i någon form av
diskriminering, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på
anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller
någon annan person som handlar såsom företrädare för det allmänna. Tortyr
innefattar inte smärta eller lidande som uppkommer enbart genom eller är för-
knippade med lagenliga sanktioner.”

Av artikel 3, första punkten, i tortyrkonventionen framgår vidare att
ingen konventionsstat skall utvisa, återföra eller utlämna en person till
en annan stat, i vilken det finns grundad anledning att tro att han skulle
vara i fara för att utsättas för tortyr. Förbudet är absolut.342 Artikeln för-
utsätter dock att det finns en verklig och förutsebar risk att klaganden
personligen skall vara i fara att utsättas för tortyr vid ett återvändande.343

I artikelns andra punkt anges att myndigheterna, för att fastställa om det
finns anledning att befara sådan fara, skall beakta alla hänsyn av bety-
delse, bl.a. förekomsten i den berörda staten av ett konsekvent hand-
lingsmönster av grova, uppenbara eller talrika kränkningar av de mänsk-
liga rättigheterna. Syftet med prövningen är dock att fastställa om sökan-
den personligen skulle riskera tortyr. Det måste därför finnas
tillkommande omständigheter som visar detta. Frånvaron av ett mönster
av kränkningar utesluter å andra sidan inte att en person på grund av
omständigheterna i fallet kan anses riskera att utsättas för tortyr.344

340 Ehrenkrona 1999, s. 11.
341 Se bl.a. CAT, Summary Record of the first part (public) of the 291 meeting: Sweden,
CAT/C/SR. 291, 27 June 1997, p. 14, och CAT, Conclusions and recommendations of
the Committee against Torture: Sweden, CAT/C/CR/28/6, 6 June 2002, p. C(5). 
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Risken för förföljelse måste enligt kommittén vara mer än teoretiskt
möjlig och sträcka sig längre än till en misstanke. Den behöver dock inte
vara högst sannolik.345 Klaganden måste visa att han eller hon riskerar
tortyr och att grunden för detta antagande är substantiell på det sätt som
beskrivits och att risken är både personlig och aktuell. Av betydelse är
bl.a. om personen tidigare blivit torterad eller illa behandlad, och i
sådant fall om detta skett nyligen, om det finns medicinskt eller annat
oberoende bevis som stöder ett sådant påstående, om situationen i den
berörda staten ändrats, om personen varit engagerad i politisk eller
annan aktivitet vilket gör personen särskilt utsatt för fara att utsättas för
tortyr, samt om det finns faktiska inkonsekvenser i personens utsaga och,
i sådant fall, om dessa har relevans.346 Riskbedömningen skall enligt
kommitténs praxis göras med utgångspunkt i den information som var
eller borde vara känd för myndigheterna vid tidpunkten för avlägsnan-
det.347 Det kan i sammanhanget också nämnas att kommittén i olika
beslut, med anledning av påståenden om motsägelser och bristande sam-

342 Se Paez v. Sweden, Communication No. 39/1996, 28 April 1997, p. 14.5. Tortyr-
kommittén har även funnit en kränkning av artikel 3 föreligga i målet Agiza v. Sweden,
Communication No. 233/2003, 24 May 2005, rörande avvisningen av en egyptier på
grund av säkerhetsskäl, där diplomatiska garantier lämnats. Avvisningen av en annan
egyptier vid samma tillfälle, av samma skäl och även i detta fall med diplomatiska garantier,
har nyligen av FN:s kommitté för övervakning av de medborgerliga och politiska rättig-
heterna (Human Rights Committe, HRC) (i det följande benämnd FN:s människorätts-
kommitté), i målet Alzery v. Sweden, Communication No. 1416/2005, 6 November 2006,
även ansetts utgöra en kränkning av tortyrförbudet i artikel 7 i FN:s konvention om de
medborgerliga och politiska rättigheterna. Inte heller denna kommittés avgöranden anses
vara folkrättsligt bindande. Det kan här även nämnas att enligt kommittén omfattas även
privata aktörer av förbudet i artikel 7 (HRC, General Comment No. 20, Replaces Gene-
ral Comment 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment
(article 7), 10 March 1992, p. 2 och 13). Se även HRC, General Comment No. 28,
Equality of rights between men and women (article 3). CCPR/C/21/Rev.1/Add.10,
29 March 2000, p. 11.
343 Se bl.a. X., Y. and Z. v. Sweden, Communication No. 61/1996, 6 May 1998, p. 11.5.
344 Se t.ex. Paez v. Sweden, p. 14.2, Muzonzo v. Sweden, Communication No. 41/1996,
8 May 1996, p. 9.2, och Tala v. Sweden, Communication No. 43/1996, 15 November
1996, p. 10.1.
345 CAT, General Comment No. 1, Implementation of article 3 of the Convention in the
context of article 22, A/53/44, annex IX, 21 November 1997 (CAT, General Comment
No. 1), p. 6.
346 CAT, General Comment No. 1, p. 7 och 8.
347 Se Agiza v. Sweden, p. 13.2.
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manhang i sökandens berättelse, framhållit att fullständig riktighet
(”complete accuracy”) sällan kan väntas från tortyroffer och att mot-
sägelser i sökandens berättelse inte ger anledning till tvivel när det gäller
personens allmänna trovärdighet. Detta gäller i synnerhet i de fall där
sökanden lider av posttraumatiskt stressyndrom.348 

Enligt artikel 3 i Europakonventionen får ingen utsättas för tortyr
eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Artikeln
anses enligt fast praxis även innefatta ett förbud mot avvisning, utvisning
eller utlämning till ett land där det visat sig finnas en verklig grund
(”substantial ground”) för antagandet att personen i fråga löper en fak-
tisk risk (”real risk”) att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förned-
rande behandling eller bestraffning.349 Förbudet är därigenom mer
långtgående än tortyrkonventionens.350 Förbudet gäller även i de fall där
risken inte härrör från myndigheterna, utan från andra. Förbudet är såle-
des även i detta avseende mer långtgående än tortyrkonventionens. Det
krävs dock att risken är reell och att den mottagande statens myndighe-
ter inte kan undanröja risken genom att tillhandahålla ett lämpligt
skydd.351 Förbudet är absolut. Någon avvägning mot nationella säker-
hetsintressen får således inte göras.352 

Riskbedömningen skall även enligt Europadomstolens praxis i första
hand göras utifrån de omständigheter som var eller borde ha varit kända
för staten vid tidpunkten för avlägsnandet. Europadomstolen är dock
inte förhindrad att beakta också information som framkommit efter
denna tidpunkt.353 Av betydelse när det gäller riskbedömningen är enligt
Danelius de allmänna förhållandena i destinationslandet men också de
skäl som kan antas föreligga för att just den person som saken gäller där

348 Se bl.a. Tala v. Sweden, p. 10.3.
349 Ur Europadomstolens praxis, se främst Soering v. the United Kingdom, Judgment of
7 July 1989, och Cruz Varas and others v. Sweden, Judgment of 20 March 1991, och
Vilvarajah and others v. the United Kingdom, Judgment of 30 October 1991, samt kom-
mentar av Danelius 2002, s. 79 f. Se även uttalande i Chahal v. the United Kingdom,
Judgment of 15 November 1996, p. 74. 
350 En bestämmelse om skydd mot omänsklig och förnedrande behandling eller bestraff-
ning finns också i tortyrkonventionen (artikel 16). Det är dock endast tortyr som omfat-
tas av förbudet i artikel 3.
351 H.L.R v. France, Judgment of 29 April 1997, p. 40, och N. v. Finland, Judgment of
26 July 2005, p. 163.
352 Chahal v. the United Kingdom, p. 80. 
353 Cruz Varas and others v. Sweden, p. 76.

EvaNilsson.book  Page 170  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



171

skulle behandlas illa. Ofta är det fråga om personer som på ett eller annat
sätt står i motsättning till regimen i landet och som i många fall säger sig
av politiska skäl ha torterats eller berövats friheten i det förflutna.354 

Någon definition av vad som avses med tortyr eller omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning ges inte i konventionen. Av
Europadomstolens praxis framgår emellertid att avsikten med distinktio-
nen mellan tortyr, å ena sidan, och omänsklig eller förnedrande behand-
ling, å andra sidan, är att ge ett särskilt stigma åt uppsåtlig omänsklig
behandling som orsakar ett mycket svårt och grymt lidande.355 Avgö-
rande är med andra ord dels syftet, dels graden av lidande som personen
utsätts för. Det anses vidare vara etablerat i domstolens praxis att det
endast är behandling eller bestraffning som kännetecknas av betydande
hårdhet eller hänsynslöshet (”a minimum level of severity”) som omfat-
tas av artikeln.356 När det gäller frågan om hur stark bevisning som skall
krävas har det av Europadomstolen slagits fast att det måste styrkas
bortom rimligt tvivel (”beyond reasonable doubt”) att det förekommit
en kränkning av artikeln. Bevisningen kan dock utgöras av ett antal till-
räckligt starka samverkande indicier.357 Dessa krav har inneburit att det
visat sig svårt att fastställa kränkning av artikeln.358 Viktigt när det gäller
barn är emellertid att bedömningen av den miniminivå som krävs för en
kränkning av artikeln är relativ.359 Domstolen har således slagit fast att
denna bedömning beror på alla omständigheter i fallet, i synnerhet
behandlingens eller bestraffningens art och sammanhang, sättet och
metoden för utförande, varaktighet, fysiska och psykiska följder samt, i
vissa fall, kön, ålder och hälsotillstånd hos offret.360 Enligt Kilkelly visar
också existerande praxis från Europadomstolen att det finns ett stort
utrymme att använda barnkonventionens principer och stadganden på
ett positivt och dynamiskt sätt vid tolkningen av Europakonventio-

354 Danelius 2002, s. 81.
355 Ireland v. the United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, p. 167. 
356 Detta krav fastslogs i målet Ireland v. The United Kingdom, p. 162, och har därefter
upprepats av domstolen i flera senare fall. Se exempelvis Tyrer v. the United Kingdom,
Judgment of 25 April 1978, p. 29 och 30, Soering v. the United Kingdom, p. 100, Cruz
Varas and others v. Sweden, p. 83, samt Vilvarajah and others v. the United Kingdom,
p. 107. 
357 Ireland v. the United Kingdom, p. 161.
358 Se Danelius 2002, s. 74, och Kilkelly 1999, s.160 f. 
359 Kilkelly 1999, s. 161.
360 Ireland v. the United Kingdom, p. 162. 
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nen.361 Hänsyn har i Europadomstolens praxis dessutom tagits till skäl
av rent humanitär art.362 Denna praxis har enligt Kilkelly uppenbara
implikationer för barn.363 Av senare praxis framgår dock att det i fall som
inte rör en stats direkta ansvar ställs särskilt höga krav när det gäller
kränkningar av artikeln.364 Någon kränkning av artikeln ansågs heller
inte föreligga i följande fall rörande återsändande av en nioårig flicka,
utan anhöriga i mottagarlandet.

I målet Nsona mot Nederländerna365 hade Europadomstolen att ta ställning till
om omständigheterna kring återsändandet av en nioårig flicka till Zaire var
sådana att det förelåg en kränkning av artikeln. Barnet anlände till Nederländerna
tillsammans med en person som uppgavs vara barnets moster och som tidigare
beviljats uppehållstillstånd i Nederländerna på humanitär grund. Av utredningen
i målet framkom att barnets föräldrar var döda. Den person som följde med bar-
net samtyckte först men avböjde sedan att följa barnet tillbaka till hemlandet.
Barnet återsändes därför efter drygt en vecka ensam till Kinshasa och tillbringade
där ytterligare dagar med en främmande människa innan hon återförenades med
de personer som tagit hand om henne efter moderns död. Flickan återvände dock
till Nederländerna efter ett år, för att återförenas med den person som tidigare
uppgivits vara barnets moster och beviljades då, efter ytterligare knappt ett år,
uppehållstillstånd. Domstolen konstaterade att flickan hade utsatts för påfrest-
ningar och riktade även kritik mot den skyndsamhet som präglat förfarandet och
myndigheternas uppenbara vilja att avhända sig ansvaret för flickan på mottagar-
landet. Någon kränkning av artikeln ansågs dock inte föreligga.

Av särskild betydelse är här vidare Europadomstolens praxis i mål om
behandling av personer under frihetsberövande och om kroppslig
bestraffning. Europadomstolen fann i följande fall att det fysiska och
psykiska våld och den våldtäkt som en sjuttonårig flicka utsatts för i ett
häkte utgjorde tortyr. Domstolen fäste i fallet även vikt vid att våldtäkten
utförts av en myndighetsperson.

I målet Aydýn mot Turkiet366 hade en sjuttonårig flicka under tre dagar i turkiskt
häkte, med förbundna ögon, blivit slagen och utsatt för våldtäkt, tvingats para-
dera naken och vid ett tillfälle mörbultats av en högtrycksvattenstråle medan hon
snurrades runt i ett band. Europadomstolen konstaterade i detta fall bl.a. att våld-

361 Kilkelly 2001, s. 326
362 Se D. v. the United Kingdom, Judgment of 2 May 1997, samt kommentar av Danelius
2002, s. 82.
363 Kilkelly 1999, s. 230 f.
364 Bensaid v. the United Kingdom, Judgment of 6 February 2001, p. 40.
365 Nsona v. the Netherlands, Judgment of 28 November 1996.
366 Aydin v. Turkey, Judgment of 25 September 1997.
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täkt som utförs av en myndighetsperson måste betraktas som särskilt allvarlig och
motbjudande, med hänsyn till hur lätt en sådan person kan utnyttja offrets sår-
barhet och försvagade motstånd. Vidare konstaterades att våldtäkt lämnar svåra
psykologiska ärr, vilka inte läker lika snabbt av tiden som andra former av fysiskt
och psykiskt våld. Enligt domstolen hade flickan även utsatts för särskilt skräm-
mande och förnedrande erfarenheter i häktet, med hänsyn till hennes kön, ung-
dom och de omständigheter under vilka hon hållits i häktet. Mot denna bak-
grund fann domstolen att det fysiska och psykiska våldet sammantaget, och den
särskilt grymma våldtäkt som hon utsatts för, utgjorde tortyr. Det betonades dock
samtidigt att domstolen skulle ha kommit till samma slutsats på endera av dessa
grunder tagna var för sig.

Någon kränkning av artikeln ansågs dock inte föreligga i följande fall,
rörande förvar av en sextonårig pojke med en personlighetsstörning.

Målet D.G. mot Irland367 gällde en sextonårig pojke som begått brott och som
vid inställelser inför domstol åsatts handfängsel samt, eftersom han avvikit från
de institutioner där han tidigare varit placerad, under tre veckor placerats i ett
fängelse. Pojken led av en personlighetsstörning och bedömdes vara en fara för sig
själv och andra. Europadomstolen konstaterade att syftet med placeringen varit
att åstadkomma skydd och att denna utan några tillkommande omständigheter
inte kunde anses utgöra ”bestraffning” i artikelns mening. Domstolen fann det
heller inte visat att placeringen i sig utgjorde omänsklig eller förnedrande
behandling i strid med artikeln. Omständigheterna i det aktuella fallet jämfördes
därefter med de i målet Aerts mot Belgien368 (rörande en psykiskt sjuk man som
under lång tid varit placerad på en psykiatrisk avdelning i ett vanligt fängelse),
där förhållandena inte ansågs vara tillräckligt graverande för att strida mot
artikel 3. Domstolen konstaterade därefter att pojken placerats i ett fängelse där
ett stort antal av de intagna var i samma eller närliggande ålder med honom samt
att han hade åtnjutit vissa lättnader i förhållande till andra intagna. Domstolen
noterade också att det inte fanns några psykologiska, medicinska eller andra
expertutlåtanden som gav underlag för klagandens påståenden om behandlingens
psykiska eller fysiska följder. Även om det kunde antas att de känslor av depres-
sion, frustration och ilska, som beskrivits av den tjänstgörande läkaren vid fängel-
set, orsakades av inspärrningen, hade det inte visats att följderna för honom vid
interneringen utgjorde behandling i strid med artikeln. Det noterades i detta
sammanhang också att pojken redan tidigare diagnostiserats ha en personlighets-
störning. Inte heller bedömdes det som ett brott mot artikel 3 att pojken åsatts
handfängsel. 

Domstolen har i flera fall rörande minderåriga refererat till barnkonven-
tionen. I följande fall hänvisades även till uttalanden av FN:s barnkom-

367 D.G. v. Ireland, Judgment of 16 May 2002. 
368 Aerts v. Belgium, Judgment of 30 June 1998.
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mitté, där Storbritannien bl.a. rekommenderades att höja åldern för
ansvarsförmåga (”criminal responsibility”).369 Inte heller i dessa fall
ansågs det dock föreligga någon kränkning av artikeln. 

Målen T. och V., båda mot Storbritannien370 gällde två pojkar som vid tio års ålder
hade dödat ett mindre barn och för detta dömts till ett tidsobestämt frihetsstraff.
Domstolen prövade först om en låg straffmyndighetsålder i sig kunde utgöra en
kränkning av artikel 3. Domstolen konstaterade till att börja med att konventio-
nen är ett levande instrument och att det därför finns anledning att beakta vad
som gäller inom medlemsstaterna. Därefter konstaterades att det vid tidpunkten
för prövningen inte fanns någon gemensamt accepterad minimiålder för straffan-
svar i Europa. Även om England och Wales tillhörde de få europeiska länder som
tillämpar en låg straffmyndighetsålder, kunde 10 år inte anses vara oproportio-
nerligt lågt i förhållande till andra europeiska stater. Vidare konstaterades att det
inte heller i de internationella dokument som rör denna fråga finns någon ålders-
gräns angiven. Domstolen fann därför att en låg straffmyndighetsålder inte i sig
utgjorde ett brott mot artikel 3.

Domstolen prövade därefter om de omständigheter under vilka rättegången
mot dem genomfördes (offentlig rättegång som varade i mer än tre veckor och
som ägde rum vid vanlig domstol samt att pojkarnas namn tilläts publiceras efter
den fällande domen) utgjorde en kränkning av artikel 3. Domstolen konstaterade
först att det finns en internationell utveckling mot skydd för unga lagöverträdares
privatliv. Domstolen ansåg emellertid att även om förekomsten av en sådan trend
är en faktor av betydelse vid bedömningen av om behandlingen av klagandena
kunde betraktas som acceptabel enligt konventionens övriga artiklar, kan en
sådan trend inte vara avgörande för frågan om den offentliga rättegången innebar
behandling som nådde upp till den miniminivå som krävs enligt artikel 3. Avslut-
ningsvis konstaterades också att offentligheten vid processen i viss mån kan ha
förvärrat de känslor pojkarna hade. Processen ansågs dock inte ha orsakat poj-
karna lidande av någon betydelse, utöver vad som skulle varit oundvikligt vid

369 Se CRC, Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child:
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, CRC/C/15.Add.34, 15 Febru-
ary 1995, p. 36. Kommittén har även utfärdat särskilda vägledande kommentarer beträf-
fande barnets rätt till skydd mot kroppslig bestraffning. Se CRC, General Comment
No. 8, The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or
degrading forms of punishment, CRC/C/GC/8, 21 August 2006. Se även kommitténs
uttalanden i CRC, General Comment No. 1, The aims of education, CRC/GC/2001/1,
17 April 2001, p. 8, och CRC, General Comment No. 4, Adolescent health and deve-
lopment in the context of the Convention on the Rights of the Child, CRC/GC/2003/4,
1 July 2003, p. 17. Liknande rekommendationer har även utfärdats av andra FN-kom-
mittéer.
370 T. v. the United Kingdom samt V. v. the United Kingdom, Judgment of 16 December
1999.
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varje försök av myndigheterna att vidta åtgärder med anledning av det aktuella
brottet. Någon kränkning av artikel 3 ansågs därför inte föreligga. 

Slutligen prövades också om straffet utgjorde en kränkning av artikeln. Europa-
domstolen ansåg dock att frihetsberövandet som pågått i sex år, med hänsyn till
omständigheterna i fallet, pojkarnas ålder och förhållandena vid frihetsberövan-
det, inte kunde anses innebära omänsklig eller förnedrande behandling. Domsto-
len ansåg också att det inte kunde uteslutas att ett tidsobestämt straff, vilket läm-
nar den frihetsberövade i osäkerhet om framtiden under många år, kan aktuali-
sera en fråga under artikeln. Detta gäller i synnerhet i förhållande till barn så
unga som klagandena var vid tidpunkten för domen. Någon sådan fråga ansågs i
det aktuella fallet inte uppkomma. Straffet ansågs därför inte strida mot artikel 3.

En kränkning av artikeln ansågs dock föreligga i följande fall rörande
kroppslig bestraffning vid lagföring av en femtonårig pojke. Stor vikt
lades i även detta fall vid bestraffningens institutionaliserade karaktär.
Europadomstolen slog i fallet även fast att konventionen är ett levande
instrument och måste tolkas i ljuset av aktuella förhållanden; domstolen
kunde således inte annat än bli ”influenced by the developments and
commonly accepted standards in the penal policy of the member states
of the Council of Europe”.371 

Tyrer mot Storbritannien372 gällde användning av piskstraff vid brott av unga lag-
överträdare. I målet hade en femtonårig pojke piskats tre gånger med björkris på
sin blottade bakdel. Europadomstolen ansåg att den kroppsliga bestraffningen
inte var så allvarlig att den utgjorde tortyr. Inte heller ansågs omständigheterna i
fallet ha varit sådana att bestraffningen uppnått den nivå som krävs för att den
skall kunna betecknas som omänsklig. Domstolen ansåg dock att omständighe-
terna i målet var sådana att bestraffningen kunde anses som förnedrande i arti-
kelns mening. De omständigheter som berördes av domstolen var att kroppsstraf-
fet till sin natur innebär att en människa utövar fysiskt våld mot en annan män-
niska samt att det rörde sig om institutionaliserat våld. Även om Tyrer inte
drabbades av några allvarliga eller långvariga fysiska efterverkningar, utgjorde
straffet – genom vilket han behandlades som ett objekt i myndigheternas våld –
ett angrepp på ett av huvudsyftena med artikeln, att skydda en persons värdighet
och fysiska integritet. Det kunde heller inte uteslutas att straffet kunde få skadliga
psykiska efterverkningar. Domstolen ansåg vidare att våldets institutionaliserade
karaktär förvärrades av det officiella förfarandet och av att de som tilldelade pisk-
rappen var fullständiga främlingar för honom. En ytterligare omständighet som
beaktades var att flera veckor förflutit mellan domen och straffet, vilket medfört
psykiska kval inför den kroppsliga bestraffningen. Domstolen fann sammantaget
att elementet av förnedring i straffet uppnått sådan nivå som krävs enligt
artikel 3.

371 Tyrer v. the United Kingdom, p. 31.
372 För fullständig referens, se not 356, s. 171, ovan.
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Vidare har tillämpningen av artikel 3, när det gäller kroppslig bestraff-
ning av barn, aktualiserats i mål om skolaga som disciplinstraff. Statens
ansvar för undervisning utanför det allmänna skolsystemet slogs i detta
fall även fast. Någon kränkning av artikeln ansågs dock inte föreligga i
fallet.

I målet Costello-Roberts mot Storbritannien373 hade en sjuårig pojke vid en privat-
skola bestraffats med tre slag av en gymnastiksko med gummisula, på sin byx-
klädda bakdel. Europadomstolen fann i detta fall att staten har ett övergripande
ansvar för skolsystemet, även när undervisningen ombesörjs av privata skolor eller
av enskilda personer. Därefter konstaterades att det för att behandlingen skall
vara förnedrande och innebära ett brott mot artikel 3 krävs att förnedringen upp-
når viss miniminivå och i vart fall måste vara annorlunda än sådan förnedring
som vanligtvis förekommer vid varje form av bestraffning. Även om domstolen
hade betänkligheter beträffande automatiken i bestraffningen samt att tre dagar
förflutit innan verkställigheten av detta, ansågs bestraffningen i det aktuella fallet
inte ha varit tillräckligt allvarlig för en kränkning av artikeln.

Målet rörde även tillämpningen av artikel 8. En rätt till fysisk integritet
följer enligt Europadomstolens praxis även enligt denna artikel.374

Någon kränkning ansågs inte heller föreligga enligt denna artikel. Hän-
syn togs vid denna utgång även till barnkonventionen. FN:s barnkom-
mitté har dock i sin rapport över implementeringen av barnkonventio-
nen i Storbritannien ansett att kroppslig bestraffning i skola är oförenlig
med barnkonventionen och även rekommenderat staten att förbjuda
kroppslig bestraffning av barn i familjer.375 

Enbart hot om behandling i strid med artikeln kan enligt Europa-
domstolens praxis utgöra en kränkning av artikeln, förutsatt att det är
tillräckligt reellt och omedelbart. Någon kränkning av artikeln ansågs
dock inte föreligga i följande fall, rörande elever vid en skola som tilläm-
pade skolaga som disciplinär bestraffning.

373 Costello-Roberts v. the United Kingdom, Judgment of 25 March 1993.
374 X and Y v. the Netherlands, Judgment of 26 March 1985, p. 22. Se vidare kommentar
av Kilkelly 2000, s. 90.
375 Se CRC, Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child:
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, CRC/C/15/Add.34, 15 February
1995, p. 16 och 31. Se även kommentar av van Bueren 1995 (c), s. 381, Freeman 1999,
s. 136, samt Kilkelly 1999, s. 165, not 25, och Kilkelly 2001, s. 318.
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I Campbell och Cosans mot Storbritannien376 hade två pojkar, sju respektive 15 år
gamla, gått i skolor där kroppslig bestraffning tillämpades, men ingen av poj-
karna hade utsatts för sådan bestraffning. Den bestraffning som användes vid
skolorna bestod av slag i handflatan med en läderrem. Vid dåligt uppförande i
klassrummet bestraffades eleven omedelbart, i närvaro av klassen. Vid dåligt upp-
förande på annan plats eller vid allvarliga fall bestraffades eleven av rektor eller
ställföreträdande rektor. Europadomstolen konstaterade i detta fall att enbart hot
om behandling i strid med artikel 3 kan komma i konflikt med bestämmelsen,
förutsatt att hotet är tillräckligt reellt och omedelbart. Att hota en person med
tortyr skulle därmed, angavs det, i vissa fall kunna utgöra åtminstone omänsklig
behandling. Enbart hot om skolaga ansågs dock i fallet inte nå upp till den mini-
minivå som förutsätts för en kränkning av artikeln.

En kränkning av artikeln ansågs dock föreligga i följande fall, där barnet
utsatts för våld av en närstående. 

Målet A. mot Storbritannien377 gällde en nioårig pojke som, av sin styvfader, vid
ett flertal tillfällen utsatts för hårda slag med en trädgårdskäpp på ben och bakdel.
Styvfadern hade för detta åtalats vid brittisk domstol men friats av juryn. Styv-
fadern hävdade inför nationell domstol att våldet varit nödvändigt eftersom poj-
ken varit svår att uppfostra. Europadomstolen konstaterade i detta fall att staterna
måste vidta åtgärder för att säkerställa att personer inom deras jurisdiktion inte
utsätts för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
och att detta ansvar inkluderar även sådana kränkningar som utförs av enskilda
personer. Domstolen konstaterade därefter också att särskilt barn och andra sår-
bara personer har rätt till statens skydd, genom effektivt avskräckande av sådana
allvarliga kränkningar av personlig integritet. När det gäller det våld pojken
utsatts för, noterade domstolen att det enligt engelsk rätt var tillåtet med rimlig
aga (”reasonable chastisement”), att bevisbördan för att våldet överskridit vad
som var tillåtet låg på åklagaren samt att juryn, trots att pojken utsatts för tillräck-
ligt allvarlig behandling för att omfattas av artikel 3, frikänt styvfadern. Domsto-
len fann därför att lagstiftningen inte tillhandahöll ett tillräckligt skydd mot
behandling i strid med artikeln, och ett brott mot artikeln ansågs därför föreligga. 

Statens misslyckande att skydda barn som utsatts för våld och allvarlig
vanvård i hemmet ansågs även i följande fall utgöra en kränkning av arti-
keln. 

Z m.fl. mot Storbritannien378 gällde fyra barn som under fyra och ett halvt års tid
utsatts för våld och allvarlig vanvård i hemmet. Europadomstolen refererade

376 Campbell and Cosans v. the United Kingdom, Judgment of 25 February 1982.
377 A. v. the United Kingdom, Judgment of 23 September 1998.
378 Z and others v. the United Kingdom, Judgment of 10 May 2001. Se även utgången i
mål D.P. and J.C. v. the United Kingdom, Judgment of 10 October 2002 och E. and others
v. the United Kingdom, Judgment of 26 November 2002.
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inledningsvis till tidigare praxis när det gäller staternas ansvar att vidta åtgärder
även mot kränkningar som utförs av enskilda personer och att dessa åtgärder
måste innebära ett effektivt skydd, i synnerhet i fråga om barn och andra utsatta
personer och inkludera rimliga förebyggande åtgärder för att undvika sådan illa-
behandling som myndigheterna känt till eller borde ha känt till. Europadomsto-
len tillstod därefter att det är svåra och känsliga beslut som de sociala myndighe-
terna står inför i dessa fall. Domstolen framhöll därefter även betydelsen av den
motstående principen om respekt för och bevarande av familjelivet. Enligt dom-
stolen var det dock i det aktuella fallet inte någon tvekan om att de sociala myn-
digheterna misslyckats med att skydda barnen, och en kränkning av artikeln före-
låg därför. 

Staternas skyldighet att vidta åtgärder för att åstadkomma ett effektivt
skydd mot kränkningar som utförs av enskilda personer aktualiserades
även i följande fall, rörande våldtäkt mot en fjortonårig flicka. 

Målet M.C. mot Bulgarien379 gällde en flicka som gjort gällande att hon vid fjor-
ton års ålder utsatts för en våldtäkt av två män. En förundersökning inleddes men
avskrevs sedermera, med motiveringen att det inte hade visats att de båda män-
nen använt våld eller hot. Flickan hade heller inte gjort något motstånd eller
några försök att tillkalla hjälp. Europadomstolen betonade i detta fall att staterna
har en positiv skyldighet att införa lagstiftning som effektivt bestraffar våldtäkt
och att tillämpa denna lagstiftning på ett effektivt sätt genom brottsutredningar
och åtal. Efter en genomgång av lagstiftningen i ett flertal länder konstaterade
domstolen vidare att det numera finns en universell trend att betrakta frånvaro av
samtycke som det centrala elementet vid våldtäkt och sexuella övergrepp. Vidare
erinrades om att staterna har en skyldighet att införa lagstiftning som effektivt
bestraffar varje ”non-consensual sexual act” och utan krav på fysiskt motstånd av
offret. Domstolen fann slutligen att den utredning som företagits och särskilt den
hållning som intagits av brottsutredare och åklagare inte uppfyllde de krav som
ställs på staterna att införa och effektivt tillämpa straffrättsliga regler som skyddar
mot våldtäkt och sexuella övergrepp. 

Domen har behandlats i motiven till den nya sexualbrottslagstift-
ningen.380 Den reformerade lagstiftningen innebär att en särskild bestäm-
melse om våldtäkt av barn tagits in i lagen (6 kap. 4 § Brottsbalken, BrB)
och att det i dessa fall inte krävs att gärningsmannen använt något våld
eller hot. Kravet på tvång behölls dock beträffande vuxna offer. Det har

379 M.C. v. Bulgaria, Judgment of 4 December 2003.
380 Se vidare prop. 2004/05:45, s. 36 ff., och bet. 2004/05:JuU16, s. 12 ff.
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ifrågasatts om ett sådant straffskydd är tillräckligt eller om det skulle
behöva kompletteras.381 

3.3.2 Väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar i hemlandet
4 kap. 2 § första stycket 2 UtlL innehåller en skyddsbestämmelse för den
som har behov av skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt
eller som på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner väl-
grundad fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp. Uttrycket ”yttre
och inre väpnad konflikt” har använts för att markera att det inte – som
i fråga om det tidigare skyddet för krigsvägrare – behöver vara fråga om
ett krig mellan stater för att skyddsbehov skall anses föreligga, utan att
den som flyr undan inbördeskrig måste ha rätt till samma skydd.382 Av
ett vägledande regeringsavgörande från år 2004 framgår att en avgörande
faktor för tolkningen av begreppet ”inre väpnad konflikt” är hur civilbe-
folkningen drabbas. Av avgörandet framgår också att utgångspunkten då
det föreligger skyddsbehov är att permanent uppehållstillstånd skall
beviljas. Beroende på omständigheterna, däribland konfliktens art och
omfattning, kan det dock vid tillämpningen av denna bestämmelse fin-
nas skäl att meddela endast tidsbegränsat uppehållstillstånd.383 Bestäm-
melsen har i praxis även ansetts tillämplig när en inre väpnad konflikt
uppstått efter det att utlänningen har lämnat hemlandet.384 

Bestämmelsen om yttre och inre väpnade konflikter utgjorde, när den
togs in i utlänningslagen, huvudsakligen en kodifiering av tidigare
praxis.385 Personer som lämnat sitt land på grund av internationella eller
nationella väpnade konflikter är som tidigare framgått i regel inte att
anse som flyktingar enligt flyktingkonventionen eller tilläggsprotokollet.
Inte heller den tidigare bestämmelsen för de facto-flyktingar omfattade
dessa grupper av skyddsbehövande, utan de har i stället i praxis fått
uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl.386 Vid införandet av

381 Se Wennberg 2004/05, s. 128. Se även Lagrådets yttrande över lagrådsremiss den
17 juni 2004, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-09-21, s. 2–5. Lagrådet ansåg
även att det mot bakgrund av domen fanns anledning att mjuka upp kravet på hjälplöst
tillstånd. Regeringen gjorde dock en annan bedömning. Se vidare prop. 2004/05:45,
s. 41 och 50 f.
382 Prop. 1996/97:25, s. 290. 
383 Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 99-04
384 Se Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 357-98.
385 Prop. 1996/97:25, s. 100 f.
386 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 153.
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bestämmelsen konstaterades i propositionen att den ojämförligt största
kategorin av dem som under senare år fått stanna i Sverige på någon
form av flyktingrelaterade skäl har utgjorts av personer som flytt undan
krig och inbördeskrig. Vidare konstaterades att skyddsbehovet i dessa fall
ofta är starkt, i vart fall temporärt. Konflikten kan ha sådan intensitet att
ett återsändande till den region sökanden kommer från framstår som
otänkbart, samtidigt som de praktiska möjligheterna att sända sökanden
till en annan del av landet är obefintliga.387 Samtidigt framhölls att det
för dessa kategorier är av särskilt intresse om det finns ett s.k. inre flykt-
alternativ och att det just vid inre oroligheter och miljökatastrofer inte
sällan förekommer att inte hela landet är drabbat och att det därför finns
ett inre flyktalternativ.388 

Genom 2005 års utlänningslag har bestämmelsen utvidgats till att
omfatta även situationer som enligt 1989 års lag fallit in under den i
praxis utvecklade tillståndsgrunden politisk-humanitära skäl. Som skäl
för förändringen framhölls i propositionen bl.a. vikten av att skydds-
grunder och andra grunder, inte minst humanitära skäl, hålls åtskilda
samt att det genom Översynsutredningens kartläggning hade visat sig att
flera faktorer som skall beaktas vid bedömningen av skyddsbehov i praxis
kommit att läggas till grund för humanitära skäl. Genom ändringarna
omfattas därmed numera även den som på grund av andra svåra motsätt-
ningar i hemlandet än väpnad konflikt känner välgrundad fruktan för att
utsättas för allvarliga övergrepp.

Med svåra motsättningar avses enligt författningskommentaren till
bestämmelsen bl.a. politisk instabilitet i hemlandet, där maktförhållan-
dena är sådana att rättssystemet inte opartiskt värnar befolkningens
grundläggande mänskliga rättigheter. Det kan röra sig om en konflikt
mellan olika befolkningsgrupper, mellan en befolkningsgrupp i en del av
landet och statsmakten eller mellan å ena sidan staten eller en befolk-
ningsgrupp i landet och å andra sidan en annan stat, som dock inte nått
en sådan nivå att en väpnad konflikt kan anses föreligga. Det skall vidare
finnas ett orsakssamband mellan de övergrepp som utlänningen riskerar
att utsättas för och de svåra motsättningar som finns i hemlandet. Vidare
framgår av författningskommentaren att uttrycket ”välgrundad fruktan”
skall tolkas på samma sätt som i flyktingbestämmelsen och tortyrbestäm-

387 Prop. 1996/97:25, s. 99.
388 Prop. 1996/97:25, s. 101. Se även Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 99-04.
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melsen och att det innefattar såväl ett objektivt som ett subjektivt rekvi-
sit.389 

Genom uttrycket ”allvarliga” markeras enligt författningskommenta-
ren till bestämmelsen att övergreppen måste vara av svår beskaffenhet,
t.ex. repressalier, rättsövergrepp och trakasserier. Det kan röra sig om
såväl godtyckliga som systematiska övergrepp, som det till följd av makt-
förhållandena i landet inte finns möjlighet för den enskilde att skydda
sig mot eller få rättelse för. Övergreppen behöver inte nödvändigtvis här-
röra från en myndighet, utan kan lika väl ha begåtts av någon enskild
aktör eller en annan stat. Övergreppen kan ha formen av oproportioner-
ligt straff, godtyckligt frihetsberövande, misshandel, sexuella övergrepp,
yrkesförbud, social utstötning eller andra trakasserier när de är av stor
svårighetsgrad men inte utgör tillräcklig grund för att medge skydd
enligt flyktingparagrafen eller tortyrbestämmelsen i punkten 1.390 I pro-
positionen anges också att de särskilda uttryck av allvarliga övergrepp
som kvinnor kan utsättas för omfattas av bestämmelsen. Vidare kan, vid
bedömningen av om skyddsbehovet är välgrundat, hänsyn tas till skador
till följd av traumatisering. Enligt regeringen bör det hållas i minnet att
traumatisering kan försvåra för den sökande, oavsett ålder, att lämna
fullständiga uppgifter och att objektiva omständigheter som en iakttag-
bar skada då kan få betydelse. Det påpekas slutligen också att avsikten
med den ändrade indelningen inte är att inskränka möjligheten för
skyddssökande att få uppehållstillstånd i förhållande till vad som gäller
enligt nuvarande lagstiftning och praxis.391 

3.3.3 Miljökatastrof
4 kap. 2 § första stycket 3 UtlL innehåller en skyddsbestämmelse för den
som på grund av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland.
Bestämmelsen infördes samtidigt som bestämmelsen om skydd på grund
av väpnad konflikt. Vid införandet av bestämmelsen angavs i propositio-
nen att det inte är möjligt att i förväg uttömmande definiera denna
grupp. Det måste dock vara fråga om en plötslig katastrof som innebär
att det framstår som stridande mot humanitetens krav att, i vart fall
omedelbart, sända tillbaka någon till det land där katastrofen inträffat.
Däremot avses inte fall där t.ex. en fortgående försämring av förutsätt-

389 Prop. 2004/05:170, s. 274.
390 Prop. 2004/05:170, s. 274.
391 Prop. 2004/05:170, s. 178.
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ningarna för livsmedelsproduktionen i ett land medför svåra försörj-
ningsproblem.392 Som framgått har det även beträffande denna kategori
angivits vara av särskilt intresse om det finns ett s.k. inre flyktalterna-
tiv.393 

3.3.4 Sammanfattande kommentar
Det finns i utlänningslagens bestämmelser om skyddsbehövande i övrigt
inte några särskilda regler om fastställande i barnärenden. Motivuttalan-
den talar som tidigare beskrivits för att barnkonventionen gäller även vid
tillämpningen av dessa bestämmelser. När det gäller tolkningen av barn-
konventionens tortyrbestämmelse hänvisas i motiven till 1997 års lag-
ändringar till FN:s tortyrkonvention. Vuxennormen som utgångspunkt
är således given, även när intentionerna varit att implementera ett barn-
perspektiv. Tortyrkonventionen gäller dock, liksom flyktingkonventio-
nen och tilläggsprotokollet, oberoende av ålder. De krav barnkonventio-
nen ställer på staterna bör rimligen innebära något ytterligare – även vid
tolkningen av detta instrument. Någon närmare vägledning om portal-
paragrafens betydelse, eller om barns ställning i övrigt, vid tillämpningen
av dessa bestämmelser ges inte. Några klargörande uttalanden i praxis
finns inte heller. Praxis från Europadomstolen har dock ansetts lämna ett
stort utrymme för beaktande av barnkonventionen vid tolkningen av
Europakonventionen.394 

Av de aktuella bestämmelserna är det framförallt skyddsbestämmelsen
i 4 kap. 2 § första stycket 1 och 2 UtlL som är av intresse. Dessa bestäm-
melser innehåller, liksom flyktingbestämmelsen, ett krav på välgrundad
fruktan. Av motiven till den nya utlänningslagen framgår att begreppet
skall tolkas på samma sätt i dessa bestämmelser samt att det innehåller
såväl ett objektivt som ett subjektivt rekvisit. Europakonventionen och
tortyrkonventionen innefattar i stället ett riskrekvisit. Detta gäller även
skyddsgrundsdirektivets bestämmelse. Skyddsgrundsutredningen har
också föreslagit att rekvisitet ”välgrundad fruktan” ersätts av direktivets
objektiva riskrekvisit. Bedömningarna bygger i detta fall som ovan
beskrivits på överväganden ex ante. Av betydelse när det gäller risk-
bedömningen är dels de allmänna förhållandena i destinationslandet,
dels omständigheter som talar för att klaganden personligen kan komma

392 Prop. 1996/97:25, s. 100 f.
393 Prop. 1996/97:25, s. 101. Se även Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 99-04.
394 Kilkelly 2001, s. 326
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att utsättas för sådan risk. Det är ofta fråga om att personen varit engagerad
i politisk eller annan aktivitet som gör personen särskilt utsatt för fara. 

För att de åtgärder som personen riskerar att utsättas för skall omfattas
av skydd enligt Europakonventionen och tortyrkonventionen krävs
också, liksom i fråga om flyktingkonventionen, att de har viss intensitet;
det är endast behandling eller bestraffning som kännetecknas av bety-
dande hårdhet eller hänsynslöshet respektive behandling som medför all-
varlig smärta eller svårt lidande som omfattas. Bedömningen av detta
minimum är enligt Europadomstolens praxis relativ. Genom denna
praxis har kategorier som kön och ålder förts in vid prövningen. Tyngd-
punkten ligger dock på sådana omständigheter som brukar betecknas
som objektiva, dvs. omständigheter som är hänförliga till behandlingens
eller bestraffningens art och sammanhang, sättet och metoden för utfö-
rande, varaktighet samt fysiska och psykiska följder. Betoningen ligger
över huvud taget i domstolens praxis på kropp och skada.395 Särskild vikt
har i praxis även lagts vid behandlingens eller bestraffningens officiella
eller institutionella karaktär.396 

Sammanfattningsvis kan konstateras att bestämmelserna i 4 kap. 2 §
första stycket 1 och 2 UtlL bygger på samma grundläggande premisser
som flyktingbestämmelsen. Bestämmelsen är utformad som en kvalifika-
tionsregel. Med ett riskrekvisit bygger prövningen i stället på övervägan-
den av målrationell karaktär. Vidare tycks prövningen även i detta fall
förutsätta ett aktivt, offentligt och kompetent subjekt. Europadomsto-
lens praxis utmanar dock denna förståelse. Den utmanar också dikoto-
min ”flyktingproducerande” respektive ”icke-flyktingproducerande” sta-
ter; det finns för kvinnor och barn inga ”säkra länder”.397 Det gäller i
synnerhet för barn. Beträffande barn accepteras även i många ”demokra-
tiska” stater ”kroppsliga tillrättavisningar av barn i uppfostrande
syfte”398, om det bedöms som rimligt. Även allvarligt våld kan bedömas
som rimligt om det ses som kulturellt.399 Många stater har dock under

395 För en historisk bakgrund till denna praxis och kritiska synpunkter, se Tardu 1987,
s. 304 f. Se även Ennew 1998, särskilt s. 30.

396 Tortyr har i Europeisk historia också använts som ett offentligt spektakel med en
symbolisk funktion. Se vidare Foucault 1975, särskilt s. 34.
397 När det gäller kvinnor, se även Macklin 1995, s. 266.
398 Formuleringen används av Danelius i samband med kommentaren till målet A. mot
Storbritannien. Se Danelius 2002, s. 79. Se även diskussion av Freeman 1992, s. 54, och
Freeman 1988 samt Smart 1989, s. 93.
399 Chinkin 1998, s. 92. 
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senare tid förbjudit kroppslig bestraffning av barn.400 Åtgärderna har
emellertid inte alltid visat sig vara tillräckliga.401 Problemet i Sverige är
enligt Burman ett problematiskt drag i lagstiftarens syn på användning
av straffrätt vid våld i nära relationer, genom att straffrättsliga ingripan-
den uppfattas som värre för offret än det våld offret utsatts för. I fall med
barn utgör det faktum att barnet är barn ett särskilt problem genom bar-
nets förutsatta beroendeställning.402 Bristen på effektivt skydd i dessa fall
innebär emellertid att det finns anledning att även omvärdera vår egen
självförståelse som ”icke-flyktingproducerande” stat.

3.4 Synnerligen ömmande omständigheter
Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund får tillstånd, enligt
5 kap. 6 § första stycket UtlL, beviljas en utlänning om det vid en sam-
lad 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. Av paragrafens andra
stycke framgår att tillstånd får beviljas även då de omständigheter som
föreligger i ett barns ärende inte är av samma allvar och tyngd som skulle
ha krävts i fråga om vuxna personer. Dock kan vid tillämpningen av
denna bestämmelse, liksom vid prövningen av övriga huvudgrunder för
uppehållstillstånd som inte rör skyddsbehov, vägas in särskilda skäl mot
att bevilja uppehållstillstånd. Om utlänningen gjort sig skyldig till
brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet så är
det omständigheter som särskilt skall beaktas, enligt 5 kap. 17 § första
stycket UtlL.

400 CRC, General Comment No. 8, p. 5. Rapporter om förhållandena i olika stater till-
handahålls av organisationen The Global Initiative to End All Corporal Punishment of
Children, på http://www.endcorporalpunishment.org.
401 CRC, General Comment No. 8, p. 30. FN:s barnkommitté har också kritiserat
Sverige för att systemet med anmälningsplikt i fall med barnmisshandel inte fungerar till-
fredsställande. Se CRC, Concluding observations of the Committee on the Rights of the
Child: Sweden, CRC/C/15.Add.101, 10 May 1999, p. 17. 
402 Se vidare Burman 2007 (kommande) (a), s. 285 f., med där angivna källor. Se även
diskussion om problemet med barns ”val” i Olsen 1992, s. 211 ff., samt Freeman 1992,
s. 56 f., och Smart 1989, s. 50 ff., 144 f. och 161.
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Paragrafen i 5 kap. 6 § UtlL saknar enligt författningskommentaren
direkt motsvarighet i 1989 års utlänningslag.403 Den utgör emellertid en
vidareutveckling av bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av
humanitära skäl i 2 kap. 4 § första stycket 5, i 1989 års UtlL. Före 1989
års lagstiftning fanns en liknande bestämmelse i 31 § 1980 års UtlF. I
praxis har dock möjligheten att bevilja uppehållstillstånd på grund av
humanitära skäl funnits redan före år 1980. Utöver bestämmelsen i
2 kap. 4 §, punkt 5, fanns i 1989 års lag också en möjlighet att bevilja
uppehållstillstånd på humanitär grund enligt tidigare nämnda bestäm-
melse om s.k. ny ansökan om uppehållstillstånd i 2 kap. 5 b § första
stycket. Bestämmelsen innebar att uppehållstillstånd kunde beviljas, om
det vid en ny ansökan, efter att ett beslut om avvisning eller utvisning
vunnit laga kraft, skulle strida mot humanitetens krav att verkställa
beslutet om avvisning eller utvisning. Ansökan måste i dessa fall grunda
sig på nya omständigheter som inte hade prövats förut i ärendet. Denna
bestämmelse har upphört genom 2005 års utlänningslag och ersatts med
en ny ordning för prövning av verkställighetshinder. Den nya ordningen
innebär bl.a. att Migrationsverket, enligt 12 kap. 18 § första stycket
3 UtlL, får besluta om uppehållstillstånd om det i ett ärende om verk-
ställighet av lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning fram-
kommer nya omständigheter som innebär att det finns medicinska hin-
der eller annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas. Före-
ligger endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet får verket, enligt
bestämmelsens andra stycke, bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Bestämmelsen innebär enligt propositionen en skyldighet för myndighe-
ten att ex officio beakta sådana omständigheter som medför ett sådant
hinder mot verkställigheten att det finns anledning att bevilja ett uppe-
hållstillstånd.404 Samtidigt har möjligheten att åberopa nya omständig-
heter, enligt 12 kap. 19 § UtlL, begränsats till sådana omständigheter
som hänför sig till utlänningens behov av skydd i landet.405 

Begreppet ”humanitära skäl” har i tidigare lagtext inte preciserats,
utan det har i stället främst definierats genom praxis samt uttalanden i
förarbeten. Innebörden i begreppet har därför kommit att variera över
tiden. Av propositionen till den nya paragrafen framgår att utform-
ningen av den nya bestämmelsen utgör en kompromiss mellan Över-

403 Prop. 2004/05:170, s. 279.
404 Se prop. 2004/05:170, s. 225 och 299.
405 Se prop. 2004/05:170, s. 227 ff. och 229 f.
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synsutredningens mycket detaljerade utformning och remissinstansernas
kritik att en detaljreglering innebär att fokus flyttas från bestämmelserna
om skyddsbehov. Utformningen har emellertid även avsett att tillgodose
det av Lagrådet påtalade behovet av precisering. Genom ändringarna har
även begreppet ”humanitära skäl” utmönstrats och ersatts med begrep-
pet ”synnerligen ömmande omständigheter”, eftersom detta senare
begrepp ansetts bättre svara mot karaktären av undantagsbestämmelse
samtidigt som det markerar att bestämmelsen är avsedd att användas för
de situationer som inte omfattas av någon av huvudgrunderna för uppe-
hållstillstånd.406 Socialförsäkringsutskottet framhöll dock att den nya
bestämmelsen inte skall innebära någon skärpning i förhållande till vad
som gällde enligt bestämmelsen i 1989 års utlänningslag.407 

Bestämmelsen har enligt författningskommentaren utformats så att
det blir nödvändigt att göra en individuellt inriktad bedömning.408 Av
propositionen framgår också att vid bedömningen skall de olika omstän-
digheterna i ärendet vägas samman; omständigheter som kanske inte var
för sig är tillräckliga, men sammantagna, är tillräckliga för att uppehålls-
tillstånd bör beviljas. De skäl som sökanden kan ha för att få stanna skall
vara av personlig art, exempelvis fysisk eller psykisk sjukdom, och gälla
situationen i Sverige i relation till personens situation i hemlandet. Situ-
ationen kan också vara den att sökanden har en anpassning till svenska
förhållanden som tillsammans med sjukdom i det enskilda fallet kan
anses tillräcklig för uppehållstillstånd på denna grund. Personens situa-
tion och upplevelser i hemlandet ingår också i bedömningen.409 

När det gäller sökandens hälsotillstånd angavs i propositionen att
begreppet hälsotillstånd valts för att detta begrepp tillåter beaktande av
hela hälsoskalan – graden av friskhet eller sjukdom samt funktionsför-
mågan. Uppehållstillstånd kan komma i fråga om utlänningen har en
livshotande fysisk eller psykisk sjukdom eller lider av ett synnerligen all-
varligt funktionshinder. Det skall då också beaktas om det är rimligt att
vård ges i Sverige. Det måste således i sammanhanget vägas in om vård
över huvud taget kan ges i Sverige i det enskilda fallet. Vården måste
också förväntas leda till goda resultat genom en påtaglig och varaktig för-
bättring av utlänningens hälsotillstånd, alternativt vara livsnödvändig.

406 Prop. 2004/05:170, s. 184–187.
407 Bet. 2004/05:SfU17, s. 36.
408 Prop. 2004/05:170, s. 280.
409 Se prop. 2004/05:170, s. 187.
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För att det skall vara rimligt att Sverige skall erbjuda vård i det enskilda
fallet, måste även beaktas förutsättningarna för att utlänningen skall
kunna få adekvat vård i hemlandet eller annat land som utlänningen kan
sändas till. Även om Sverige i vissa fall kan erbjuda en betydligt bättre
vård än vad som kan ges i personens hemland kan enbart detta inte
motivera att ge uppehållstillstånd i Sverige. För sjukdomar där det i
Sverige finns tillgång till vård kan de sammantagna ekonomiska konse-
kvenserna vara sådana att uppehållstillstånd bör vägras.410 En annan
situation där uppehållstillstånd kan beviljas är om verkställigheten som
sådan skulle medföra en allvarlig risk för utlänningens liv eller hälsa. I de
fall då sjukdomen eller vårdbehovet är av övergående natur kan det bli
aktuellt att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det är varaktighe-
ten och utvecklingen av hälsotillståndet som ligger till grund för bedöm-
ningen av längden på ett eventuellt uppehållstillstånd. Ju längre varaktig-
het, ju starkare talar detta för att ett permanent uppehållstillstånd bör
beviljas.411 

Den anpassning till Sverige som har betydelse är normalt endast sådan
som uppkommit under laglig vistelse här. Detta avser enligt propositio-
nen i princip vistelsen från dagen för asylansökan fram till dess att frågan
slutligt prövats. För att anknytning på grund av lång vistelsetid skall
kunna beaktas krävs att den utdragna handläggningstiden berott på
omständigheter utanför utlänningens kontroll. Uppehållstillstånd bör
dock kunna beviljas då barn, som gömts av andra under lång tid, är
berörda.412 Samtidigt betonades vikten av att barn inte kommer att
utnyttjas när önskan att bosätta sig i Sverige är stark men skyddsskälen är
otillräckliga.413 Regeringen betonade i sammanhanget även att tiden i sig
inte har någon självständig relevans vid bedömningen, utan att tiden
endast har betydelse som orsak till att en person hunnit få särskild
anknytning.414 När det gäller att bedöma utlänningens anpassning till
Sverige måste hänsyn enligt författningskommentaren även tas till utlän-
ningens anknytning till hemlandet, t.ex. familjemedlemmar som finns
kvar där och den tid personen har levt där. Motsvarande gäller för andra

410 Prop. 2004/05:170, s. 190 och 280. 
411 Prop. 2004/05:170, s. 190 f. 
412 Prop. 2004/05:170, s. 191 och 281. 
413 Prop. 2004/05:170, s. 191. 
414 Prop. 2004/05:170, s. 191 och 280. 
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länder som det kan bli aktuellt att skicka utlänningen till om han eller
hon inte får stanna i Sverige.415 

Av propositionen framgår vidare att även andra omständigheter kan
vägas in vid bedömningen. Regeringen hänvisar i detta sammanhang till
uttalanden av Översynsutredningen.416 Utredningen belyste ett antal
omständigheter som kan vägas in vid bedömningen. Dit hör s.k. prak-
tiska verkställighetshinder, social utstötning, traumatisering till följd av
tortyr eller liknande svåra upplevelser i hemlandet eller till följd av män-
niskohandel. Andra skäl som nämns är kön eller sexuell läggning och
humanitära skäl som gäller någon annan än sökanden.417 Det går dock
enligt regeringen inte att generellt uttömmande särskilja vilka situationer
i gränsområdet mellan skyddsbehov och synnerligen ömmande omstän-
digheter som är att hänföra till den ena eller andra grunden. I det
enskilda fallet kan också de båda grunderna för uppehållstillstånd reellt
hänga samman.418 

När det gäller situationer där verkställighet av avvisnings- eller utvis-
ningsbeslut inte kan ske av praktiska skäl angavs i propositionen att hin-
der av sådant slag inte alltid utgör en sådan omständighet som är hänför-
lig till utlänningens person. Regeringen ansåg dock att denna form av
hinder bör beaktas inom ramen för en samlad bedömning av om det
föreligger synnerligen ömmande omständigheter.419 Av författningskom-
mentaren framgår vidare att om ett sådant hinder bedöms kunna bestå
under så lång tid att utlänningen kan bedömas få en särskild anknytning
till Sverige, kan utlänningens personliga förhållanden vara tillräckliga för
uppehållstillstånd. Det får dock inte vara fråga om ett verkställighetshin-
der som utlänningen i det enskilda fallet själv skulle kunna medverka till
att undanröja.420 

Vad som avses med rekvisitet utlänningens situation i hemlandet har
inte närmare berörts i förarbetena. Enligt kommentaren till utlän-
ningslagen får dock antas att med detta rekvisit avses förhållanden som –
utan att vara skyddsgrundande – gör att en avvisning till hemlandet

415 Prop. 2004/05:170, s. 280 f. 
416 Prop. 2004/05:170, s. 192. 
417 SOU 2004:74, s. 196 ff.
418 Prop. 2004/05:170, s. 192. 
419 Prop. 2004/05:170, s. 193. 
420 Prop. 2004/05:170, s. 280. 
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framstår som olämplig vid en samlad bedömning av utlänningens situa-
tion.421 

Genom uttrycket ”stanna i Sverige” markeras att prövningen avser
personer som vistas i Sverige. För att uppehållstillstånd skall kunna ges,
t.ex. på grund av en utlännings sjukdom eller vårdbehov krävs således att
utlänningen vistas i Sverige. I vissa fall där den vårdbehövande befinner
sig utomlands kan dock inresa och vistelse enligt propositionen möjlig-
göras genom visering för t.ex. barn som kommer hit för att opereras. En
förutsättning för att vård i dessa situationer skall erbjudas är normalt att
vården inte bekostas av det svenska samhället. Om utlänningen i dessa
fall behöver vistas här för längre tid kan ett tidsbegränsat uppehållstill-
stånd ges.422 

Beträffande prövningen i ärenden som rör barn framhölls som tidi-
gare beskrivits i propositionen även att det t.ex. kan finnas skäl att i
högre grad väga in ett barns anpassning till svenska förhållanden i den
samlade bedömning som skall göras. När det gäller barn med funktions-
hinder bör det likaså vara möjligt att ta större hänsyn till prognos, vård-
behov och psykosocial utveckling liksom stödmöjligheterna i såväl
Sverige som hemlandet, än vad man skulle göra för vuxna personer.423 I
författningskommentaren angavs även att det inte behöver vara fråga om
en livshotande sjukdom för att uppehållstillstånd skall kunna beviljas för
ett barn med vårdbehov. Vidare framhölls att det är naturligt att ett barn
i många avseenden snabbare anpassar sig till nya förhållanden men att
ett barns anpassning till svenska förhållanden inte ensamt kan tillmätas
avgörande betydelse, utan att en samlad bedömning alltid måste göras.
Vid denna bedömning kan dock styrkan i de sammantagna skälen vara
något lägre för att uppehållstillstånd skall kunna beviljas ett barn än för
vuxna.424 I Socialförsäkringsutskottets betänkande betonades också att
syftet med denna bestämmelse var att mildra praxis så att portalparagra-
fen får det genomslag som avsågs redan när denna infördes. Utskottet var
dock inte berett att föreslå att olika rekvisit skulle gälla för vuxna och
barn.425 

421 Wikrén och Sandesjö 2006, s. 203. Jfr Schiratzki 2005, s. 93.
422 Prop. 2004/05:170, s. 187 f.
423 Prop. 2004/05:170, s. 195. 
424 Prop. 2004/05:170, s. 281.
425 Bet. 2004/05:SfU17, s. 36.
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Motivuttalandena till bestämmelsen bygger i stor utsträckning på tidi-
gare motivuttalanden samt praxis. I Översynsutredningens uppdrag låg
också att lämna förslag till denna bestämmelse utifrån gällande praxis
och förarbeten.426 Av motiven till den särskilda barnbestämmelsen fram-
går samtidigt att syftet är att mildra praxis i ärenden som rör barn. Det är
därför ytterst osäkert vilken betydelse tidigare praxis kan ha för tolk-
ningen av bestämmelsen. Någon vägledande praxis från Migrationsöver-
domstolen när det gäller den nya bestämmelsen har heller ännu inte
hunnit utvecklas. I tidigare praxis har dock, enligt såväl 1980 som 1989
års lagstiftning, omständigheterna vid prövningen i ärenden som rör
barn inte behövt vara av samma allvar och tyngd som beträffande vuxna.

De närmare riktlinjerna för bedömningen för om uppehållstillstånd
bör beviljas vid behov av vård slogs fast i ett antal regeringsavgöranden
från år 1994. Regeringen anmärkte dock samtidigt att beslut i denna typ
av ärenden ofta inte har betydelse utöver det enskilda ärendet, eftersom
förhållandena sällan är likartade. Även bortsett från de uttalanden av
principiell art som görs i besluten, och som motivuttalandena till den
nya bestämmelsen bl.a. bygger på, finns här ändå anledning att kort
beröra denna praxis. 

Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 21-94, avsåg en pojke med en hjärn-
tumör och ett hjärtfel. Familjen beviljades i detta fall uppehållstillstånd på huma-
nitär grund, med hänvisning till att det förelåg fara för en betydande försämring
av pojkens tillstånd om han inte fick nödvändig behandling samt att den specia-
listvård som fanns i Sverige inte kunde erbjudas i pojkens hemland. I fallet kon-
staterades också att det var fråga om ett barn, där en mer generös bedömning
kunde göras, samt att sjukdomen uppdagats efter inresan och att syftet med ansö-
kan inte varit att söka vård för sonen här.

Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 23-94, gällde en pojke med en grav
hörselnedsättning som i Sverige utvecklat sitt första och enda språk, det svenska
teckenspråket. Familjen beviljades i detta fall uppehållstillstånd på humanitär
grund efter en s.k. ny ansökan om uppehållstillstånd, med hänvisning till att ett
återvändande till hemlandet skulle riskera att på ett livsavgörande sätt påverka
barnets utveckling och till att en mer generös bedömning kan göras i fråga om
barn.

Vidare är ett beslut av Utlänningsnämnden rörande barn med uppgiven-
hetssymptom, s.k. apatiska barn, från år 1992 av intresse. Nämnden slog
i detta fall fast att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl i fall
där barn, som en direkt följd av pressande psykiska förhållanden utanför

426 Se SOU 2004:74, s. 46, samt dir. 2003:28.
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sitt hemland, blivit i stort behov av barnpsykiatrisk vård, trots att famil-
jen har hållit sig undan.

Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 15-92, gällde en asylsökande barn-
familj från Kosovo, med fyra barn. Av ett läkarintyg framgick bl.a. att två av bar-
nen hade drabbats av en djup och mycket psykiskt skadlig apati, att denna apati
utgjorde ett hot mot hela personlighetsutvecklingen och krävde kvalificerad barn-
psykiatrisk behandling. I intyget angavs också att den behandling barnen fick inte
kunde hindra att skadorna förvärrades och att det för en framgångsrik behandling
krävdes att familjen fick uppehållstillstånd. Utlänningsnämnden konstaterade att
förhållandena för barnen var av sådan art att det skulle strida mot humanitetens
krav att, efter fyra års vistelse i osäkerhet utanför hemlandet, tvångsvis förflytta
dem till Kosovo, där adekvat psykiatrisk behandling inte heller torde finnas.
Nämnden framhöll dock samtidigt att det, i den föreliggande situationen när en
utlänning håller sig undan verkställighet av en avvisning eller utvisning, normalt
inte bör komma i fråga att låta utlänningen stanna kvar i landet trots preskrip-
tion. Därefter konstaterades att den enda omständigheten som talade för att
familjen skulle få stanna kvar i landet – barnens tillstånd – uppstått som en följd
av just det förhållandet att familjen inte brytt sig om att efterkomma tidigare
utvisningsbeslut. Nämnden fann att uppehållstillstånd borde meddelas med hän-
syn till barnen.

Barn med uppgivenhetssymptom var under några år i början på 2000-talet
föremål för stor uppmärksamhet. En nationell samordnare tillkallades i
september 2004, med uppdrag att bl.a. kartlägga och analysera förekom-
sten av asylsökande barn med sådana symptom.427 Utredningen har pre-
senterat tre delrapporter428 och skall lämna en slutrapport senast den 31
december 2006. Problemet med apatiska barn beskrivs i utredningen
som ett fenomen som enbart finns i Sverige och som uppstod först under
2000-talet.429 Det är vidare enligt utredningen enbart asylsökande från
vissa geografiska områden som drabbas.430 Enligt utredningen finns det
dock inte något samband mellan händelseutvecklingen eller kulturen i
de länder/regioner vars medborgare är överrepresenterade i statistiken
och förekomsten av uppgivenhetssymptom bland asylsökande barn från
dessa länder/regioner. Det har inte heller framkommit någon informa-
tion om att ett uppgivenhetsbeteende observerats bland barn i dessa län-
der, varken i krigstid eller under tiden efter, eller bland interna flyktingar

427 Se vidare dir. 2004:115.
428 Utrikesdepartementet, rapport 2005:1, 2005:2 samt SOU 2006:49.
429 Se Utrikesdepartementet, rapport 2005:1, s. 45, 2005:2, s. 49, samt SOU 2006:49,
s. 11, 28 och 101. Jfr bl.a. Rydelius 2006, s. 10.
430 SOU 2006:49, s. 28.
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i flyktinglägren. Enligt utredningen kan dock kulturen i barnens hem-
länder betecknas som holistisk, där föreställningen är dominerande att
man måste offra sitt liv, sin lycka och sina intressen för dem inom famil-
jen och där barn sedan tidig ålder socialiseras in i föreställningen om att
de först och främst tillhör familjen och sedan sig själva. Denna kultur
kan enligt utredningen förklara vissa beteenden eller förhållningssätt hos
enskilda personer men aldrig ensam vara förklaring till ett socialt feno-
men som asylsökande barn med uppgivenhetssymptom.431 Jämförelse
mellan asylprocessen i tre nordiska länder visar enligt utredningen vidare
att Sverige på intet sätt har hårdare eller restriktivare asylpolitik än de
andra nordiska länderna och att det heller inte tar avsevärt längre tid i
Sverige att fatta ett beslut i normala asylärenden. Enligt utredningen
innebär dock de tidigare flexibla reglerna för nyansökan samt andra
omständigheter, t.ex. avsaknad av passhandlingar, att väntetiden kan bli
lång. Studien har heller inte kunnat finna något belägg för att trauma,
förutom i enstaka fall, skulle vara förklaring till de asylsökande barnens
uppgivenhetstillstånd i Sverige.432 

Vidare diskuterades i utredningen frågan om manipulation och miss-
handel kan ligga bakom tillståndet. Utredningen ansåg sig dock inte ha
möjlighet att närmare studera dessa misstankar. Enligt utredningen kan
man emellertid med utgångspunkt i sunt förnuft inte helt avfärda möj-
ligheten att en del barn, särskilt de som är något äldre, kunnat välja att
hjälpa sina familjer genom simulering eller att någon förälder direkt eller
indirekt har påverkat sitt barns uppgivenhetssymptom.433 Enligt utred-
ningen framgick också av den intervjuundersökning som genomförts att
det holistiska tänkandet är starkt hos de minoriteter som är överrepre-
senterade bland asylsökande barn med uppgivenhetssymptom. Barn kan,
påpekas det vidare, få för sig att de genom att offra sig räddar sin familj
och sina syskon.434 Det skall enligt utredningen heller inte glömmas bort
att barn också är aktörer som är medvetna om sina intressen. Många
bland de asylsökande som visar uppgivenhetssymptom är, menar utred-
ningen vidare, långtifrån passiva offer (i motsats till vad som har domi-
nerat den svenska debatten om dessa barn), utan fullt kapabla att göra
aktiva val för att maximera sina chanser i livet. Barn som beter sig själv-

431 SOU 2006:49, s. 12. Se även diskussion a.bet., s. 96.
432 SOU 2006:49, s. 11 f.
433 SOU 2006:49, s. 98 f.
434 SOU 2006:49, s. 96.
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destruktivt eller använder sin hälsa/ohälsa som ett maktmedel för att
driva igenom sin vilja är enligt utredningen ”aktiva aktörer snarare än
traumatiserade offer, förlamade av sin hopplöshetskänsla.”435 Vidare
konstaterades att enligt alla experters enhälliga bedömningar är uppe-
hållstillstånd den viktigaste faktorn som har en helande verkan på bar-
nen och att detta inte kan tolkas på annat sätt än att orsaken till barnens
tillstånd inte kan sökas i traumatiska händelser utan i sociala förhållan-
den. I utredningen påpekades även att en kritisk och vetenskaplig håll-
ning inte skulle bortse från att föräldrarna själva är en part i frågan om
asyl, med ett eget intresse av att framhäva traumatiska händelsers bety-
delse, men att det förvisso inte kan uteslutas att en del barn kan ha varit
med om någon/några traumatiska händelser av olika slag. Utredningen
konstaterade därefter att det i brist på säker kunskap om den verklighet
som ligger bakom varje enskilt barn förefaller vara långtifrån vetenskap-
ligt att påstå att trauma är huvudorsaken till barnens beteende/tillstånd
samt att det är naturligt att människor överdriver hoten för att maximera
sina chanser hos migrationsmyndigheterna.436 

När det gäller föräldrarnas påverkan på barnen angavs att man bl.a.
konstaterat att mödrarnas omsorgsförmåga förbättrats vid besked om
permanent uppehållstillstånd samt att man i flera fall har sett att ”föräld-
rarna överför sin oro till barnen och att de exponerar sina berättelser om
grymheter som de påstår sig ha varit med om för barnen.”437 Som exem-
pel ges en moder som aktivt tagit kontakt med ensamstående män med
uppehållstillstånd för att lösa problemet med sin asylansökan, medan
hennes pojke fortfarande var i uppgivenhetstillstånd. Slutligen konstate-
rades att ”[m]ånga asylsökande familjer präglas av aggression och våld
inom familjen, störda familjeförhållanden och emotionell svikt från för-
äldrarnas sida.”438 

I ett vägledande beslut i ett enskilt ärende år 2005 har frågan om bety-
delsen av uppgivenhetssymptom vid bedömningen av humanitära skäl
på nytt varit föremål för regeringens bedömning. Regeringen fann även i
detta fall att uppehållstillstånd skulle beviljas vid en samlad bedömning.

Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 101-05, rörde en pojke från Uzbeki-
stan av rysk etnicitet. Av utredningen i ärendet framkom att pojken hade upp-

435 SOU 2006:49, s. 94.
436 SOU 2006:49, s. 95.
437 SOU 2006:49, s. 99.
438 SOU 2006:49, s. 99.
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visat begynnande tecken på depressiv devitalisering efter viss tids vistelse i Sverige
men att tillståndet brutits efter behandling. Efter att familjen fått avslag på sin
asylansökan skedde en påtaglig försämring av pojkens psykiska hälsa. När det gäl-
ler de humanitära skälen konstaterade regeringen bl.a. att det vid bedömningen
av humanitära skäl som rör barn måste beaktas om ett återvändande skulle utgöra
en risk för barnets hälsa eller utveckling. Avgörande är enligt regeringen i vilken
grad barnet kan antas få bestående skada i sin psykosociala utveckling av att flytta
tillbaka till hemlandet. Vid denna bedömning bör sådana faktorer som barnets
psykiska hälsotillstånd, i vilken grad återsändandet i sig skulle skada barnets
utveckling, upplevelser i hemlandet och vistelsetiden i Sverige beaktas. I samman-
hanget underströks också att det i varje enskilt fall måste göras en individuell
prövning och att varje särskilt asylärende inrymmer omständigheter som är speci-
ella för det enskilda fallet.

Regeringen fann i det aktuella ärendet att det av de medicinska utredningarna
framgått att pojkens tillstånd kunde betraktas som livshotande om han inte erhöll
adekvat vård. Enligt regeringen saknades skäl att anta att pojken vid ett återvän-
dande inte skulle kunna erhålla vård och behandling. Däremot fanns det skäl att
beakta i vilken utsträckning pojken skulle kunna tillgodogöra sig denna vård,
mot bakgrund av hur hans psykosociala utveckling skulle kunna påverkas av ett
återvändande. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit om pojkens
hälsotillstånd, och med beaktande av den osäkerhet som förelåg kring familjens
framtid, fann regeringen att pojken kunde antas ta bestående skada i sin psyko-
sociala utveckling av att avvisas till hemlandet. Regeringen ansåg också att efter-
som pojkens hälsotillstånd gjorde att han var i stort behov av trygghet och stabili-
tet, och det delvis var osäkerheten kring familjens framtid som medfört hans all-
varliga hälsotillstånd, inte var tillräckligt att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
beviljades, utan ett permanent uppehållstillstånd beviljades därför.

Utlänningsnämnden har därefter i stornämndavgöranden den 19 okto-
ber 2005 prövat ett antal barnärenden, med utgångspunkt i regeringsbe-
slutet. Permanent uppehållstillstånd beviljades i flertalet av dessa beslut.
I några av besluten vägdes även betydelsen av längre eller kortare illegal
vistelsetid in. Utlänningsnämnden har i en rapport till regeringen angett
att en generösare praxis tillämpats efter regeringsbeslutet från år 2005.439 

Av särskilt intresse är även följande regeringsavgörande från år 2001,
rörande betydelsen av barns anpassning till svenska förhållanden vid en
samlad bedömning. 

Utlänningslagen – Vägledande beslut, reg. 96-01, gällde en pojke, vars mor utvi-
sats på grund av brott och som utan hinder av utvisningen vistats i Sverige med
tidsbegränsat uppehållstillstånd. Av utredningen i ärendet framgick att pojken
hade vistats i Sverige i omkring fyra år, var mycket välanpassad till svenska förhål-

439 Utlänningsnämnden ADM 05/190, s. 4.
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landen, talade bra svenska och gick i första klass i skolan. Vidare framgick att poj-
ken inte hade någon anknytning till hemlandet. Regeringen fann i detta fall vid
en samlad bedömning av de särskilda omständigheterna i ärendet att permanent
uppehållstillstånd skulle beviljas. 

Omständigheter som definierats som sociala problem har i ett praxisbil-
dande beslut av Utlänningsnämnden från år 1993 inte ansetts kunna
ligga till grund för ett beslut om uppehållstillstånd, även om det i fallet
ansetts föreligga humanitära skäl av avsevärd styrka. 

Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 17-93, gällde en kvinna med tre barn
från Makedonien, som var bosatt i USA. Kvinnan hade då hon var sjutton år
gammal ingått ett arrangerat äktenskap med en man som var amerikansk med-
borgare men med jugoslaviskt ursprung. Kvinnan åberopade anknytning till i
Sverige bosatta föräldrar och syskon samt humanitära skäl, med hänvisning till att
det skulle finnas ett påtagligt hot mot hennes liv och hälsa härrörande från hen-
nes make som under många år utsatt henne för misshandel. Misshandeln hade
kommit till myndigheternas kännedom, och maken hade då uppmanats att delta
i terapi och äktenskapsrådgivning samt avhålla sig från vidare misshandel av hus-
trun. Enligt kvinnan visade dock maken litet intresse för att delta i terapi och råd-
givning. I överklagandeärendet ingavs ett psykologintyg, av vilket det framgick
att de två yngsta barnen var oroliga och hade sömnproblem samt att det yngsta
barnet hade gått ner i vikt. Det framgick av intyget också att alla barn uppvisade
symptom som var typiska för barn i misshandelsfamiljer samt att barnen var i
behov av lugn och ro och stabilitet för att deras psykiska hälsa inte skulle äventy-
ras. Kvinnan åberopade i överklagandeärendet även att barnen anpassat sig väl i
Sverige och att de gick i svensk skola. Vidare uppgavs att kvinnan inte hade några
nära anhöriga i vare sig USA eller Makedonien.

Utlänningsnämnden konstaterade att det i ärendet fanns humanitära skäl av
avsevärd styrka, inte minst beträffande barnen. Enligt nämndens mening var det
dock i detta fall fråga om sådana sociala problem som regelmässigt bör lösas i
samråd med sociala och polisiära myndigheter i vederbörandes hemland. Nämn-
den fann därför att det skulle åligga de amerikanska myndigheterna att ge kvin-
nan och hennes barn det skydd och den omvårdnad som erfordrades och konsta-
terade därefter att uppehållstillstånd av principiella skäl inte borde beviljas, även
om de humanitära skälen var betydande.

3.4.1 Sammanfattande kommentar
Bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter utgör som
framgått en vidareutveckling av tidigare bestämmelse om uppehållstill-
stånd på grund av humanitära skäl. I den nya bestämmelsen har precise-
rats att vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotill-
stånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Motivuttalan-
dena bygger dock i stor utsträckning på tidigare praxis och
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förarbetsuttalanden. Genom ändringarna betonas även bestämmelsens
undantagskaraktär. Samtidigt framhölls av Socialförsäkringsutskottet att
den nya bestämmelsen inte skall innebära någon skärpning i förhållande
till vad som gällde enligt bestämmelsen i 1989 års utlänningslag. När det
gäller barn har avsikten tvärtom varit att mildra tidigare praxis. 

Utgångspunkten beträffande såväl vuxna som barn är att de först
måste komma hit och att de sedan måste vara tillräckligt sjuka/funk-
tionshindrade eller tillräckligt anpassade för att omfattas av bestämmel-
sen. Helst bör man vara både sjuk/funktionshindrad och anpassad.
Enbart anpassning räcker i vart fall inte. Nyckelordet är i båda fallen
kvalificering och bedömningarna bygger på överväganden ex post. I det
sistnämnda fallet gäller också tidigare norm om ett kompetent, aktivt
och offentligt subjekt. Chanserna att bedömas som anpassad ökar nämli-
gen om barnet tillägnat sig det svenska språket, går i skola eller på annat
sätt deltar i samhällslivet. Kravet på anpassning tycks bygga på en idé om
att utlänningen genom den nya anknytningen förlorar sin anknytning
till hemlandet. Utgångspunkten är dock inte given. Det kanske till och
med kan vara tvärtom; att ett barn som haft lätt att anpassa sig till de
svenska förhållandena också lättare återanpassar sig vid ett framtvingat
återvändande eller att ett barn som haft svårt att anpassa sig till de nya
förhållandena även får det svårare vid ett återvändande. Frågan är vilka
bevekelsegrunder som egentligen ligger bakom detta krav. 

Ett visst utrymme för framåtsyftande riskbedömningar finns emeller-
tid även i dessa ärenden, i betydelsen risk för bestående skada. Regering-
ens och Utlänningsnämndens senare praxis rörande barn med uppgiven-
hetssymptom grundas också på en sådan riskbedömning. Hänsyn till
barn med uppgivenhetssymptom har emellertid tagits redan före portal-
paragrafens införande. I utredningen om barn i asylprocessen med upp-
givenhetssymptom beskrivs dock detta tillstånd som ett fenomen som
uppkommit under senare år. Utredningen låter mellan raderna också för-
stå att det är asylprocessen och förväntningarna på barn (läs portalpara-
grafen) som är den främsta faktorn till detta fenomen. Till skillnad från
– inte bara den allmänna debatten – utan även motiven till utlännings-
lagstiftningen, konstrueras barn i utredningen också som kompetenta
aktörer. Föräldrarna däremot – särskilt mödrarna – förstås även här i ter-
mer av ”oförmåga”. Det gäller även familjen som helhet. Asylsökande
familjer förstås över huvud taget som sociala problem, orsakerna med kul-
tur – inte trauma. Som framgått har omständigheter som definierats som
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sociala problem inte ansetts kunna ligga till grund för ett beslut om
uppehållstillstånd, även om det i fallet ansetts föreligga humanitära skäl
av avsevärd styrka.

Sammanfattningsvis kan sägas att barnperspektivet i dessa ärenden
begränsas till skada/skaderisk. I övrigt innebär normen om det kompe-
tenta, aktiva och offentliga subjektet att åtminstone det yngre barnet
som inte kvalificerar sig på grund av hälsotillstånd är hänvisad till familjens
enhet. Samtidigt konstrueras det apatiska barnet som ett kompetent och
aktivt subjekt – men då i diskvalificerande mening; som självdestruktivt
och i syfte att manipulera migrationsmyndigheterna.440 Om det däremot
är föräldrarna som utsätter barnet för misshandel och manipulation, har
då inte barnet rätt till skydd enligt Europakonventionen, och om det är
så att barnet utsätts för behandlingen ”på grund av att de är barn” (och
därmed kan komma i fråga för en generösare bedömning i tillstånds-
frågan), har de då inte också rätt till skydd enligt flyktingkonventionen?
Jag är i vart fall inte övertygad om att vi, om vi vill uppfylla våra interna-
tionella åtaganden, helt kan avhända oss ansvaret för dessa barn på de
mottagande staterna.

440 Se även analys av Bhabha beträffande ensamkommande asylsökande barn (Bhabha
2001, s. 293–296, och Bhabha 2004, s. 238 ff.). Enligt henne finns det i fall med ensam-
kommande asylsökande barn en konflikt mellan två motstående normativa ramverk, å
ena sidan immigrationskontroll, å den andra sidan samhällsskydd. Från förstnämnda
utgångspunkt ses barn (liksom vuxna) ”as illegal migrants, who have chosen, or consen-
ted to, the evasion of immigration controls in order to gain access, who have lied, kno-
wingly made use of false documents, who are coming to study or work without
permission”. Från sistnämnda utgångspunkt ses barnet som oförmöget till autonomt
politiskt aktörskap, dvs. som ”riktiga barn”, men på grund av detta inte heller möjliga att
avvisa. 
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4 Barnperspektiv i praktisk 
tillämpning

Som framgått inledningsvis, ingår i undersökningen en studie av person-
akter. Studien av personakter har två syften:

1. Att undersöka vilket genomslag bestämmelserna om barnets bästa
och utredning om barn haft i den praktiska tillämpningen;

2. Att undersöka bestämmelsernas praktiska funktion.

Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) omfattande 200 ärenden (100
ärenden från respektive år) gjordes ur alla barnärenden, där beslut om
uppehållstillstånd fattats av Migrationsverket eller Utlänningsnämnden
under år 1999 och 2000.1 Undersökningen har således i denna del utgått
från 1989 års utlänningslag. Detta urval gjordes med hjälp av en slump-
talstabell. Denna tillhandahölls personal vid Migrationsverket i Norr-
köping, där urvalet av akter sedan gjordes. Ett bortfall på 16 personakter
medför att 184 personakter ingår i studien.2 

Urvalet har gjorts ur alla barnärenden, i syfte att inkludera alla typer
av ärenden men också i syfte att inkludera alla typer av beslut rörande
uppehållstillstånd. Studien omfattar således såväl beslut om uppehålls-
tillstånd vid grundläggande ansökningar, s.k. nya ansökningar och
ansökningar om förlängning eller permanent uppehållstillstånd efter att
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löpt ut. Vidare har, i de ärenden där
dokumentation om att beslut om uppehållstillstånd beviljats inte fanns i
akten, handläggningen följts en tid (som längst t.o.m. augusti 2002).

1 En sammanställning över alla barnärenden där beslut om uppehållstillstånd fattats
under år 1999/2000 tillhandahölls av Migrationsverkets dataavdelning. Under år 1999
fattades beslut om uppehållstillstånd i 7695 barnärenden och under 2000 i 8459 barn-
ärenden.
2 De 16 personakter som inte ingår i studien var föremål för handläggning och kunde
därför inte undersökas vid tidpunkten för denna.
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Urvalet har vidare gjorts med hänsyn till vad som bedömts praktiskt
möjligt att analysera inom ramen för studien. Vid analysen av barnakter
kunde emellertid konstateras att dokumentation om barnet huvudsakli-
gen fanns i barnets akt när barnet ensamt ansökte om uppehållstillstånd.
När barnet ansökte tillsammans med en förälder innehöll akten vanligt-
vis endast ansökan och beslut, medan övrig utredning om barnet kunde
finnas i förälderns akt. En analys av samtliga medsökande föräldrars
akter (96 stycken) har därför också gjorts. Det var vidare, i ärenden
rörande familjer med flera barn, vanligt att det i utredning och beslut
refererades till ”barnen”, även om de skäl som angavs kan ha varit mer
eller mindre hänförliga till olika barn. Någon analys av medsökande sys-
kons personakter har dock av arbetsekonomiska skäl inte gjorts.

För att få en överblick över materialet gjordes till en början en över-
siktlig genomgång av akterna. Varje ärende har försetts med en kod (för
avidentifiering) samt uppgift om ärendetyp och beslutsklass. Med ären-
detyp avses grunden för ansökan, medan beslutsklass avser den klassifi-
kationskod som anger grunden för beslutet. Det är dock inte några vat-
tentäta skott mellan olika ärendetyper, och det finns ofta sammansatta
motiv för en ansökan. Nya skäl kan också uppkomma under handlägg-
ningstiden. Det är därför vanligt att olika grunder för uppehållstillstånd
åberopas och aktualiseras parallellt i ärendet. Vidare kan grunderna för
ansökan avse barn eller förälder. I de fall där barnet inte hade någon egen
grund för ansökan beviljades barnet normalt uppehållstillstånd på
samma grund som föräldern. Det gäller dock inte i vissa ärendetyper
inom tillståndsprocessen, där barnet i stället beviljades uppehållstillstånd
på grund av anknytning till medsökande förälder.

Undersökningen av personakter avser att besvara följande frågor:

1. Hur, i vilken omfattning, på vilket sätt och av vem, beskrivs barnet
i utredningen, och vilken betydelse har barnets ålder och kön i
detta sammanhang?

2. Hur, i vilken omfattning och på vilket sätt, tas hänsyn till barn vid
beslutet om uppehållstillstånd, och vilken betydelse har barnets
ålder och mognad respektive kön i detta sammanhang?

3. Vilka fakta – även andra fakta än uppgifter om barn – är centrala
för beslutet om uppehållstillstånd?
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Som framgår av frågeställningarna, förutsätter undersökningen både ett
kvantitativt och kvalitativt angreppssätt. Kvalitativa studier präglas av
flexibilitet, medan kvantitativa studier präglas av strukturering.3 För att
underlätta struktureringen av materialet upprättades ett analysschema.
Styrkan i en sådan standardiserad datainsamling är att den möjliggör
generalisering.4 Analysschemat omfattade uppgifter om sociala bak-
grundsvariabler, företrädare för barnet, beslutsunderlag och beslut (en
närmare beskrivning av de uppgifter som omfattas ges under respektive
rubrik, nedan). Därefter gjordes en ingående analys av varje ärende. De
data som kunde kvantifieras sammanställdes därefter i databehandlings-
programmet SPSS. Genom en analys av dessa data har jag sedan kunnat
upptäcka mönster och särdrag i de olika ärendetyperna, även om urvalet
i vissa avseenden är för litet för att kunna utmynna i slutsatser om popula-
tionen i dess helhet. I de allmänna vetenskapliga idealen brukar dock ingå
krav på en hög generaliserbarhet. Trots att det inte är säkert att undersök-
ningen uppfyller de anspråk som kan ställas för generaliserbarhet är dock
materialet i vissa avseenden mycket homogent. Vissa mönster framstår
exempelvis som tydliga när det gäller lagstiftningens genomslag i den
praktiska tillämpningen. Det är således klart att de problem som identi-
fierats i materialet existerar, men det är inte säkert att man kan dra några
slutsatser om problemens omfattning. Vissa generella slutsatser torde dock
kunna dras, eller i vart fall hypoteser genereras, när analysen sätts in i ett
juridiskt sammanhang eller i relation till annan forskning inom området.

I de allmänna vetenskapliga idealen brukar också ingå krav på hög
reliabilitet och validitet. Frågan är här om det smugit sig in några syste-
matiska eller slumpmässiga fel och skevheter vid utvecklingen av fråge-
ställningarna eller vid insamlingen av information. Reliabiliteten
bestäms av hur mätningarna utförts och hur noggrant informationen
bearbetats, dvs. graden av tillförlitlighet, medan validiteten är beroende
av vad vi mäter och om detta är klarlagt i frågeställningarna, dvs. om
man mäter det man avser att mäta.5 Hög reliabilitet kan sägas ha upp-
nåtts om olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger
samma eller ungefärligen samma resultat.6 Som framgått, har jag vid
bearbetningen av aktmaterialet använt ett analysschema. Nackdelen med

3 Magne Holme och Krohn Solvang 1997, s. 80.
4 Jfr även Magne Holme och Krohn Solvang 1997 s. 81.
5 Magne Holme och Krohn Solvang 1997, s. 163 samt Dahmström 2000, s. 263.
6 Magne Holme och Krohn Solvang 1997, s. 163.
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detta upplägg är att ett sådant schema aldrig kan avspegla den komplice-
rade verklighet man har för avsikt att strukturera. Ett problem rör kate-
goriseringen av på vilket sätt barn uppmärksammats i utredningen eller
hänsyn tagits till barn i besluten (hur denna kategorisering gjorts fram-
går i inledningen till respektive avsnitt). Ett annat problem rör under-
sökningens jämförbarhet i tiden, när det gäller den betydelse som olika
flyktingströmmar kan ha haft för undersökningen. Validitetsfrågan utgör
i detta fall, där informationen består av aktmaterial, ett mindre problem
än vid exempelvis enkätundersökningar, då det vid en undersökning av
aktmaterial går att göra korrigeringar under hand. Det har vidare inte
heller framkommit något vid bearbetningen av materialet som indikerar
att undersökningen inte mätt det som avsetts.

4.1 Ärendetyp och beslutsklass
Undersökningen omfattar som framgått 184 ärenden, där beslut om
uppehållstillstånd fattats under angivna undersökningsår. Det kunde
snabbt konstateras att dokumentationen i några av ärendena var så
begränsad och av sådant slag att en ingående analys av personakterna
inte kunde göras, eller i vart fall inte kunde anses motiverad.7 En mer
ingående analys av akterna har gjorts i 87 ärenden. Analysen omfattar i
dessa ärenden bakgrundsvariabler, ställföreträdare för barnet, besluts-
underlag och beslut.

Indelningen i ärendetyper har gjorts med utgångspunkt i grunden för
ansökan. I vissa ärenden inom tillståndsprocessen förekom att barnet
beviljades uppehållstillstånd på grund av anknytning till medsökande
förälder. Indelningen har i dessa fall gjorts med utgångspunkt i föräld-
erns grund för ansökan. Om hänsyn tas till både barnets och förälderns
grund för ansökan kan fem ärendetyper identifieras: asylärenden och
ärenden grundade på adoptionsbeslut samt ärenden med anledning av
arbete eller studier, s.k. snabb anknytning och anhöriganknytning. Av
tabell 1 framgår hur ärendena fördelade sig.

7 De ärenden som avses är ärenden med anledning av adoptionsbeslut (två ärenden)
och i anhöriganknytningar där barnet fötts efter föräldrarnas tillståndsprövning (95 ären-
den). Beslut om uppehållstillstånd grundades i förstnämnda fall på ett svenskt domstols-
beslut om adoption och det fanns i sistnämnda fall, när barnet fötts i Sverige och det
fanns ett svenskt moderskapsintyg, inte några oklarheter beträffande barnets identitet
eller släktskap med referenspersonen.
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Tabell 1. Grunden för ansökan. Ärendetyper.

I gruppen anhöriganknytning ingår familjeåterföreningar (tre ärenden),
ärenden med anledning av ändring i vårdnad eller boende (tio ärenden)
samt ärenden där barnet är fött i Sverige efter föräldrarnas tillståndspröv-
ning (95 ärenden). I ett av ärendena rörande familjeåterförening grunda-
des ansökan på anknytning till ett minderårigt syskon, ett s.k. ankar-
barn, i övriga fall på anknytning till en förälder.

Uppehållstillstånd beviljades i 183 ärenden. En ansökan (avseende
asyl) lämnades således utan bifall.8 22 av ärendena avsåg förlängning av
tidsbegränsade uppehållstillstånd.9 Av tabell 2 framgår grunden för
beslutet i de ärenden där permanent uppehållstillstånd beviljades. 

Tabell 2. Grunden för permanent uppehållstillstånd.

Grund för ansökan (ärende) Antal
Asyl 45

Adoption 2
Anhöriganknytning 108

Snabb anknytning 22

Arbete/studier 7
Totalt 184

8 Jfr resultaten av den studie som Karin Juhlén genomfört på uppdrag av Rädda Barnen.
Denna undersökning av asylärenden omfattade inte nya ansökningar, utan endast grund-
ärenden. I inget av de studerade 87 fallen beviljades uppehållstillstånd. Se Juhlén 2003, s. 5.
9 Ärendena avsåg arbete (två ärenden), s.k. snabba anknytningar (19 ärenden) och ett
ärende avseende familjeåterförening, där återföreningen föranleddes av omgifte mellan
föräldrarna.

Grund (klassifikationskod) Antal
Flykting (A3) 2

Övrig skyddsbehövande p. 1 (A7) 5
Humanitära skäl (G) 37

Adoption (F) 2

Anhöriganknytning (B) 113
Särskild anknytning (B3) 2

Totalt 161
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Det ärende där ansökan lämnades utan bifall avsåg en asylansökan från
Demokratiska republiken Kongo. I sju av asylärendena beviljades sökan-
dena uppehållstillstånd som skyddsbehövande. När det gäller gruppen
övriga skyddsbehövande, beviljades som framgår uppehållstillstånd med
stöd av första punkten (välgrundad fruktan för att straffas med döden
eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning). Paragrafens andra och
tredje punkt (skyddsbehov på grund väpnad konflikt eller miljökatastrof
samt förföljelse på grund av kön eller homosexualitet) tillämpades inte i
något av de studerade ärendena. I övriga asylärenden beviljades uppe-
hållstillstånd på humanitär grund. Det kan här också noteras att det i
fem av de ärenden där permanent uppehållstillstånd beviljades på huma-
nitär grund, tidigare hade beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på
grund av skyddsbehov. Uppehållstillstånd på grund av särskild anknyt-
ning beviljades i ett ärende avseende anhöriganknytning, där barnet inte
hade varit hemmavarande barn till den i Sverige bosatte föräldern, samt i
ett ärende där anknytning uppkommit på grund av vistelse i samband
med förälders arbete här.

Som framgått beviljades uppehållstillstånd i nästan alla ärenden. Det
stora antalet beviljanden, särskilt i asylärenden, väcker frågor. Av till-
gänglig statistik framgår visserligen att en stor andel av asylsökandena
beviljades uppehållstillstånd under dessa år, redan i första instans.10 Det
gäller även i de studerade ärendena. I knappt hälften av alla asylärenden
(22 ärenden) beviljades således uppehållstillstånd i första instans. I en
övervägande majoritet av dessa ärenden (17 ärenden) refererades i
beslutsmotiveringen oftast helt kort till författningar och i vissa fall till
länderpraxis eller till praktiska verkställighetshinder.11 I övriga asylären-
den där uppehållstillstånd beviljades i första instans motiverades beslutet

10 Se vidare http://www.migrationsverket.se/.
11 Ärendena avsåg irakier (15 ärenden) och jugoslaver (två ärenden). När det gäller
irakierna beviljades permanent uppehållstillstånd antingen som skyddsbehövande i
övrigt eller på humanitär grund. I de fall där uppehållstillstånd beviljades på humanitär
grund refererades oftast helt kort till regeringens beslut i reg. 1996-10-10 UD1996/555/
MIGR eller Utlänningsnämndens beslut, UN 96/02671. När det gäller irakier med
hemvist i den kurdkontrollerade delen av norra Irak, den s.k. autonoma zonen, beviljades
uppehållstillstånd av humanitära skäl på grund av svårigheter att rent praktiskt genom-
föra en verkställighet till området. Jugoslaverna beviljades ett tidsbegränsat uppehållstill-
stånd med stöd av förordningen (1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa
utlänningsärenden, jämte ändringar i SFS 1999:708 (den s.k. Kosovoförordningen).
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med individuella förhållanden av humanitär art (fem ärenden).12 Möjli-
gen kan det stora antalet beviljanden i asylärenden förklaras med bety-
delsen av olika flyktingströmmar. Merparten av asylärendena utgjordes
av sökande från Irak och Balkan (se tabell 4, nedan). Ärendena rörande
sökande från Balkan skiljer sig dock från Irak, eftersom uppehållstill-
stånd i dessa ärenden ofta beviljades efter en lång process med överkla-
ganden och nya ansökningar. 

4.2 Sociala bakgrundsvariabler
De sociala bakgrundsvariablerna utgörs av uppgifter om kön, ålder vid
ansökan och beslut samt hemland. Ärendena fördelade sig jämnt mellan
könen; av de 87 ärenden som studerats närmare utgjorde det sökande
barnet i 43 ärenden en flicka och i 44 ärenden en pojke. En viss snedför-
delning när det gäller kön kunde dock uppmärksammas beträffande
olika ärendetyper. Av tabell 3 framgår barnets kön i olika ärendetyper. 

Tabell 3. Barnets kön i olika ärendetyper.

De undersökta ärendena omfattade barn i alla åldrar. Ärenden där barnet
ensam ansökte om uppehållstillstånd, avsåg dock barn i åldrarna 5–16
år.13 Av tabell 4 framgår vilket hemland barnet hade i olika ärendetyper. 

12 Två av dessa ärenden avsåg ensamkommande barn. I båda fallen fanns det praktiska
verkställighetssvårigheter på grund av att föräldrarna inte kunnat lokaliseras.

Kön   Flicka Pojke Totalt
Asyl 19 26 45

Anhöriganknytning 8 5 13
Snabb anknytning 13 9 22

Arbete/studier 3 4 7

Totalt 43 44 87

13 Dessa ärenden avsåg asylärenden, anhöriganknytning och s.k. snabb anknytning. När
det gäller de yngsta barnen i asylärenden (5–9 år), kan det anmärkas att det i dessa ären-
den fanns äldre syskon eller släktingar med vid ansökan. I anknytningsärenden föranled-
des ansökan beträffande de yngsta barnen (5–8 år), av att föräldern i hemlandet avlidit
eller försvunnit eller av en återförening mellan barn och förälder efter att barnet sam-
manlevt med en mor- eller farförälder. I övriga fall var barnen 12 år eller äldre.
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Tabell 4. Sökandenas hemland14 i olika ärendetyper.

Ärende
Hemland

Asyl Arbete Snabb anknytning Anhörig Totalt

Albanien 1 1
Bosnien/Herc. 6 1 1 8
Canada 1 1
DR Kongo 1 1
Elfenbenskusten 1 1
Estland 1 1
Filippinerna 2 1 3
Irak 16 3 2 21
Iran 1 1
Indonesien 1 1
Jugoslavien 8 3 11
Kina 1 1 1 3
Kroatien 1 1
Lettland 2 2
Libanon 1 1
Makedonien 1 1 2
Mak./FR Jug. 1 1
Peru 3 1 4
Rumänien 2 2
Ryssland 1 1
Slovakien 1 1
Somalia 3 2 5
Sovjetunionen 2 2
Sri Lanka 1 1
Sudan 1 1
Syrien 1 1
Thailand 4 4
Turkiet 2 2
Ungern 1 1
Ukraina 1 1
USA 1 1
Totalt 45 7 22 13 87

14 Uppgifterna avser det hemlandsnamn som angivits i personakten. 
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Asylärendena utgjorde den största gruppen, vilket avspeglar sig på grup-
pen som helhet. De största grupperna, både när det gäller asylärenden
och gruppen som helhet, utgjordes således av sökande från Irak, Jugo-
slavien och Bosnien-Hercegovina. I de s.k. snabba anknytningarna
dominerades ärendena av sökande från delvis andra länder. Den största
gruppen utgjordes här av sökande från Thailand.

När barnets hemland analyserades mot bakgrund av barnets kön
framkom att det var nästan dubbelt så många pojkar som flickor som
kom från Irak (åtta flickor och 13 pojkar). I ett par länder där det förelåg
skillnader mellan könen var underlaget för litet för att en jämförelse skall
vara intressant. I övrigt fördelade sig sökandena jämnt mellan könen.

Uppgifterna om hemland analyserades även mot bakgrund av besluts-
klass. Av tabell 5 framgår på vilken grund asylsökande från olika länder
beviljades uppehållstillstånd.

Tabell 5. Sökandenas hemland och grunden för beslutet i asylärenden.

Som framgår av tabellen utgörs gruppen övriga skyddsbehövande i sin
helhet av sökande från Irak. Sökande från Irak beviljades dock även
uppehållstillstånd av humanitära skäl. I några av dessa ärenden framgick
det att praktiska verkställighetshinder låg till grund för beslutet om

Klassifikationskod
Hemland

A3 A7 G Totalt

Albanien
Bosnien/Herc. 1 5 6
Irak 5 11 16
Iran 1 1
Jugoslavien 8 8
Kina 1 1
Libanon 1 1
Makedonien 1 1
Mak./FR Jug. 1 1
Peru 3 3
Somalia 3 3
Syrien 1 1
Ukraina 1 1
Totalt 2 5 37 44
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humanitära skäl.15 I övrigt framstår det av beslutsmotiveringen som att
de båda kategorierna (humanitära skäl och skyddsbehövande i övrigt)
använts synonymt, när det gäller sökande från Irak.16 

4.3 Ställföreträdare för barnet
Analysen när det gäller företrädare för barnet omfattar uppgifter om bar-
net ansökte ensamt eller tillsammans med en förälder/vårdnadshavare
samt om offentligt biträde eller god man förordnats. Av tabell 6 framgår
om barnet ansökte ensamt eller tillsammans med en förälder/vårdnads-
havare. 

Tabell 6. Ensamsökande barn och medsökande förälder/vårdnadshavare.

Ett av de ärenden där barnet ansökte ensam avsåg en familjeåterförening,
där barnet anslöt efter att föräldrarna ansökt om asyl. Övriga ärenden
där barnet ensamt ansökte om uppehållstillstånd avsåg ensamkommande
asylsökande barn. Det var i övrigt i de splittrade familjerna vanligast att
barnet ansökte tillsammans med modern. Det kan vidare vara värt att
notera att flertalet s.k. snabba anknytningar (18 ärenden) avsåg sökande
mödrar. I 13 av dessa ärenden utgjordes anknytningen av en svensk man. 

I ärenden beträffande anhöriganknytning och s.k. snabb anknytning
betecknas anknytningen i Sverige som referensperson eller referent. Ett
särskilt frågeformulär om barnet besvarades i dessa fall av referensperso-
nen. I anknytningsärendet där barnet ansökte tillsammans med sin
familj, utgjordes referenspersonen av ett minderårigt syskon. Ärendet där
barnet ensamt ansökt om uppehållstillstånd vid en s.k. snabb anknyt-
ning avsåg en 15-årig flicka med anknytning till en tidigare landsman.

15 Irakier från den kurdkontrollerade s.k. autonoma zonen i norra Irak.
16 Uppehållstillstånd på humanitär grund beviljades i dessa fall med hänvisning till
Utlänningsnämndens beslut i UN 96/02671.

Ansökan
Ärende

Familj Moder Fader Ensam Totalt

Asyl 16 23 1 5 45
Anhöriganknytning 1 2 10 13
Snabb anknytning 18 3 1 22
Arbete/studier 7 7
Totalt 24 43 4 16 87
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De anhöriganknytningar där barnet ansökte tillsammans med modern
avsåg familjeåterföreningar, där fadern var referensperson. I de anhörigan-
knytningar där barnet ansökte ensam (ärenden med anledning av ändring
i vårdnad eller boende) var modern referensperson i fem fall och fadern i
fem fall. 

Som framgått inledningsvis förordnas normalt i ärenden där barnet
ansöker tillsammans med en förälder/vårdnadshavare ett gemensamt
biträde för barnet och föräldern/vårdnadshavaren. Det framgick av
dokumentationen i ärendena att biträde förordnats i 24 ärenden. För-
ordnandena avsåg huvudsakligen asylärenden (23 ärenden). Av tabell 7
framgår hur ärendena fördelade sig när det gäller asylsökande från olika
länder. 

Tabell 7. Sökandenas hemland i asylärenden och förordnande av biträde.

Mest framträdande i tabellen är att det inte i något av ärendena beträf-
fande sökande från Irak och Somalia förordnades biträde.

I ett av de ärenden som handlades inom tillståndsprocessen förordna-
des biträde. Ärendet avsåg i detta fall en ansökan om uppehållstillstånd
som lämnats in i Sverige, efter att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
löpt ut. Fråga om förordnande av biträde aktualiserades också i tidigare
nämnda ärende där en flicka efter ankomsten till Sverige ansökte om
uppehållstillstånd på grund av s.k. snabb anknytning. 

Hemland Antal förordnanden Antal ärenden
Albanien 1 1
Bosnien/Herc. 4 6
DR Kongo 1 1
Irak 16
Iran 1 1
Jugoslavien 8 8
Kina 1 1
Libanon 1 1
Makedonien 1
Mak./FR Jug. 1 1
Peru 3 3
Somalia 3
Syrien 1 1
Sovjetunionen 1 1
Totalt 23 45
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En 15-årig flicka ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en
landsman med svenskt medborgarskap, vilken hon väntade barn med. Ansökan
lämnades in i Sverige, eftersom flickan bodde tillsammans med pojkvännens
familj. Som grund för att ansökan skulle prövas i Sverige och inte i hemlandet angav
flickan att hon skulle ha svårt att återvända till hemlandet, eftersom hon var min-
derårig och gravid, samt att hon ville stanna i Sverige. Invandrarverket ansåg att
ärendets karaktär var av sådant slag att behov av offentligt biträde saknades.
Ansökan avslogs med motiveringen att flickan och fadern till barnet endast känt
varandra under en kort tid, att hon var minderårig och saknade returbiljett samt
passhandling. Verket ansåg dock att det, mot bakgrund av att flickan var under-
årig, fanns särskilda skäl att inte förena beslutet med ett avvisningsbeslut. (C 14)

Inte heller i ärendena avseende ensamkommande asylsökande barn (fyra
ärenden) förordnades något biträde. Dock förordnades i alla dessa ären-
den en god man. 

4.4 Beslutsunderlag
Vid analysen av beslutsunderlag har undersökts i vilken utsträckning och
på vilket sätt barnet berörts i utredningen av medsökande förälder/vård-
nadshavare eller (i förekommande fall) referensperson, om det funnits
dokumentation om att barnet hörts, och i sådant fall om det framgått att
barnet hörts separat eller tillsammans med någon förälder/vårdnads-
havare eller annan företrädare för barnet samt om barnet berörts i inlagor
och sakkunnigyttranden. Vidare har undersökts om utredningen om
barnet varierat med hänsyn till barnets ålder och kön.

Utredningen om barn har delats in i uppgifter om barnets rättsliga
förhållanden, dvs. personuppgifter rörande identitet och vårdnad etc.,
samt uppgifter om barnets personliga förhållanden och vilja, dvs.
beskrivningar av barnets situation, behov och intressen.17 

4.4.1 Barnets rättsliga förhållanden
Utredningen om barnets rättsliga förhållanden utgjordes huvudsakligen
av uppgifter om identitet och vårdnad, där dokumentationen bestod av
pass eller annan identitetshandling, födelsebevis samt intyg om vårdnad
eller dödsbevis rörande förälder/vårdnadshavare.

17 Personakterna innehöll även annan dokumentation om barnet, exempelvis foto, språk-
analys, daktning (fingeravtryck) och åldersbestämning. I flera fall fanns också intyg och
vädjanden från lärare/skolledning, kamrater, idrottsföreningar, grannar och liknande.
Sådana data har inte analyserats.
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Utredning om barnets identitet aktualiserades i alla ärenden. Det var
dock vanligt att handlingar som styrkte sökandens identitet saknades,
framförallt i asylärenden. I det undersökta materialet angavs i 18 ären-
den att barnets eller vårdnadshavarens identitet inte kunde anses styrkt.
Dessa ärenden avsåg huvudsakligen sökande från Irak och Somalia.18 

Utredning om vårdnad aktualiserades i de ärenden där barnet ansökte
om uppehållstillstånd tillsammans med en förälder, och det inte var fråga
om en familjeåterförening. Som framgår av tabell 5 ovan ansökte barnet
om uppehållstillstånd tillsammans med en förälder i 47 ärenden. Dessa
utgjordes av asylärenden (24 ärenden), s.k. snabba anknytningar (21
ärenden) och anhöriganknytningar (två ärenden). Ärendena om anhö-
riganknytning avsåg familjeåterföreningar där en förälder (fadern) fanns
i Sverige sedan tidigare, och frågan om vårdnad aktualiserades därför inte
i dessa fall. Av de asylärenden där barnet ansökte med en förälder utgjor-
des sex fall av familjeåterföreningar, där en förälder (fadern) fanns i
Sverige sedan tidigare.19 I 13 av asylärendena uppgavs den andre föräld-
ern (fadern) befinna sig i hemlandet eller annat land. I tre av dessa ären-
den anslöt fadern senare. I två av ärendena framgick det av utredningen
att föräldrarna hade separerat. I det ena fallet fanns en dom om äkten-
skapsskillnad. Den medsökande föräldern (modern) hade i detta fall,
enligt egen uppgift, ensam vårdnad om barnet. Vårdnadsintyg saknades
dock. I det andra ärendet framgick det av utredningen med den med-
sökande föräldern (fadern) att föräldrarna hade äktenskapsproblem men
att de inte hade ansökt om äktenskapsskillnad. Det framgick i detta fall
inte av utredningen om modern i hemlandet samtyckt till barnets
bosättning i Sverige. I tre av asylärendena uppgavs den andre föräldern
(fadern) vara avliden. I ett av dessa ärenden fanns ett dödsintyg. 

När det gäller s.k. snabba anknytningar, uppgav den medsökande för-
äldern i 18 fall att denna/denne hade ensam vårdnad. I fem av de ären-
den där den ena föräldern uppgavs vara ensam vårdnadshavare uppgavs
att den andra föräldern var avliden. I tre av dessa ärenden fanns döds-

18 12 ärenden avsåg sökande från Irak (i flera av dessa ärenden fanns irakiska id-kort),
fyra ärenden sökande från Somalia, ett ärende sökande från Jugoslavien och ett ärende
sökande från Demokratiska republiken Kongo.
19 I de ärenden som här betecknats ”familjeåterförening” ingår även tre ärenden där den
ena föräldern befann sig i Sverige sedan tidigare men där föräldrarna hade separerat.
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intyg. I tio av ärendena fanns vårdnadsintyg. I ett av ärendena framgick
det av utredningen att barnets föräldrar hade gemensam vårdnad. Sam-
tycke till bosättningen gavs i detta fall av föräldern i hemlandet. I två av
ärendena var vårdnadsfrågan oklar; den medsökande föräldern (i båda
fallen barnets moder) angav i det ena fallet att vårdnaden inte reglerats av
domstol utan ”vid födsel”, i det andra fallet att barnets far övergivit kvin-
nan under graviditeten. 

Som framgått saknades i flera ärenden intyg av betydelse för faststäl-
lande av barnets identitet eller vårdnadsfrågan. Det är möjligt att intyg
kan ha förts in i ett syskons akt, utan att anteckning om detta gjorts i
barnets akt. Det är vidare inte ovanligt att vårdnaden aldrig reglerats av
domstol. Att intyg saknas kan också bero på svårigheter att införskaffa
ett intyg på grund av problem med hemlandets myndigheter. Vidare
anses förfalskningar eller mutor i samband med utfärdande av identitets-
handlingar vara vanligt förekommande när det gäller sökande från vissa
länder, vilket medför att bevisvärdet i de handlingar som upprättats i
dessa länder kan vara osäkert.

En thailändsk kvinna med ett barn ansökte om uppehållstillstånd på grund av s.k.
snabb anknytning till en svensk man. I moderns akt fanns en utskrift av ett
e-postmeddelande från den svenska ambassaden i hemlandet. Av meddelandet
framgick att ”berörda myndighet bekräftat att man utfärdat [vårdnadsintyget].
/…/ Detta är dock ej juridiskt säkrare än något annat i det här landet där alla
tjänster kan köpas för rätt summa pengar.” I beslutet om uppehållstillstånd
angavs att kvinnan lämnat in ett intyg från en thailändsk myndighet, att hand-
lingen konstaterats vara riktig och att hon därmed kunde anses ha visat att hon
hade ensam vårdnad om barnet. Vidare angavs att det inte fanns någon anledning
att tvivla på förhållandets seriositet och att det därmed förelåg förutsättningar att
bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. (B 23)

4.4.2 Barnets personliga förhållanden och vilja
Utredningen om barnets personliga förhållanden har delats in i allmänna
beskrivningar av barn samt uppgifter som aktualiserar barns egna skäl.
Uppgifterna har betecknats som allmänna beskrivningar i de fall där bar-
net nämns i förbifarten, exempelvis att barnet går i skola, utan uppgifter
om hur lång tid barnet gått i skola eller att det på annat sätt framgår att
uppgifterna åberopas eller skulle kunna utgöra egna skäl för uppehålls-
tillstånd. Vid analysen av egna skäl har bortsetts från egen anknytning,
eftersom utredningen i dessa fall var av personuppgiftskaraktär (se analys
under föregående rubrik). Vidare har uppgifter om barnets egen vilja
noterats särskilt.
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4.4.2.1 Utredning med medsökande förälder/vårdnadshavare
Som tidigare framgått var barnet ensamsökande i 16 ärenden. I ett av
dessa ärenden anslöt barnet med föräldrar i Sverige. Det innebär att
utredning om barnet med medsökande förälder aktualiserades i 72 ären-
den. I 59 av dessa ärenden berördes barns situation eller behov i utred-
ningen med föräldern.20 I 26 ärenden bestod utredningen av allmänna
beskrivningar av barn, medan det i 33 av ärendena framkom uppgifter
av betydelse för bedömningen av barns egna skäl för uppehållstillstånd. I
tre av ärendena refererades dessutom till barns vilja; att flytta till eller
stanna i Sverige. Av tabell 8 framgår i vilka ärendetyper, och på vilket
sätt, barnet beskrevs i utredningen med medsökande förälder. 

Tabell 8. Utredning med medsökande förälder/vårdnadshavare.

Som framgår av tabellen aktualiserades barns egna skäl huvudsakligen i
asylprocessen. I tillståndsprocessen aktualiserades barnets egna skäl huvud-
sakligen i samband med att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löpt ut. 

De skäl som aktualiserades var humanitära skäl (12 ärenden), skydds-
behov (15 ärenden) samt skäl avseende såväl skyddsbehov som skäl av
humanitär art (sex ärenden). När uppgifterna analyserades mot bak-
grund av barnets kön, framkom att utredningarna omfattade fler pojkar
än flickor (14 flickor och 19 pojkar). Ärendena där humanitära skäl
aktualiserades fördelade sig jämnt mellan könen (sex flickor och sex poj-
kar), medan pojkarna dominerade när det gäller skyddsbehov (sex flickor
och nio pojkar) samt ärenden rörande såväl skyddsbehov som skäl av
humanitär art (två flickor och fyra pojkar). Barnets kön i utredning med
medsökande förälder/vårdnadshavare framgår av tabell 9.

20 Utöver angivna fall, fanns det i tre ärenden utredning om syskons asylskäl.

Utredning
Ärende

Allmän beskrivning Egna skäl Egen vilja

Asyl 3 28 1

Anhöriganknytning 2

Snabb anknytning 20 1 1
Arbete/studier 1 4 1

Totalt 26 33 3
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Tabell 9. Barnets kön i utredning med medsökande förälder/vårdnadshavare.

Som framgår av tabellen aktualiserades humanitära skäl beträffande
flickor i åtta ärenden och när det gäller pojkar i tio ärenden, medan
skyddsbehov aktualiserades beträffande flickor i åtta ärenden och när det
gäller pojkar i 13 ärenden. Utredningarna avsåg barn i alla åldrar. Upp-
gifterna om skyddsbehov avsåg dock i högre utsträckning barn i tonåren,
än vad uppgifterna om humanitära skäl gjorde.

4.4.2.2 Utredning med referent
Som framgått, ansökte barnet om uppehållstillstånd på grund av anknyt-
ning i 35 ärenden. Ärendena avsåg anhöriganknytning (13 ärenden) och
s.k. snabb anknytning (22 ärenden). I 33 av de undersökta ärendena
fanns utredning om barnet med referenspersonen. 12 ärenden avsåg
anhöriganknytning och 21 ärenden s.k. snabb anknytning. I 31 av ären-
dena bestod utredningen av allmänna beskrivningar, medan uppgifter av
betydelse för bedömningen av barns egna skäl för uppehållstillstånd
framkom i två ärenden. Båda fallen rörde anhöriganknytning och avsåg
skäl av humanitär art. I fem ärenden refererades dessutom till barns vilja;
att flytta till eller stanna i Sverige.

Utredningarna omfattade fler flickor än pojkar (20 flickor och 13 poj-
kar) och avsåg barn i alla åldrar. De humanitära skälen avsåg en flicka
och en pojke, medan utredningarna om vilja omfattade två flickor och
tre pojkar. Utredningarna omfattade barn i alla åldrar. Ärendena där
humanitära skäl aktualiserades avsåg dock endast barn i tonåren.

4.4.2.3 Utredning med barn
I 16 ärenden fanns dokumentation om att barnet hörts. Sex ärenden
avsåg asyl, sex ärenden s.k. snabb anknytning och fyra ärenden anhörig-
anknytning där ansökan föranleddes av ändring i vårdnad eller boende.
Ansökan avsåg i nio ärenden barn som ensamma ansökte om uppehålls-
tillstånd (fyra asylärenden, fyra anhöriganknytningar och en s.k. snabb
anknytning).

Kön   
Egna skäl

Flicka Pojke

Humanitära skäl 6 6
Skyddsbehov 6 9

Skyddsbehov och humanitära skäl 2 4

Totalt 14 19

EvaNilsson.book  Page 213  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



214

I tio ärenden där barnet hördes gav barnet en allmän beskrivning av
sig själv och sin situation, medan uppgifter av betydelse för bedöm-
ningen av barnets egna skäl för uppehållstillstånd framkom i sex ären-
den. I nio ärenden uttryckte barnet även en egen vilja; i anhöriganknyt-
ningarna och de s.k. snabba anknytningarna att flytta till eller stanna i
Sverige, och i asylärendena att återförenas med sina föräldrar – helst i
Sverige. Av tabell 10 framgår i vilka ärendetyper, och på vilket sätt, bar-
net beskrevs i utredningarna med barnet. 

Tabell 10. Utredning med barn.

I de ärenden där egna skäl aktualiserades fanns uppgifter om humanitära
skäl (ett ärende), skyddsbehov (ett ärende) samt uppgifter rörande både
skyddsbehov och skäl av humanitär art (fyra ärenden). Som framgår av
tabellen aktualiserades barns egna skäl, med ett undantag, i asylärenden.
När uppgifterna analyserades mot bakgrund av barnets kön framkom att
utredningen omfattade något fler pojkar än flickor (sju flickor och nio
pojkar). Ärendet där humanitära skäl aktualiserades avsåg en flicka och
ärendet rörande skyddsbehov en pojke, medan ärenden avseende såväl
skyddsbehov som skäl av humanitär art fördelade sig jämnt mellan
könen (två flickor och två pojkar). Barnets kön i utredningen med barn
framgår av tabell 11.

Tabell 11. Barnets kön i utredning med barn. 

Som framgår av tabellen aktualiserades humanitära skäl beträffande
flickor i tre ärenden och när det gäller pojkar i två ärenden, medan

Utredning
Ärende

Allmän beskrivning Egna skäl Egen vilja

Asyl 1 5 3

Anhöriganknytning 4 3
Snabb anknytning 5 1 3

Totalt 10 6 9

Kön   
Egna skäl

Flicka Pojke

Humanitära skäl 1

Skyddsbehov 1

Skyddsbehov och humanitära skäl 2 2
Totalt 3 3
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skyddsbehov aktualiserades beträffande flickor i två ärenden och när det
gäller pojkar i tre ärenden.

Det var huvudsakligen barn i tonåren som hördes. I asylärendena var
barnen 6, 9, 14 (tre barn) respektive 16 år gamla. Det kan här anmärkas
att de två yngsta asylsökande barnen avsåg ensamkommande barn. I de
s.k. snabba anknytningarna var barnen 10, 12, 13, 14 respektive 15 år
gamla (två barn), och i övriga anknytningsärenden 12, 14 (två barn), res-
pektive 16 år gamla. I några ärenden angavs att barnet hörts separat eller
tillsammans med en förälder. I flertalet ärenden var det dock oklart
under vilka förhållanden barnet hörts.

Det framstod i flera av de ärenden där barnet hörts som att handläg-
garen inte haft klart för sig vad samtalet med barnet skall syfta till. I föl-
jande fall förefaller det också av den slutsats som följer efter utredningen
med barnet som att (också) denna syftat till att underlätta för utredaren
att bedöma den vuxna parrelationens seriositet. 

Modern till en 14-årig pojke ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknyt-
ning till en svensk man. I detta ärende hölls ett separat samtal med pojken. Poj-
ken uppgav vid detta samtal att han trivdes bra i skolan och att han hade fått
kompisar samt att han och referenten hade en bra relation till varandra. Efter
redovisningen av barnets uppgifter, fanns i akten en anteckning om att förhållan-
det fortfarande framstod som seriöst, och det tidsbegränsade uppehållstillståndet
förlängdes. (B 8)

4.4.2.4 Inlagor om barn
Som framgått förordnades biträde i 24 ärenden. I 18 av dessa ärenden
fanns inlagor där barn berördes.21 Det fanns i inlagorna inte några all-
männa beskrivningar av barn eller uppgifter om barns vilja, utan den
dokumentation som fanns rörande barn avsåg barns egna skäl för uppe-
hållstillstånd.

De skäl som aktualiserades var humanitära skäl (12 ärenden), skyddsbe-
hov (ett ärende) samt skäl rörande såväl skyddsbehov som skäl av humani-
tär art (fem ärenden). Inlagorna avsåg, med ett undantag, asylärenden.22

När uppgifterna analyserades mot bakgrund av barnets kön framkom att
utredningen omfattade något fler pojkar än flickor (åtta flickor och tio

21 Utöver angivna fall, fanns det i tre ärenden inlagor om syskons egna skäl. De skäl som
aktualiserades i dessa fall var humanitära skäl (två ärenden) samt skäl rörande såväl
skyddsbehov som skäl av humanitär art (ett ärende).
22 Inlaga fanns, förutom i asylärendena, i det ärende rörande s.k. snabb anknytning, där
en 15-årig flicka ansökte om uppehållstillstånd på grund av s.k. snabb anknytning.
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pojkar). Det fanns, när det gäller humanitära skäl, inte några skillnader
mellan flickor och pojkar (sex flickor och sex pojkar), medan ärendet
avseende skyddsbehov avsåg en flicka och ärendena där såväl skyddsbehov
som skäl av humanitär art aktualiserades dominerades av pojkar (en flicka
och fyra pojkar). Barnets kön i inlagor om barn framgår av tabell 12.

Tabell 12. Barnets kön i inlagor om barn. 

Som framgår av tabellen aktualiserades humanitära skäl beträffande
flickor i sju ärenden och när det gäller pojkar i tio ärenden, medan
skyddsbehov aktualiserades beträffande flickor i två ärenden och när det
gäller pojkar i fyra ärenden. Uppgifterna avsåg i båda fallen barn i alla
åldrar. Uppgifterna om skyddsbehov avsåg dock i högre utsträckning
barn i tonåren, än vad uppgifterna om humanitära skäl gjorde. 

4.4.2.5 Sakkunnigyttranden om barn
I 19 ärenden fanns sakkunnigyttranden om barnet. I fem av ärendena
bestod utredningen av allmänna beskrivningar, medan uppgifter av bety-
delse för bedömningen av barns egna skäl för uppehållstillstånd fram-
kom i 14 ärenden. Inte i något fall berördes barns vilja. De skäl som
aktualiserades var humanitära skäl (åtta ärenden) samt skäl rörande såväl
skyddsbehov som skäl av humanitär art (sex ärenden). I två av de ären-
den där humanitära skäl aktualiserades avsåg yttrandet ärenden inom
tillståndsprocessen.23 I övrigt avsåg yttrandena om egna skäl asylärenden.

När uppgifterna analyserades mot bakgrund av barnets kön framkom
att utredningarna omfattade lika många pojkar som flickor. Flickorna
dominerade i sakkunnigyttrandena om humanitära skäl (fem flickor och
tre pojkar), medan pojkarna dominerade i yttrandena där såväl skydds-
behov som skäl av humanitär art aktualiserades (två flickor och fyra poj-
kar). Barnets kön i sakkunnigyttranden om barn framgår av tabell 13.

Kön   
Utredning

Flicka Pojke

Humanitära skäl 6 6
Skyddsbehov 1

Skyddsbehov och humanitära skäl 1 4

Totalt 8 10

23 I båda dessa fall fanns barnet i Sverige. Det ena ärendet avsåg gästarbetande föräldrar
där ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löpt ut, det andra tidigare nämnda anknytnings-
ärende rörande en minderårig gravid flicka.
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Tabell 13. Barnets kön i sakkunnigyttranden om barn. 

Som framgår av tabellen, fördelade sig de humanitära skälen jämnt mel-
lan könen, medan pojkarna dominerade när det gäller skyddsbehov.
Uppgifterna avsåg barn i alla åldrar.

4.5 Beslut
Vid analysen av beslut har undersökts i vilken utsträckning och på vilket
sätt hänsyn tagits till barn vid beslutet om uppehållstillstånd samt vilka
fakta som varit centrala för beslutet om uppehållstillstånd. Analysen
omfattar både fakta om barn och andra fakta av betydelse för beslutet.
Vidare har undersökts vilken betydelse barnets ålder och mognad respek-
tive kön haft för beslutet.

4.5.1 Hänsyn till barn vid beslutet
Hänsyn till barn och barns egna skäl för uppehållstillstånd togs i 42
ärenden. I 14 av ärendena framgick att barnet hade en egen anknyt-
ning.24 Vidare framgår av beslutsmotiveringen att hänsyn till barn och
barns egna skäl tagits i ytterligare 28 ärenden. I tre av dessa beslut refere-
rades allmänt till barns situation eller portalparagrafen. I ett beslut refe-
rerades allmänt till barns situation eller portalparagrafen samt till den all-
männa situationen i hemlandet. Vidare refererades i ett beslut till huma-
nitära skäl samt den allmänna situationen i hemlandet. I 16 beslut
utgjordes de egna skälen av enbart humanitära skäl. I fyra ärenden refere-
rades till enbart skyddsbehov och i ytterligare tre ärenden till såväl
skyddsbehov som humanitära skäl. I ett av ärendena rörande humanitära
skäl refererades dessutom till barnets vilja. Av tabell 14 framgår i vilka
ärendetyper och på vilket sätt barn berördes i beslutsmotiveringarna.

Kön   
Yttrande

Flicka Pojke

Humanitära skäl 5 3
Skyddsbehov och humanitära skäl 2 4

Totalt 7 7

24 Som framgått förekom det i vissa ärenden inom tillståndsprocesserna att barnet bevil-
jades uppehållstillstånd på grund av anknytning till medsökande förälder. Hänsyn togs i
dessa fall till uppgifter om identitet och vårdnad. Uppehållstillstånd på grund av anknyt-
ning till medsökande förälder har här inte betecknats som egen anknytning.
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Tabell 14. Barn berörda i beslutsmotiveringen.

I de ärenden där barnets skyddsbehov aktualiserades refererades till situa-
tionen i hemlandet för personer med viss etnicitet. Skyddsbehovet avsåg
således i dessa ärenden familjen som helhet, inte barnet specifikt. 

När uppgifterna om hänsyn till barn och barns egna skäl analyserades
mot bakgrund av barnets kön framkom att något fler flickor än pojkar
omfattades (23 flickor respektive 22 pojkar). Ärenden där barnet hade
en egen anknytning dominerades av flickor (nio flickor och fem pojkar).
När det gäller hänsyn till barn och barns egna skäl i beslutsmotivering-
arna, framkom att de ärenden där det gjordes allmänna hänvisningar till
barn eller portalparagrafen fördelade sig jämnt mellan könen (två flickor
och två pojkar), medan det fanns en liten övervikt för pojkar i de ären-
den där barns humanitära skäl (åtta flickor och nio pojkar) samt skydds-
behov (tre flickor och fyra pojkar) aktualiserades. Ärendet där hänsyn
togs till barnets vilja, avsåg en ensamkommande asylsökande pojke som
inte ville återförenas med fadern i hemlandet. Barnets kön vid hänsyn till
barn och barns egna skäl framgår av tabell 15.

Tabell 15. Barnets kön vid hänsyn till barn och barns egna skäl. 

Asylärendena omfattade barn i alla åldrar, medan anknytningsärendena
dominerades av tonåringar. Inte i något fall refererades till barnets ålder
och mognad i beslutet – detta gäller även i det fall där det framgick att
hänsyn tagits till barnets uttryckta vilja vid beslutet.

Hänsyn
Ärende

Allmänt
berörd

Humanitära
skäl

Skydds-
behov

Vilja

Asyl 2 20 7 1
Anhöriganknytning 1

Snabb anknytning 1

Totalt 4 20 7 1

Kön   
Egna skäl

Flicka Pojke

Egen anknytning 9 5

Allmänt berörda 2 2
Humanitära skäl 9 11

Skyddsbehov 3 4

Vilja 1
Totalt 23 22
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Med undantag av två anknytningsärenden (ärendet med den 15-åriga
flickan som sökte uppehållstillstånd på grund av s.k. snabb anknytning
och i ärendet rörande ett s.k. ankarbarn) var beslutsmotiveringarna i fler-
talet ärenden inom tillståndsprocessen mycket kortfattade och generellt
utformade. Det är tydligt att vårdnadsfrågan i flertalet av dessa ärenden
varit helt central för prövningen. Det var i stället främst i asylärenden
som barns personliga förhållanden, situation, behov och intressen berör-
des i beslutsmotiveringarna. 

4.5.2 Fakta av betydelse för beslutet

4.5.2.1 Fakta om barn
De fakta som låg till grund för barnets uppehållstillstånd utgjordes, som
framgått, av uppgifter om identitet och vårdnad och uppgifter om
humanitära skäl. De fakta om barn som låg till grund för bedömningen
att det förelåg humanitära skäl kan delas in i anknytning på grund av vis-
telsetid, psykosocial situation samt förälders bristande omvårdnadsför-
måga. Ofta gjordes en sammantagen bedömning av olika fakta, där även
situationen i hemlandet vägdes in vid beslutet. Det var emellertid också
vanligt att beslutet om humanitära skäl enbart eller huvudsakligen moti-
verades med hemlandsförhållandena.

Bedömningen av den anknytning som uppkommit genom vistelse
varierade i besluten.

En asylsökande familj med tre barn hade vistats drygt två och ett halvt år i
Sverige. Som skäl för ansökan åberopades faderns politiska aktivitet och den oro-
liga situationen i hemlandet. Utlänningsnämnden konstaterade i sitt beslut att
längden på vistelsen inte var sådan att den enligt praxis ensam utgjorde grund för
att bevilja uppehållstillstånd. Nämnden fann dock vid en sammantagen bedöm-
ning av samtliga omständigheter, och med särskild hänsyn till barnens bästa, att
familjen skulle beviljas uppehållstillstånd på humanitär grund. Nämndens ord-
förande (Håkan Sandesjö) var emellertid skiljaktig i fråga om grunden för uppe-
hållstillstånd och menade att sökandena var att anse som flyktingar. (A 19)

Beslutet motiverades i detta fall med särskild hänsyn till barnen, trots att
det i ärendet inte åberopats eller på annat sätt framkommit vid utred-
ningen att barnen hade några egna skäl för uppehållstillstånd eller andra
fakta beträffande barnens situation, behov eller vilja.

Även i följande ärende hade familjen vistats drygt två år i Sverige, men
i detta fall motiverades beslutet med barnets behov och att familjen varit
på flykt under en längre tid. 

EvaNilsson.book  Page 219  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



220

Ärendet avsåg en asylsökande familj med ett barn. Familjen hade tidigare vistats i
ett annat land med tillfälliga uppehållstillstånd (men aldrig sökt asyl i det landet).
När detta lands myndigheter beslutat att återsända dem till hemlandet, reste de
till Sverige. Migrationsverket fann att familjen kunde beviljas uppehållstillstånd
av humanitära skäl. Beslutet motiverades med familjens situation, varvid särskilt
beaktades den minderårige sonens behov, och att de vistats utanför hemlandet i
ca 7 år, varav drygt två år i Sverige. (A 6)

Hänvisningen till barnets behov utvecklades inte närmare, och det fram-
gick inte heller av utredningen om barnet hade några särskilda behov. 

Även i följande fall var det en förhållandevis kort vistelse i Sverige som
låg till grund för beslutet om uppehållstillstånd. I detta fall vägdes dock
även situationen i hemlandet in i bedömningen.

En kvinna med tre barn ansökte om asyl (maken hade dödats vid en granat-
brisad). Familjen hade vid den aktuella prövningen vistats knappt två år i Sverige.
Kvinnan uppgav som skäl att hon och barnen utsatts för trakasserier på grund av
etnisk tillhörighet (modern hade bl.a. våldtagits) och att den minderårige sonen
(16 år) blivit tvångsmässigt uttagen till krigstjänst. Invandrarverket angav i
beslutsmotiveringen att familjen utsatts för ett flertal traumatiska upplevelser
under krigsåren samt att familjen utsatts för trakasserier på grund av sin etniska
tillhörighet efter krigsslutet. Vidare konstaterades att barnen vistats en relativt
lång tid i Sverige. Verket fann vid en samlad bedömning att uppehållstillstånd
skulle beviljas på humanitär grund. (A 39)

Drygt två års vistelse bedömdes i följande fall i stället som en relativt
kort vistelsetid.

Även detta ärende avsåg en familj med tre barn som ansökte om asyl. Familjen
hade vid den aktuella prövningen vistats drygt två år i Sverige. Ansökan avslogs av
Utlänningsnämnden med motiveringen att barnen inte kunde anses ha fått en
särskilt stark anknytning till svenska förhållanden, med hänsyn till den relativt
korta vistelsen här. Enligt nämnden fick anknytningen till föräldrarna i stället
anses överväga. Efter ytterligare ett par nya ansökningar beviljades familjen uppe-
hållstillstånd. Familjen hade då vistats drygt fyra år i Sverige. Som tillkommande
omständigheter vid den senare prövningen åberopades barnens oro för moderns
psykiska hälsa. Nämnden fann vid en sammantagen bedömning av omständighe-
terna i ärendet, varvid särskilt beaktades vistelsetiden i Sverige, familjens psykiska
hälsotillstånd samt barnens anknytning till Sverige, att det skulle strida mot
humanitetens krav att verkställa en avvisning. Uppehållstillstånd beviljades därför
på humanitär grund. (A 14)

Betydelsen av familjens vistelsetid i Sverige varierade också i följande
ärenden, där förhållandena, utifrån den dokumentation som fanns i
ärendena, föreföll vara likartade. I det ena ärendet refererades till portal-
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paragrafen och den relativt långa tid familjen vistats här, medan barnens
vistelsetid inte alls berördes i det andra ärendet. 

I det ena ärendet ansökte en familj med två barn om asyl. Familjen hade i detta
fall vistats drygt tre år i Sverige. I utlänningsnämndens motivering till beslutet om
uppehållstillstånd angavs att det, vid en sammantagen bedömning och med sär-
skilt beaktande av portalparagrafen och den relativt långa tid familjen utan egen
förskyllan kommit att vistas i Sverige, förelåg grund för att bevilja familjen ett
uppehållstillstånd. Familjen beviljades uppehållstillstånd på humanitär grund. (A 2)

Också det andra ärendet avsåg en asylsökande familj med två barn, vilka vistats
drygt tre år i Sverige. I en ny ansökan om uppehållstillstånd åberopades som nya
skäl bl.a. att barnen gick i skola och i sexårsverksamhet. Utlänningsnämnden
fann utan närmare motivering att förhållandena inte var sådana att det skulle
strida mot humanitetens krav att verkställa ett av nämnden tidigare fattat beslut
om avvisning (verkställigheten hade tidigare ställts in på grund av läget i hemlan-
det). Uppehållstillstånd beviljades inte. (A 15)

Vistelsetiden var densamma i följande ärende. Även i detta fall avslogs
ansökan. Ärendet avsåg i detta fall ett barn i förskoleåldern.

Ärendet avsåg en asylsökande familj med ett barn, där familjen vistats drygt tre år
i Sverige. Ansökan avslogs av Invandrarverket. I motiveringen angavs att man vid
beslutet särskilt beaktat barnets vistelsetid här och anknytning till Sverige samt
barnets relativt låga ålder (fem år). Efter överklagande beviljades familjen uppe-
hållstillstånd som flyktingar. (A 5)

I några ärenden var föräldrarnas oförmåga att ta hand om barnen av
betydelse för prövningen. 

Ett av ärendena avsåg en asylsökande familj med tre barn. I ansökan åberopades
faderns politiska aktivitet och den oroliga situationen i hemlandet, faderns hälso-
tillstånd samt att modern och barnen skadats vid husrannsakningar. Invandrar-
verket ansåg att familjen inte var skyddsbehövande och att de kroppsliga besvär
som åberopats inte var sådana att mannen eller någon annan i familjen kunde
beviljas uppehållstillstånd på humanitär grund. Beslutet överklagades. Som till-
kommande omständigheter åberopades att anhöriga i hemlandet förföljts samt
att barnen efter Invandrarverkets beslut mådde dåligt. I ett psykologintyg upp-
gavs att mannen, utan socialt skydd och stabilitet, hade svårt att verka som stöd
för de minderåriga barnen och att det krävdes en tillit till familjens överlevnad,
elementärt skydd samt kontinuitet i tillvaron för att barnens utveckling skulle
kunna återgå till det normala. Utan ett sådant skydd skulle enligt intyget de min-
deråriga barnens hälsa och utveckling äventyras. I ett intyg rörande barnen upp-
gavs bl.a. att ett av barnen ofta hade huvudvärk och ”flashbacks” från händelser
det varit med om eller blivit vittne till, att ett barn utsatts för misshandel av en
myndighetsperson i hemlandet och att ytterligare ett annat barn var kontaktsö-
kande. Familjens situation bedömdes i yttrandet som alarmerande, framförallt
med tanke på barnen som haft mycket liten psykisk tillgång till någon förälder.
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Med tanke på barnens låga ålder ansågs det vara stor risk för irreparabla stör-
ningar i deras psykosociala utveckling. I ett läkarintyg rörande ett av barnen upp-
gavs även att barnet led av symptom som tydde på posttraumatiskt stressyndrom,
där orsaken bedömdes vara det psykiska trauma barnet fått i hemlandet och de
otrygga omständigheterna och föräldrarnas insufficiens under flyktingskapet. I
ett senare ingivet intyg angavs vidare att familjen var på gränsen till total kollaps,
att båda föräldrarna uttryckt suicidtankar och att de terapeutiska kontakter som
inletts var livsavgörande för barnens hela psykosociala utveckling. Invandrarver-
ket ansåg vid en sammanvägd bedömning, och med särskilt beaktande av barnens
situation, att det förelåg tillräckliga skäl för att familjen skulle beviljas uppehålls-
tillstånd på humanitär grund. (A 17)

I ett ärende hade en kvinna med tre barn ansökt om asyl (mannen var asyl-
sökande i Sverige sedan tidigare). I överklagandet till Utlänningsnämnden åbero-
pades att familjen vistats nästan tre år i Sverige och anpassat sig väl till svenska
förhållanden, att det äldsta barnet inte hade några minnesbilder från hemlandet
och att alla barnen betraktade Sverige som sitt hemland. Vidare åberopades att
det skulle strida mot barnkonventionen och humanitetens krav att avvisa barnen
till något som de uppfattade som ett främmande land. I ett psykologintyg upp-
gavs att familjen levde under stressiga förhållanden, sårbara för sammanbrott, att
föräldrarna hade depressiv ångest samt att barnens psykiska tillstånd präglades av
bristande föräldraskap. Nämnden noterade i sitt beslut om avslag att hela famil-
jen påverkats negativt av sin nuvarande situation men fann, även med särskilt
beaktande av barnens situation, att det inte förelåg skäl att bevilja familjen uppe-
hållstillstånd.

Vid en ny ansökan om uppehållstillstånd åberopades ett nytt psykologintyg, i
vilket det angavs att fadern hade mardrömmar och utbrott som drabbade famil-
jen samt suicidtankar. Det angavs vidare att det äldsta barnet led av urininkonti-
nens och var mycket irritabel samt led av sömnstörningar och vaknade med skrik
och gråt. Vidare angavs att han (det är här inte klart om det är fadern eller barnet
som avses) var deprimerad och befann sig i farozonen för att utveckla en djup-
gående sjukdomsbild. I ett intyg avseende modern och barnen uppgavs att
modern inte orkade ta till sig något av barnen och att hennes bristande ork att
knyta an till särskilt det yngsta barnet utgjorde ett allvarligt hot mot detta barns
fysiska och psykiska utveckling. I motiveringen till beslutet om uppehållstillstånd
konstaterade nämnden att alla familjemedlemmar mådde psykiskt dåligt samt att
föräldrarna brast i sin förmåga att ta hand om barnen, vilket fick särskilt allvarliga
konsekvenser för det minsta barnet. Nämnden fann, vid en sammantagen
bedömning och med särskilt beaktande av barnets bästa, att det, trots att famil-
jens långa vistelsetid i Sverige till stor del fick anses bero på dem själva, skulle
strida mot humanitetens krav att avvisa familjen. Uppehållstillstånd beviljades
därför på humanitär grund. (A 31)

I ett ärende ansökte en ensam kvinna med barn om asyl. I ärendet åberopades att
kvinnan var beroende av ett syskon i Sverige för att kunna ta hand om sig själv
och sitt barn. I ett psykologintyg beträffande modern angavs att kvinnan var i
stort behov av professionell psykiatrisk behandling samt att ett avvisningsbeslut
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skulle leda till att hon allvarligt försämrades med djupare depression och därmed
ökad suicidrisk. I intyget uppgavs vidare att modern var oförmögen att sörja för
barnets mest basala behov och att risken var överhängande att barnet skulle utsättas
för grav vanvård och risk för livet om avvisningen verkställdes. Även om barnet
skulle erbjudas ett gott stöd i hemlandet ansågs det troligt att en separation från
barnets psykologiska förälder, dvs. syskonet till modern, skulle medföra allvarliga
konsekvenser för barnets känslomässiga utveckling. I motiveringen till beslutet
om uppehållstillstånd konstaterade Invandrarverket att kvinnan var oförmögen
att själv ta hand om barnet, att barnet hade en stark känslomässig bindning till
moderns syskon samt att en avvisning på ett livsavgörande sätt skulle påverka bar-
nets utveckling. Uppehållstillstånd beviljades på humanitär grund. (A 37)

Nämnden har i följande fall gjort en bedömning av barnets situation
eller behov men grundat denna på asylprövningen. Detta beslut avviker
från övriga beslut, på så sätt att någon egentlig bedömning av barnets
bästa, inom ramen för prövningen av humanitära skäl, inte görs; familjen
hade inga asylskäl – alltså kunde barnet inte antas ta bestående psykosocial
skada vid avvisningen. 

I ärendet rörande en asylsökande familj med två barn åberopades vid överklagan-
det till Utlänningsnämnden bl.a. familjens psykiska problem på grund av upple-
velserna i hemlandet. I ett journalblad från en psykiatrisk klinik fanns anteck-
ningar om att fadern varit inlagd på grund av panik, ångestattacker och depres-
sionssymptom. Det angavs också att mannen ansåg det påfrestande att inte ha
uppehållstillståndsfrågan löst. Nämnden fann vid en samlad bedömning att de i
ärendet åberopade skälen inte var tillräckliga. Vid en ny ansökan om uppehålls-
tillstånd åberopades ett läkarintyg beträffande fadern, i vilket det angavs att
faderns ångestsymptom eskalerat och att en depression tillkommit. Depressionen
och paniksyndromet bedömdes behandlingsbara under en lugnare livssituation.
Vidare uppgavs i intyget att risken för suicidförsök var hög och bedömdes kunna
öka ytterligare vid en utvisning till hemlandet. Som tillkommande skäl åberopa-
des också barnens situation. I en skrivelse från förskolan uppgavs att ett av barnen
visat stor oro, koncentrationssvårigheter och aggressivitet. I ett intyg av en legiti-
merad psykolog och socionom angavs det att de besökt familjen vid flera tillfällen
på grund av ett av barnens aggressivitet samt att familjens situation var ansträngd,
på grund av boende hos släktingar och med ständig rädsla för utvisning. Vidare
angavs att det var viktigt för detta barns psykiska hälsa att man kunde bereda bar-
net en fritidshemsplacering. I beslutet refererade nämnden till tidigare nämnd
praxis samt till förarbetsuttalanden till portalparagrafen, att det beträffande barn
tillämpas en något mer generös bedömning. Vidare konstaterades att de humani-
tära skäl som åberopats i huvudsak var hänförliga till familjens pressade situation
hemma med anledning av det föreliggande avvisningsbeslutet. Med utgångs-
punkt i att familjen utan risk kunde återvända till hemlandet kunde enligt nämn-
dens bedömning inte antas att barnet skulle ta någon bestående skada i sin psyko-
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sociala utveckling vid ett återvändande till hemlandet. Uppehållstillstånd bevilja-
des senare av humanitära skäl. (A 38)

Av avgörande betydelse för avslagsbeslutet tycks ha varit att det i intyget
angavs att de humanitära skälen var en följd av ovissheten och väntan på
ett uppehållstillstånd. I följande ärende togs dock inte sådana hänsyn –
tvärtom motiverades beslutet om uppehållstillstånd med ett läkarutlå-
tande med liknande innebörd som i det ovan refererade.

Ärendet avsåg en asylsökande kvinna med tre barn. I överklagandet till Utlän-
ningsnämnden åberopades moderns psykiska hälsa. Enligt biträdets inlaga orsa-
kades moderns hälsotillstånd delvis av väntan på beslut från Invandrarverket.
Vidare uppgavs att ovissheten om framtiden och om vad som hänt maken gjorde
att hon mådde mycket dåligt och att det fanns stor risk att hon i sitt tillstånd
skulle skada sig själv eller barnen. Enligt ett läkarintyg hade kvinnan svårt att orka
med kontakten med sina barn. Av intyget framgick också att kvinnans krisreak-
tion med depressiva symptom hade utlösts av hennes jobbiga situation, i väntan
på besked om uppehållstillstånd. Vidare uppgavs att kvinnans små barn inte mådde
bra av att mamman ständigt klappade ihop, att barnen omhändertagits och befann
sig på ett jourhem samt att kvinnan hotat att ta livet av sig, så att åtminstone bar-
nen skulle få stanna i Sverige. Tillståndet bedömdes av intygsskrivaren som utlöst
av hennes flyktingsituation i Sverige, och det handlade således inte om någon all-
varlig psykisk sjukdom som förekommit tidigare i hennes liv. Möjligen hade
kvinnan en viss känslighet som resultat av en traumatiserad uppväxt. Invandrar-
verket fann, med beaktande av den medicinska utredningen, och speciellt läkar-
utlåtandet, samt kvinnans oförmåga att ta hand om sina barn, att det förelåg
humanitära skäl. Uppehållstillstånd beviljades på humanitär grund. (A 20)

Ovissheten i uppehållstillståndsfrågan aktualiserades även i följande
ärende, där även upplevelserna före och i samband med flykten samt ris-
ken för retraumatisering berördes. 

En familj med fyra barn ansökte om förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd vilket beviljats med stöd av en visstidsförordning. Utöver den osäkra
situation som rådde i hemlandet åberopades att de lämnat landet främst för att
rädda barnen. Det åberopades vidare att barnen gick i svensk skola och att de lärt
sig svenska, att de var rädda och hade haft det mycket jobbigt under flykten, att
familjen gick i terapi och att särskilt ett av barnen mådde mycket dåligt. Vidare
åberopades beträffande barnen att de inte vågade sova ensamma och att fadern
ibland måste sitta uppe och lugna ett av barnen, att de levt i krig och sett beskjut-
ningar och att de med egna ögon sett släkt och lärare dödas samt att barnen
trodde att det fortfarande var krig i hemlandet när de såg bilder från andra krig på
TV. I ett psykologintyg beträffande barnen angavs att ett av barnen var avtrubbat
och apatiskt och hade uttalat depressiva symptom samt att barnet var mycket
traumatiserat. Det uppgavs också att barnen hade stark oro och ångest inför den
osäkra framtiden, att ett av barnen var aggressivt och att småbarnen var mycket
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beroende av modern. De ansågs alla vara i behov av krisstöd och bearbetning av
sina traumatiska erfarenheter från kriget, det förlorade hemmet och tryggheten.
Enligt intyget var de inte i skick att återigen utsättas för den ovisshet och psykolo-
giska stress som ett återvändande skulle innebära. Vidare framhölls i intyget att
rehabilitering av psykisk hälsa är ett långsiktigt projekt som måste fortgå över tid,
och att det för en familj som drabbats så hårt av krig är naturligt att läkningspro-
cessen kräver mycket trygghet och förutsägbarhet, utan nya retraumatiserande
omständigheter. Ansökan avslogs av Invandrarverket, med hänvisning till situa-
tionen i hemlandet. Barnen berördes inte särskilt i beslutet.

I överklagandet till Utlänningsnämnden åberopades främst barnens situation.
Vidare åberopades svårigheterna att erhålla psykiatrisk hjälp för barnen i hemlan-
det. Uppehållstillstånd beviljades på humanitär grund med motiveringen att
familjen haft svåra upplevelser före och i samband med flykten som satt djupa
spår i främst barnen. Enligt nämnden var barnens psykiska rehabilitering i fara
om de utsattes för nya retraumatiserande omständigheter. Enligt vad som var
känt för nämnden var den psykiatriska vården i hemlandet på en mycket låg nivå.
Nämnden fann vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet,
varvid särskilt beaktades familjens personliga omständigheter i hemlandet samt
avsaknaden av möjlighet till barnpsykiatrisk behandling där, att det förelåg skäl
av humanitär art. Uppehållstillstånd beviljades därför på humanitär grund.
(A 24)

Även i följande fall var det en kombination av personliga omständigheter
och situationen i hemlandet som låg till grund för beslutet om uppe-
hållstillstånd.

Det ena ärendet avsåg en asylsökande familj med fem barn som ansökte om för-
längning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, vilket beviljats enligt en visstids-
förordning. Familjen hade vid ansökan vistats drygt tre år i Sverige. I ansökan
ingavs ett psykologintyg rörande ett av barnen. Enligt intyget uppvisade barnet
klara tecken på ökad oro och rastlöshet under tiden här. Barnets mardrömmar
och aggressivitet var enligt intyget ett uttryck för posttraumatiskt stressyndrom
och den stress som präglade hela familjen. Migrationsverket konstaterade inled-
ningsvis att familjen levt på flykt i nära sex år, att alla barnen visade tydliga tecken
och symptom på nervösa besvär i form av exempelvis aggressivitet, mardrömmar
och rastlöshet. Mot bakgrund av familjemedlemmarnas psykiskt betingade sjuk-
domstillstånd samt situationen för den grupp internflyktingar som familjen till-
hörde ansåg nämnden att barnen riskerade att allvarligt hämmas i sin psykosociala
utveckling vid ett återsändande till hemlandet samt att det vid en samlad bedöm-
ning skulle strida mot humanitetens krav att återsända familjen. Uppehållstill-
stånd beviljades därför av humanitära skäl. (A 5)

Det andra ärendet avsåg en asylsökande familj med två barn. I överklagandet till
Utlänningsnämnden åberopades att det mindre barnet behövde opereras, att
familjen hade stark anknytning till släkt i Sverige och att det äldre barnet gått i
skola en tid. Familjen hade vid överklagandet vistats drygt två år i Sverige. Nämn-
den konstaterade att operationen var nära förestående och inte beräknades kräva
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någon eftervård och att detta barns hälsotillstånd därför inte utgjorde tillräckliga
skäl för att bevilja uppehållstillstånd på humanitär grund. Inte heller kunde det
äldre barnet anses ha fått sådan stark anknytning till Sverige att det utgjorde skäl
för uppehållstillstånd.

När familjen vistats drygt tre år i Sverige lämnades en ny ansökan om uppe-
hållstillstånd in. I denna ansökan åberopades det äldre barnets anknytning till
Sverige, genom skolgång och engagemang i idrottsföreningar, att barnet var i en
känslig ålder och att det skulle vara mycket olyckligt att bryta den positiva
utvecklingen. Vidare åberopades det mindre barnets anknytning till Sverige, då
det var den enda anknytning hon hade och att barnets farmor och mormor fanns
här. Nämnden refererade i sitt beslut till portalparagrafen och konstaterade att
det vid en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter i ärendet inte
stred mot humanitetens krav att verkställa avvisningen.

När familjen vistats drygt fyra år i Sverige lämnades ytterligare en ny ansökan
om uppehållstillstånd in. Till denna ansökan bifogades ett intyg från psykiatriker,
läkarintyg, journalanteckningar och vädjanden. Vidare åberopades familjens
beroendeförhållande till släktingar i Sverige samt det äldre barnets psykiska
ohälsa, som bl.a. innefattade självmordstankar. Även fadern hade uttryckt själv-
mordstankar och hotat med att döda sin hustru om familjen skulle få ett negativt
besked på sin ansökan. Det framgick vidare av utredningen att även farfadern
tvingats uppsöka akut psykiatrisk hjälp. Nämnden ansåg vid en samlad bedöm-
ning av omständigheterna i ärendet, varvid särskilt beaktades verkställighetspro-
blematiken till hemlandet, det äldre barnets anknytning till Sverige samt barnets
och faderns psykiska hälsa, att det skulle strida mot humanitetens krav att verk-
ställa beslutet om avvisning. Uppehållstillstånd beviljades därför på humanitär
grund. (A 12)

I följande fall rörande en ensamkommande flicka berördes även barnets
vilja i samband med frågan om barnets bästa. Det förelåg emellertid i fal-
let även praktiska verkställighetshinder.

Ärendet avsåg en 14-årig asylsökande flicka. Vid asylutredningen med barnet
framkom det att faderns vistelseort var okänd och att flickan och modern vistats i
flyktingläger under flera år. När modern avled togs hon om hand av en äldre
avlägsen släkting. Efter att hon fått vetskap om att en halvsyster, som hon tidigare
inte känt till, fanns i Sverige, sökte hon asyl här. Flickan informerades vid utred-
ningen om möjligheten att få hjälp med att efterforska fadern men avböjde detta,
med motiveringen att hon aldrig träffat honom och därför inte kände honom
som en far. Då det inte fanns några handlingar som styrkte flickans identitet och
eftersom den vuxna halvsystern inte tidigare nämnt att hon hade ett halvsyskon,
beslutade Invandrarverket att ändå efterforska om flickan och hennes moder
fanns registrerade i någon av UNHCR:s läger. I avvaktan på svar från UNHCR
beslutades om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Permanent uppehållstillstånd
beviljades senare. Verket noterade i beslutet att man på grund av bristande
information inte kunnat ställa en förfrågan till UNHCR och att man heller inte
etablerat någon kontakt med fadern, då flickan avböjt denna möjlighet. Med
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hänsyn till att flickan vistats i Sverige i drygt ett år och att hon under hela
vistelsetiden bott med sin halvsyster och dennas familj samt att hon kommit att
starkt knyta an till dem och det svenska samhället ansåg verket att det fick anses
vara i enlighet med barnets bästa att bevilja flickan ett uppehållstillstånd på
humanitär grund. (A 43)

4.5.2.2 Andra fakta
De fakta som låg till grund för beslut om uppehållstillstånd utgjordes
som framgått i begränsad utsträckning av uppgifter om barn (anknyt-
ning och humanitära skäl). Det var i flertalet ärenden i stället andra fakta
som var centrala vid prövningen om uppehållstillstånd; fakta av bety-
delse för bedömningen av den medsökande förälderns skäl eller andra
fakta.

Beslutsmotiveringarna var i de ärenden som handlades inom till-
ståndsprocessen oftast mycket kortfattade – även i de fall där beslutet
avsåg medsökande förälders skäl. I de s.k. snabba anknytningarna angavs
oftast endast att det inte fanns anledning att ifrågasätta om förhållandet
mellan medsökande förälder och referenspersonen i Sverige var seriöst.
Följande ärende illustrerar barnets beroendeförhållande till den med-
sökande föräldern i dessa fall men också en situation som inte var ovan-
lig för den medsökande föräldern (som framgått av tabell 6, oftast en
kvinna).

En thailändsk kvinna med två barn (sex och nio år) ansökte om uppehållstillstånd
på grund av anknytning till en svensk man. I utredningen framkom att kvinnan
var frånskild sedan ett antal år tillbaka och att kvinnan haft barnen hos sina för-
äldrar sedan separationen, eftersom hon arbetat på annan ort. Kvinnan uppgav
vidare att hon och referenten i princip saknade gemensamt språk men att hon
ansåg att mannen var en bra person samt att hon behövde ekonomisk trygghet.
Det framgick vidare att kvinnan bodde hos referenten och dennes föräldrar och
var hushållerska hos dessa. Hon kunde dock inte kommunicera med referentens
föräldrar, så de undvek mest varandra. Vidare framgick av utredningen att kvin-
nan och referenten hade tänkt bosätta sig i Thailand men att referentens föräldrar
inte tillät detta samt att de ville att sökandens barn skulle flytta med och gå i skola
i Sverige. Kvinnan uppgav också att det på sätt och vis var bra att bo i Sverige,
eftersom det var svårt att försörja sig och familjen i hemlandet och att hon såg
flytten till Sverige som ett sätt att förbättra sitt liv. Hon var dock inte säker på att
hon skulle bosätta sig i Sverige för gott. Det framgick vidare att kvinnan lämnat
oriktiga uppgifter rörande en ansökan om visering till ett annat europeiskt land.
Hon uppgav vid det tillfället att en väninna till henne bjudit henne men medgav
senare att hon haft en relation med en man i detta land och fått avslag på en ansö-
kan om visum dit. I beslutsmotiveringen angavs att barnen var hemmavarande
barn, att modern var ensam vårdnadshavare samt att modern beviljats ett uppe-
hållstillstånd och att barnen därför fick beviljas ett tidsbegränsat uppehållstill-

EvaNilsson.book  Page 227  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



228

stånd för samma tid som modern, enligt reglerna om s.k. uppskjuten invand-
ringsprövning. (B 14)

När det gäller ansökan med anledning av ett arbetserbjudande motivera-
des besluten oftast endast med att uppehållstillstånd för bosättning till-
styrkts av berörd remissinstans efter arbetsmarknadsprövning.

En familj med ett barn hade beviljats uppehållstillstånd på grund av faderns
arbete i Sverige. Barnets situation aktualiserades i samband med en förlängnings-
ansökan, efter knappt åtta års vistelse. Av utredningen framgick att familjen helst
ville stanna i Sverige och vara bosatta här. Vidare framgick att barnet hade svårt
att läsa och skriva sitt hemlands språk och att familjen hoppades kunna stanna i
Sverige minst så länge att flickan skulle hinna avsluta grundskola och gymna-
sium. Sökanden informerades om att det för att tillstånd skall kunna beviljas eller
förlängas skall finnas en klar avsikt att vilja återvända till hemlandet efter avslutad
verksamhet i Sverige. Invandrarverket ifrågasatte med anledning av de uppgifter
som framkommit familjens rätt att vistas i landet. Ett offentligt biträde förordna-
des därefter. I biträdets inlaga angavs att promemorian varit helt missvisande och
att utredaren bekräftat att det i promemorian olyckligtvis inte tagits in uppgifter
om att mannen noga framhållit att hans och familjens avsikter hela tiden varit att
återvända till hemlandet. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljades därefter
av Invandrarverket. När familjen hade vistats ca 11 år i Sverige beviljades ett per-
manent uppehållstillstånd på grund av särskild anknytning till Sverige. (B 6)

Beslutsmotiveringarna var i asylärenden mer utvecklade. Som framgått
beviljades uppehållstillstånd i dessa fall huvudsakligen på grund av
humanitära skäl (någon separat analys av de fakta som låg till grund för
vuxnas humanitära skäl görs inte här). I ett fåtal fall (sju ärenden) bevil-
jades uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Flyktingstatus beviljades
i två av dessa ärenden, medan uppehållstillstånd i övriga fem ärenden
beviljades som skyddsbehövande i övrigt. I ett av de ärenden där barnet
beviljades uppehållstillstånd som flykting, grundades beslutet på en för-
älders asylskäl (faderns politiska aktivitet). I det andra beslutet om flyk-
tingstatus, samt i besluten om övrigt skyddsbehov, motiverades beslutet
med länderpraxis eller den allmänna situationen i hemlandet. Det var i
asylärendena även vanligt att uppehållstillstånd beviljades på humanitär
grund, med hänvisning till länderpraxis eller den allmänna situationen i
hemlandet. I några av ärendena var det praktiska verkställighetshinder
som låg till grund för beslutet. Inte i något av asylärendena framgick det
om barnets skyddsbehov särskilt beaktats eller i vad mån uppgifterna om
hemlandsförhållandena innefattat barnspecifik länderkunskap.

De fakta som låg till grund för beslutet om skyddsbehov utgjordes
således av uppgifter om politisk aktivitet, etnicitet och hemlandsförhål-
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landen. Av följande ärenden, rörande en irakisk familj respektive en
iransk och ukrainsk familj, framgår tydligt att fakta om hemlandsförhål-
landena varit av helt central betydelse för bedömningen om skyddsbe-
hov. Man kan i dessa fall fråga sig hur ärendena över huvud taget kunnat
avgöras på föreliggande material, och om inte några av de skäl som åbe-
ropades borde ha utretts närmare.

En irakisk kvinna med fem barn ansökte om asyl. Vid utredningen med kvinnan
framkom att mannen dött av en skottskada men att han inte hade varit engagerad
i någon politik eller något annat som kunde föranleda att han skulle bli dödad.
Kvinnan uppgav vid förhöret att hon valt att lämna hemlandet, eftersom hon inte
längre kunde försörja barnen. Hon hade hört att Sverige var ett bra land att leva i,
särskilt för barnen. Hon uppgav också att hon inte trakasserats av myndigheter
eller andra och att inte heller maken varit utsatt för något sådant. Ansökan
avslogs, utan att ansökan prövades i sak, och beslut fattades om verkställighet till
Danmark (första asylland). Efter verkställigheten återvände familjen och lämnade
återigen in en asylansökan. Kvinnan uppgav, vid den utredning som då hölls, att
hon varit tvungen att lämna landet eftersom polisen kommit varje dag och genom-
sökt bostaden, efter att maken dött. Hon visste inte vad polisen letade efter. Innan
mannen dog var det besvärligt med den verkställande direktören för det företag som
mannen arbetade vid, och hon trodde att denne kunde ha något att göra med
mannens död. Kvinnan uppgav vidare att mannen räknades som oppositionell
mot regeringen, eftersom han inte tillhörde någon grupp, att varken kvinnan eller
mannen gripits men att det i varje område fanns representanter för partiet och att
de försökt förmå maken att ansluta sig till partiet. Det framgick också att hon
inte hade något att leva på i hemlandet och att hon varit tvungen att sälja bohaget
allteftersom samt att hon ville komma till Sverige för att få hjälp med barnen av
ett syskon som fanns här. Slutligen uppgav kvinnan att hon och barnen skulle dö av
svält i hemlandet samt att de (det framgår inte vilka) visste att hon flytt och att de
kanske skulle komma att döda henne. I beslutsmotiveringen angavs att kvinnan
inte anfört några skäl som utgjorde grund för att hon skulle betraktas som flykting.
Därefter refererades till regeringens praxis (reg. 1996-10-10 UD1996/555/MIGR)
beträffande förhållandena i hemlandet, och uppehållstillstånd beviljades som
övrig skyddsbehövande enligt 3 kap. 3 § första punkten 1989 års UtlL. (A 21)

En iransk kvinna med två barn ansökte om asyl. Det framgick vid utredningen
med kvinnan att hon var orolig för mannen, eftersom han tryckte tidningar samt
att hon varit politiskt verksam och suttit fängslad för det i två år. Hon uppgav
vidare att hon inte tilläts studera på universitet på grund av tidigare politiska akti-
viteter, att hon utsatts för kränkningar under fängelsetiden och att samhället inte
accepterar en kvinna som suttit i fängelse. Kvinnan uppgav vidare att hon hade
haft kontakt med en feministisk förening för kvinnors rättigheter och beskrev
därefter kvinnors situation i hemlandet, att barnen regelmässigt blir mannens, att
mannen kan skilja sig i hemlighet, att kvinnan inte får lämna hemmet utan man-
nens tillåtelse, att hon inte får cykla, att kvinnor endast kan välja vissa yrken och
att kvinnor är sexuellt styrda. Av en inlaga framgick att kvinnan spridit material
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rörande mänskliga rättigheter särskilt ur kvinnoperspektiv, material som inte sågs
med blida ögon av den iranska regimens kvinnoförtryckande regelsystem samt att
det var rimligt att hon kände välgrundad fruktan för förföljelse, i första hand på
grund av sin politiska uppfattning och i andra hand på grund av sitt kön. Vidare
åberopades att man särskilt skulle beakta hennes osäkra ställning rättssäkerhets-
mässigt i egenskap av f.d. straffad kvinna. Invandrarverket konstaterade till att
börja med att kvinnan dröjt med att ansöka om asyl, vilket enligt verket tydde på
att hon inte kan ha uppfattat sitt skyddsbehov som särskilt starkt. Vidare angavs
att kvinnan inte gjort sannolikt att hon suttit fängslad, eftersom tidpunkten för
studierna sammanföll med fängelsedomen. Verket ansåg också att kvinnan inte
gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse på grund av politisk uppfattning,
eftersom kvinnors rättigheter börjat föras upp på den politiska agendan med stöd
av presidenten, och att detta förhållande styrktes av att hon kunnat lämna hem-
landet utan problem. Verket refererade vidare till ett beslut av Utlänningsnämn-
den (UN 97/01908), där nämnden uttalat att de allmänna förhållandena för
kvinnor i Iran inte var sådana att de grundade rätt till uppehållstillstånd i Sverige
enligt 3 kap. 3 § punkt 3, 1989 års UtlL. Beslutet överklagades till Utlännings-
nämnden. Det fanns enligt nämnden ingen anledning att ifrågasätta att kvinnan
varit aktivt engagerad vad avser kvinnors situation i Iran. Hon hade dock inte
visat att hon den dag beslutet fattades skulle vara av intresse för iranska myndig-
heter på ett sådant sätt att hon riskerade att gripas och förföljas och menade
vidare att det förhållandet att hon kunnat förnya sina passhandlingar och därefter
reste ut legalt ur landet utgjorde en stark indikation på att hon vid tidpunkten för
utresan inte var föremål för iranska myndigheters särskilda intresse. Familjen
beviljades uppehållstillstånd på humanitär grund. (A 30)

En ukrainsk familj med två barn ansökte om asyl. Som skäl åberopades att man-
nen deltagit i gruvstrejker och att detta medfört problem för honom, bl.a. hade
han kallats till polisen och misshandlats av dem. Vidare framkom att kvinnan,
efter mannens agerande, utsatts för trakasserier på sin arbetsplats. Vid ett upp-
drag, som var känt i förväg, hade ett tak rasat in över kvinnan. Takbjälkarna hade
sågats itu. Polisen tillkallades, men de kom aldrig. Familjen lämnade landet när
en systerdotter mördats, något som de tror hade att göra med makens problem
med polisen. Detta, att anhöriga råkade illa ut då en person förföljdes, var enligt
sökandena ett mönster i hemlandet. Av inlagan framgick vidare att mannen haft
problem med sin arbetsgivare orsakade av ej utbetalda löner och dålig arbetsmiljö
samt för att han anklagat arbetsledningen för korruption. Efter att mannen delta-
git i en strejk kallades han till polisen och fick vid detta tillfälle två batongslag av
en högre polisman, varvid han ramlade och slog i något som gjorde att han svim-
made. Han vaknade i en skog och avskedades därefter, som ett resultat av strej-
ken. Även vid ett annat tillfälle misshandlades han av polis, efter att ha deltagit i
en strejk. Vidare uppgav mannen att han vid systerdotterns begravning uppsökts
av en man som sade åt honom att han skulle vara rädd om sina barn och att de
riskerade att utsättas för övergrepp, t.ex. kidnappning. Ansökan avslogs av
Invandrarverket. Verket ansåg att det var svårt att fästa avseende vid påståendet
om samband mellan mordet på systerdottern och att han skulle ha deltagit i strejker,
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i synnerhet som han behållit jobbet fram till tiden för resan till Sverige. Vidare
angavs i motiveringen till avslagsbeslutet att mannen vid det sista tillfället då han
kallades till polisförhör bara erhållit en allmänt hållen reprimand och att verket av
denna anledning bedömde att mannen varit av föga intresse för såväl gruvans led-
ning som för polisen. Utlänningsnämnden delade verkets bedömning i asylfrågan
och uppehållstillstånd beviljades i stället på humanitär grund. (A 2)

Även när det gäller sökande från Jugoslavien är det tydligt hur de gene-
rella bedömningarna av hemlandsförhållandena varit av central betydelse
vid asylprövningen. Som framgår av tabell 5 ovan, beviljades i dessa
ärenden uppehållstillstånd på humanitär grund. I fem av ärendena hade
emellertid ett tidsbegränsat uppehållstillstånd tidigare beviljats med stöd
av den s.k. Kosovoförordningen25. Sökandena bedömdes i dessa fall vara
flyktingar med ett tidsbegränsat skyddsbehov.26 I återstående ärenden,
där beslut fattades innan förordningens ikraftträdande, beviljades i stället
uppehållstillstånd på humanitär grund.27 

En jugoslavisk familj med tre barn ansökte om asyl. Familjen åberopade som skäl
att man utsatts för husrannsakan vid ett par tillfällen och att familjens pass
beslagtogs vid det ena tillfället. I en inlaga åberopades också att fadern grundat en
syndikalistisk förening, vilket föranlett övervakning. Vidare åberopades en tid-
ningsartikel om trakasserier mot föreningsmedlemmarna och att medlemmar
dömts till fängelsestraff. När faderns yrkeskolleger blivit illa behandlade lämnade
familjen hemlandet (mannen var albansk polis). Invandrarverket avslog ansökan
med motiveringen att berättelsen eskalerat, att artikeln publicerats efter ansökan
och att det fanns anledning att betvivla uppgivna orsaker till att familjen lämnat
hemlandet. Beslutet överklagades till Utlänningsnämnden. Nämnden avslog
ansökan. En ny ansökan om uppehållstillstånd lämnades in vid fem tillfällen, var-
vid också nya humanitära skäl åberopades. Uppehållstillstånd beviljades bara en
knapp månad innan Kosovoförordningens ikraftträdande, på grund av humani-
tära skäl. (A14)

En jugoslavisk familj med fem barn ansökte om asyl. Som asylskäl åberopades
den oroliga situationen i hemlandet, att fadern varit politiskt aktiv och suttit
fängslad i två år, under vilka han regelbundet utsattes för misshandel, att familjen
utsatts för upprepade husrannsakningar, att serber kommit till deras hem dag och
natt, att de knuffat omkull modern samt misshandlat fadern och att farmodern,

25 Förordning (1999:299) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsären-
den. Ändringar i förordningen meddelades i SFS 1999:708.
26 För en analys av användningen av sådana kollektiva ordningar för beviljande av
skydd, se Vedsted-Hansen, Kjær, Einarsen och Dacyl 1999. För svensk del, se även Dacyl
1997.
27 Förordningen trädde i kraft den 29 april 1999 och beslut fattades i dessa fall 981210,
990311 och 990401.
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som bodde med familjen, skadat armen i samband med misshandel vid en av
husrannsakningarna. I utredningen framkom också att en farbroders söner, vilka
avlidit en vecka tidigare, varit politiskt aktiva. Vidare åberopades i inlagan att
familjen förlorat sin mark och att fadern deltagit i demonstrationer samt att poli-
sen sökt fadern i hemlandet efter att han kom till Sverige. Invandrarverket avslog
ansökan med motiveringen att mannens politiska verksamhet inte var av sådan
art och omfattning att han vid ett återvändande skulle vara föremål för myndig-
heternas särskilda intresse och att han inte kunnat göra uppgifterna om domen
och fängelsevistelsen troliga. Av motiveringen framgick vidare att man vid beslu-
tet tagit hänsyn till bl.a. uppgifter om övergrepp av olika slag mot den albanska
befolkningen i Kosovo. Beslutet överklagades till Utlänningsnämnden, varvid
även nya humanitära skäl åberopades. I nämndens beslut refererades helt kort till
den s.k. Kosovoförordningen, och att familjen kunde anses ha behov av tillfälligt
skydd på grund av förhållandena där, och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
beviljades med stöd av förordningen. Ett permanent uppehållstillstånd beviljades
senare av humanitära skäl. (A 5) 

I några av asylärendena framgick det av utredningen att modern utsatts
för våldtäkt i hemlandet. I ett av ärendena angav kvinnan att hon våld-
tagits av en polisman på grund av sin politiska aktivitet (Peru), medan
det i två av ärendena framgick att kvinnan våldtagits av män ur en annan
etnisk grupp (sökande från Bosnien-Hercegovina och Jugoslavien). Även
i dessa ärenden är det tydligt att beslutet huvudsakligen grundats på
generella bedömningar av hemlandsförhållandena. Av det senare ärendet
framgår också att prövningen om flyktingskap och övrigt skyddsbehov
huvudsakligen varit framåtsyftande. Risken för retraumatisering vid ett
återvändande berördes inte i beslutet.

En jugoslavisk familj med fyra barn ansökte om asyl. Vid utredningen med
modern framkom bl.a. att en son knivskurits när han försökte skydda modern
från att bli våldtagen. Serberna brände deras hus några dagar senare, och de
flydde därefter till ett läger i skogen. Invandrarverket ansåg att läget i hemlandet
inte utgjorde skäl för att familjen skulle anses vara i behov av skydd. Familjen
beviljades senare ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under elva månader med
stöd av den s.k. Kosovoförordningen. Vid utredningen i samband med att det
tidsbegränsade uppehållstillståndet löpt ut åberopade modern att hon utsatts för
våldtäkt i sonens närvaro. Det framkom också att maken inte kände till våldtäk-
ten och att kvinnan önskade att uppgifterna inte skulle föras vidare till honom.
Migrationsverket konstaterade att de personer som kom i fråga för tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt Kosovoförordningen bedömdes vara flyktingar samt att
denna bedömning ändrades i juni 1999 då den serbiska militären lämnade
Kosovo och de internationella styrkorna övertog ansvaret för säkerheten.
Tillbakadragandet av den jugoslaviska armén och intåget av de internationella
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styrkorna innebar, angavs det, en dramatisk förbättring för etniska albaner vad
gäller systematisk förföljelse, trakasserier och diskriminering, medan situationen
för minoriteterna i provinsen försämrats kraftigt sedan de Jugoslaviska myndighe-
terna förlorade kontrollen över provinsen. Enligt Migrationsverkets bedömning
riskerade människor som tillhörde den etniska minoritet som familjen tillhörde
att utsättas för trakasserier och förföljelse från majoritetsbefolkningen vid ett åter-
vändande till Kosovo. Det fanns dock, menade man, en möjlighet att söka skydd
i andra delar av hemlandet. Migrationsverket fann mot denna bakgrund att det
vid en generell bedömning av den allmänna situationen för etniska minoriteter i
provinsen inte förelåg förutsättningar att bevilja uppehållstillstånd enbart på
denna grund. Verket gjorde vidare bedömningen att familjen inte riskerade sådan
förföljelse som ger rätt till asyl och inte heller omfattades av bestämmelsen om
övriga skyddsbehövande. Uppehållstillstånd beviljades, med hänvisning till bl.a.
portalparagrafen och situationen för internflyktingar med samma etnicitet som
familjen, på humanitär grund. (A 10)

Även om fakta av betydelse för bedömningen av barnens skyddsbehov
framkommit vid utredningen om barnen, exempelvis hot eller trakasse-
rier riktade mot barnen, berördes dessa inte vid beslutet om uppehålls-
tillstånd, vilket kan illustreras av följande fall.

Vid utredningen, rörande en asylsökande kvinna med tre barn, framkom att
säkerhetsstyrkor vid en husrannsakan kastat kokande vatten på ett av barnen (tre
år), och att barnet fått tydliga brännmärken av händelsen. Modern uttryckte
också oro för att barnen skulle kidnappas. I beslutsmotiveringen berördes endast
moderns skäl. Migrationsverket konstaterade att familjen inte hade rätt till uppe-
hållstillstånd som flyktingar men att de kunde betraktas som övriga skyddsbehö-
vande, med särskild hänsyn till den osäkra situationen i hemlandet. (A 28)

4.6 Sammanfattande kommentar

4.6.1 Lagstiftningens genomslag – olika typfall
Ärendena har, med utgångspunkt i de mönster och särdrag som kunnat
upptäckas i olika ärendetyper, delats in i tre olika typfall. Dessa har
betecknats ”asylfall”, ”anknytningsfall” och ”medsökandefall”. 

4.6.1.1 ”Asylfall”
Gruppen omfattar alla asylärenden. I gruppen ingår således både ensam-
kommande barn och barn i familj. I de fall där barnet ansöker tillsammans
med andra familjemedlemmar och inte har några egna skäl beviljas bar-
net normalt ett uppehållstillstånd i enlighet med principen om familjens
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enhet, dvs. på samma grund som den familjemedlem vars skäl tillståndet
vilar på. Normalt beviljas ett permanent uppehållstillstånd men tidsbe-
gränsade uppehållstillstånd kan också förekomma. Dokumentationen
om barn utgjordes i dessa ärenden både av uppgifter om barnets rättsliga
förhållanden, persondata etc. samt beskrivningar av barnets personliga
förhållanden, situation, behov eller intressen. Det fanns dock i dessa
ärenden ofta brister i dokumentationen, när det gäller uppgifter om bar-
nets identitet och vårdnaden om barnet. Till skillnad från de ärenden
som handläggs inom tillståndsprocessen, förefaller vårdnadsfrågorna i
flera ärenden ha förbisetts. Bristerna när det gäller utredning om identi-
tet och vårdnad kan dock till stor del förklaras med utredningssvårighe-
terna i dessa ärenden. I stället fanns i asylärendena en omfattande doku-
mentation om barnets situation och behov, och ibland också om barnets
vilja. I ett fåtal ärenden framgick det att barnet hade hörts. Ärendena
avsåg till stor del ensamsökande barn.28 I ärenden med ensamkommande
asylsökande barn förekom alltid utredning med barnet.29 Det innebär att
åldersspridningen när det gäller ensamkommande barn var större än i
övriga ärenden där barn hördes. I flertalet av dessa ärenden uttryckte
barnet en vilja. Barnet ville i dessa fall, i alla ärenden utom ett, återför-
enas med föräldrarna – helst i Sverige. 

Det kan konstateras att utredningen om barn haft särskilt stor bety-
delse vid prövningen om uppehållstillstånd i dessa ärenden. Samtidigt är
det tydligt att utredningen om barn haft liten betydelse vid prövningen
om flyktingstatus eller om skyddsbehov i övrigt förelegat. Även om fakta
av betydelse för bedömningen av barnets skyddsbehov framkommit i
utredningen om barnet, berördes dessa inte vid beslutet om uppehålls-
tillstånd. Det var i stället främst inom ramen för humanitära skäl som
hänsyn togs till barnets individuella situation eller behov. I de ärenden
där hänsyn tagits till barn i beslutet berördes dock oftast barnet mycket
kortfattat i beslutsmotiveringen. I flera ärenden refererades endast till

28 Se även Barnombudsmannen 2000, s. 2 och 10 f. och Juhlén 2003, s. 19.
29 Enligt en nyligen genomförd studie av Eva Rimsten hördes 83 av 86 ensamkommande
asylsökande barn. I två av de ärenden där barnet inte hörts betraktas barnet som ensam-
kommande för att de hade ansökt om uppehållstillstånd efter att deras föräldrar fått ett
avvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Dessa barn var vid tidpunkten för utredningen i
ettårsåldern. Det återstående ärendet där barnet inte hördes avsåg en pojke vars mamma
återfanns i Sverige. Se Rimsten 2006, s. 75.
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portalparagrafen om barnets bästa.30 I ett ärende framgick det att hänsyn
vid beslutet om uppehållstillstånd tagits till barnets uttryckta vilja. I
övrigt har utredningen om barnets vilja haft begränsad betydelse för
beslutet om uppehållstillstånd.

Vad som kan verka förvånande är att uppehållstillstånd beviljades i
nästan alla asylärenden. I ett fåtal ärenden beviljades uppehållstillstånd
som flykting eller som skyddsbehövande i övrigt. Besluten grundades i
ett av dessa ärenden på faderns politiska aktivitet och i övrigt på gene-
rella bedömningar av hemlandsförhållandena.31 I en övervägande majo-
ritet av ärendena beviljades uppehållstillstånd i stället på humanitär
grund – ofta hänförliga till barnen. I några ärenden hade familjerna vis-
tats här i flera år, ibland gömda, och efter en eller flera nya ansökningar
beviljats uppehållstillstånd, på grund av föräldrarnas eller barnens psy-
kiska ohälsa eller på grund av barnens anknytning till Sverige, genom
vistelsetid och framförallt skolgång. I flera av de ärenden där familjen
slutligen beviljades permanent uppehållstillstånd på humanitär grund,
hade ett tidsbegränsat uppehållstillstånd tidigare beviljats på grund av
skyddsbehov.

När det gäller gruppen ensamkommande barn, kan konstateras att
alla barn beviljades ett uppehållstillstånd – även i de fall där barnet
uttryckt en önskan att återvända hem om inte en familjeåterförening
kunde åstadkommas i Sverige. Barnen beviljades i dessa fall uppehållstill-
stånd på humanitär grund, antingen på grund av hemlandsförhållanden
eller på grund av praktiska verkställighetshinder föranledda av att föräld-
rarna inte kunnat lokaliseras eller av andra skäl. Inte i något av dessa fall
förordnades ett offentligt biträde. Utgångspunkten tycks ha varit att ett
rättsligt biträde inte var nödvändigt, eftersom det på grund av praktiska
verkställighetshinder eller av andra skäl inte funnits någon risk för avvis-
ning eller utvisning. Utgångspunkten tycks också ha varit att ett barn
inte kan ha egna asylskäl. 

30 I undersökningen som genomfördes av Rimsten var de beslut som fattades av
Migrationsverket eller Utlänningsnämnden när det gäller ensamkommande asylsökande
barn väl motiverade i 25 % av ärendena. Någon individuell bedömning av vad barnet
anfört angående skyddsbehov gjordes inte hos vare sig Migrationsverket eller Utlännings-
nämnden. Se vidare Rimsten 2006, s. 84 ff. och 164 ff.
31 När det gäller betydelsen av generella bedömningar, se även Rimsten 2006, s. 85 och
88. Enligt Rimsten var det i de fall där en individuell bedömning gjordes förälders eller
släktings politiska aktivitet som berördes.
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4.6.1.2 ”Anknytningsfall”
I denna grupp ingår anhöriganknytningar och adoptionsärenden. Barnet
har i dessa ärenden en egen grund för ansökan, och barnet beviljas nor-
malt ett permanent uppehållstillstånd på grund av anknytningen. Pröv-
ningen om uppehållstillstånd har i många av dessa ärenden karaktären av
en ren formalitet. Det gäller exempelvis i ärenden där barnet fötts i
Sverige efter föräldrarnas tillståndsprövning och i adoptionsärenden. Det
fanns i dessa ärenden mycket begränsad dokumentation om barnet, och
den utredning som fanns i akterna var enbart av personuppgiftskaraktär.
Inte i något av dessa ärenden fanns någon beskrivning av det individuella
barnets situation, behov eller vilja. 

Även i övriga ärenden rörande anhöriganknytning utgjordes doku-
mentationen om barnet huvudsakligen av intyg rörande identitet och
vårdnad. I några fall fanns allmänna beskrivningar av barnet, och i ett
par fall aktualiserades barns situation. I ett fåtal av dessa ärenden hördes
barnet. Ärendena avsåg tonåringar, där ansökan föranleddes av ändring i
vårdnad eller boende. I flera av dessa ärenden uttryckte den unga/unge
en viljeinriktning (att återförenas med en förälder i Sverige).

Trots att det, i många av dessa ärenden, kan finnas en risk för intresse-
motsättningar, framstod beslutsmotiveringarna som helt standardise-
rade. Barnets i princip ovillkorliga rätt till uppehållstillstånd i dessa ären-
den innebär således en principiell begränsning när det gäller utredningen
om barn och hänsyn till det individuella barnets situation, behov eller
vilja. I ett ärende framträdde dock barnet som subjekt vid prövningen.
Det var i detta fall föräldrarna som ansökte om uppehållstillstånd på
grund av anknytning till ett barn. Hänsyn togs i detta fall till det härva-
rande barnets humanitära skäl.

4.6.1.3 ”Medsökandefall”
Denna grupp består av s.k. snabba anknytningar och ärenden med
anledning av arbete eller studier. Barnet har i dessa ärenden vanligtvis
inte någon egen grund för ansökan, och oftast beviljas barnet uppehålls-
tillstånd på grund av anknytning till den medsökande föräldern/vård-
nadshavaren, förutsatt att föräldern har vårdnaden om barnet. Barnets
karaktär av medsökande eller bihang till föräldrarna är därför särskilt
tydlig i dessa ärenden. Barn och förälder beviljas i dessa ärenden i regel
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd vid det första beslutstillfället. Ansö-
kan om förlängning eller permanent uppehållstillstånd, efter att ett tids-
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begränsat uppehållstillstånd löpt ut, är därför vanligt förekommande i
dessa ärenden.

Dokumentationen om barn utgjordes i dessa ärenden huvudsakligen
av personuppgifter. Som framgått saknades dock i flera ärenden intyg av
betydelse för fastställande av barnets identitet eller vårdnadsfrågan. I ett
fåtal av ärendena hördes barnet. Dessa ärenden avsåg huvudsakligen ton-
åringar, och i flertalet fall aktualiserades utredningen med barnet i sam-
band med en förlängningsansökan eller efter att barnet vistats en tid i
Sverige. I flera av ärendena uttryckte den unga/unge en viljeinriktning
(att flytta till, eller stanna i, Sverige).

Även om det i dessa ärenden finns en uppenbar risk för intressekon-
flikter mellan barn och föräldrar, togs det vid prövningen om uppehålls-
tillstånd liten hänsyn till barnets personliga förhållanden, situation,
behov eller intressen. I regel framträdde barnet som subjekt först i sam-
band med en förnyad ansökan efter att ett tidsbegränsat uppehållstill-
stånd löpt ut. Barnets skäl aktualiserades i dessa fall i form av humanitära
skäl. 

4.6.2 Lagstiftningens funktion
Hänsyn till barn togs som visats främst inom asylprocessen, och inom
ramen för humanitära skäl.32 Det kan vidare konstateras att det indivi-
duella inslaget vid asylprövningen i flertalet fall har varit litet, och att det
i stället varit en generell bedömning av hemlandsförhållandena som legat
till grund för bedömningen om skyddsbehov. De fåtal ärenden där det
framgick att en individuell prövning av asylskälen gjorts, avsåg ärenden
där sökanden åberopat någon form av politisk aktivitet, desertering eller
liknande. Det förefaller således som att de generella bedömningarna av
hemlandsförhållandena är av sådan avgörande betydelse vid prövningen
att de inte så gärna låter sig motbevisas.33 Det har vidare framgått att
prövningen huvudsakligen tycks vara framåtsyftande, dvs. inriktad på
risken för förföljelse i hemlandet vid ett återvändande. Detta har innebu-
rit att personer som upplevt svår förföljelse slutligen kommit att stanna i
Sverige av humanitära skäl.

Vidare kan konstateras att hänvisningar till sökandens trovärdighet
ofta gjordes i de fall där ansökan avslogs. Det framgick dock sällan av

32 Se även Schiratzki 2005, s. 95. Enligt henne används barnets bästa som en synonym
till humanitära skäl. Se a.a. s. 182.
33 Om betydelsen av länderpraxis i Sverige, se även Halvorsen 2004, s. 35.
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beslutsmotiveringen hur denna bedömning gjorts; ofta angavs helt kort
att sökanden ”inte gjort sannolikt” eller att ”det finns anledning att ifrå-
gasätta uppgifterna”.34 I flera fall där de åberopade skälen utvecklades i
överklagandet betraktades det som att ”historien eskalerat” och att detta
minskade sökandens trovärdighet.35 Det framstår dock ofta som att olika
presumtioner använts vid bedömningen av skyddsbehov och trovärdig-
het. Exempelvis användes, i ett par ärenden där sökanden lämnat hem-
landet lagligt, detta som en presumtion för att sökanden inte var föremål
för myndigheternas intresse. Samtidigt användes dokumentlöshet i flera
fall som en presumtion för att sökandens trovärdighet kunde ifrågasät-
tas.36 Det framgick inte av dokumentationen i ärendena om sökanden
hade getts en möjlighet att lämna en godtagbar förklaring till dessa
omständigheter. I teorin (och möjligen också i praktiken) riskerar pre-
sumtionerna att innebära ett slags moment 22; om handlingar – inget
skyddsbehov, saknas handlingar – inte trovärdig.

Om asylprövningen är generell till sin karaktär, är bedömningen av de
humanitära skälen desto mer individualiserad. Det gäller naturligtvis
inte i de fall där beslutet om humanitära skäl huvudsakligen motiverades
med hemlandsförhållandena. I övrigt låg tyngdpunkten vid prövningen
om humanitära skäl på olika empiriska fakta om barn (eller förälder),
t.ex. intyg om vårdnad, skolgång, engagemang i idrottsföreningar eller
dokumentation om barnets anknytning samt sakkunnigyttranden om
barnets psykosociala situation. Det har dock varit svårt att identifiera
några mönster när det gäller bedömningen av dessa fakta; detta gäller
särskilt risken för bestående psykosocial skada, men även när det gäller
anknytning genom vistelsetid är bilden splittrad. Omständigheter som
föreföll likartade bedömdes olika – och bedömdes också olika av de olika
instanserna.37 Ofta användes lokutionen ”vid en sammantagen (eller
samlad) bedömning”, utan att det framgick av beslutsmotiveringen hur
olika omständigheter bedömts eller ens vilka omständigheter som låg till
grund för beslutet.38 Ibland kan man förstå av dokumentationen i ären-
det vad som föranlett de olika bedömningarna, men ofta tycks utgången

34 Se även Diesen 1998, s. 207, Halvorsen 2004, s. 20 ff., särskilt s. 23, Nilsson 1998,
s. 22 samt Norström 2004, s, 84 och 298.
35 Se även Diesen 1998, s. 209 och Norström 2004, s. 305.
36 Se även Diesen 1998, s. 206 och 228. Jfr även Norström 2004, s. 72.
37 Jfr även Diesen 1998, s. 206.
38 Jfr även Norström 2004 s. 72.
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slumpmässig. I flera fall refererades till portalparagrafen utan någon
motivering.39 Klart är dock att innehållet i, eller utformningen av, olika
intyg om psykisk hälsa m.m. ofta var av central betydelse vid bedöm-
ningen av barnets bästa och humanitära skäl, exempelvis användningen
eller frånvaron av nyckelbegrepp som ”risk för bestående psykosocial
skada” eller om det i intyget angivits att de humanitära skälen var en
följd av ovissheten och väntan på ett uppehållstillstånd. 

Även när det gäller utredningen om barn, har det varit svårt att identi-
fiera några mönster. Utöver utredningen om barns egna skäl tycks det
dock som att bestämmelsen om utredning om barn haft begränsad bety-
delse för prövningen. Det kan vidare konstateras att det i nästan alla
ärenden var vuxna som beskrev barnet, t.ex. föräldrarna, det offentliga
biträdet eller olika sakkunniga. Det kan i sammanhanget också noteras
att det var relativt vanligt att man vid kallelsen till utredning använde en
blankett där det angavs att barn under 12 år inte bör medfölja, eftersom
myndigheten inte kan ordna med barnpassning. Utredning med barnet
förekom huvudsakligen i ärenden där barnet ensamt ansökte om uppe-
hållstillstånd (ensamkommande asylsökande barn och ärenden med
anledning av ändring i vårdnad eller boende), dvs. i ärenden där barnet
utgjorde den huvudsakliga eller enda kunskapskällan. Det var emellertid
även förhållandevis vanligt att barn hördes i samband med utredning av
s.k. snabba anknytningar. Det finns i dessa fall anledning att tro att det
kan förekomma att barn hörs i andra syften än för att utreda barnets
situation – att barn hörs för att ”syna”, inte för att synliggöra.

Slutligen kan konstateras att det huvudsakligen var tonåringar som
hördes. I de fall yngre barn hördes, avsåg ansökan ensamkommande asyl-
sökande barn. Det tycks därför som att 12-årsnormen lever kvar, även
efter införandet av bestämmelsen om utredning om barn. Det går dock
inte att dra några slutsatser om vilken betydelse barnets ålder haft för
besluten. Som framgått togs hänsyn till barnets vilja i ett fall. Det är i
övriga ärenden ytterst tveksamt om barnets vilja eller uppgifter i övrigt
haft någon betydelse för prövningen av barnets uppehållstillstånd. Detta
gäller oberoende av barnets ålder. Klart är dock att den praktiska bety-
delsen av bestämmelsen om utredning om barn begränsas till bedöm-
ningen av barnets egna skäl för uppehållstillstånd – något som innebär

39 Jfr även Juhlén, 2003, s. 43.
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en viktig begränsning när det gäller barns inflytande över de beslut som
fattas. 

Det går av materialet inte att dra några slutsatser om barnets kön haft
någon betydelse för utredningar och beslut. Möjligen finns indikationer
på en viss bias för pojkar i utredningarna, vilken främst kunnat upp-
märksammas i asylärendena. Det kan således till en början konstateras
att det var fler flickor än pojkar som ansökte om uppehållstillstånd på
grund av anknytning samt att det var fler pojkar än flickor som ansökte
om asyl. Överrepresentationen av flickor i anknytningsärendena har
dock inte gett fullt avtryck i utredningarna i dessa ärenden, medan över-
representationen av pojkar i asylärendena mer än väl avspeglar sig i asyl-
utredningarna. 
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5 Avslutande diskussion

5.1 Ett kärl att fylla…
Utlänningslagstiftningens karaktär och uppbyggnad, och tidigare även
den instans- och processordning som gällde i dessa ärenden, har som
beskrivits inneburit att utlänningsrätten ofta uppfattats som ”speciell”.
Utlänningslagstiftningen har också kritiserats för dess politiska karaktär
och att det normativa innehållet i den materiella utlänningsregleringen
medger ett vidsträckt utrymme för prövningen i de enskilda ärendena.
Detta är kritik som har aktualitet även med den nya ordningen, och den
gäller i synnerhet i barnärenden. 

Av motiven till portalparagrafen framgår att denna är konstruerad
som en avvägningsregel. Det innebär att den utformats med avsikt att
göra det möjligt att väga olika intressen i varje beslut. Genom hänvis-
ningen i propositionen till i vilken grad barnet i sin psykosociala utveck-
ling kan antas ta bestående skada, begränsas utrymmet för intresseavväg-
ningen. Intresseavvägningen bygger därmed också på överväganden av
målrationell karaktär, dvs. överväganden som i stor utsträckning är bero-
ende av kunskap från andra discipliner, såsom intyg om psykisk hälsa
och suicidrisk etc. 

Även den processuella bestämmelsen om hörande av barn är konstru-
erad som en avvägningsnorm, genom att det enligt denna bestämmelse
skall göras en bedömning av om det är olämpligt att höra barnet och
genom att hänsyn till det barnet har sagt skall tas med beaktande av bar-
nets ålder och mognad. Intresseavvägningen bygger också i detta fall på
överväganden av målrationell karaktär, genom att den tvingar beslutsfat-
taren till bedömningar om riskerna med att barnet hörs. Bestämmelsen
innefattar även en bedömning av mognad. Detta är en bedömning som
normalt görs av andra discipliner men som i detta fall bygger på hand-
läggarens eller beslutsfattarens egen kompetens. Bestämmelsen utgör ett
led i bedömningen av vad som är barnets bästa.

Förarbetena tillhandahåller dock liten vägledning om hur bestämmel-
serna skall tolkas eller tillämpas i enskilda fall. Detta har sin grund i den
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lagstiftningstekniska utformningen, vilken syftat till att göra det möjligt
att beakta individuella omständigheter i varje enskilt beslut. Bestämmel-
serna, och de perspektiv som de ger uttryck för, kan kanske – för att åter-
igen använda mig av Williams citat inledningsvis – bäst liknas vid ett
kärl som tillhandahåller möjligheter. 

5.2 …med pluralitet och autonomi – eller familjens 
enhet?

Oberoende av denna ”normativa tomhet” är det tydligt att barn av lag-
stiftaren konstrueras som beroende och sårbara, i behov av skydd, i första
hand av föräldrarna, men också från konflikter med föräldrarna. Det är
vidare tydligt att det huvudsakligen är det asylsökande barnet som ses
som en individ, när det gäller behov av skydd på grund av risk för förföl-
jelse eller på grund av humanitära skäl, numera synnerligen ömmande
omständigheter, men också, och inte minst, skydd från föräldrarnas
skadliga åtgärder att åstadkomma ett uppehållstillstånd där ansökan
bedömts vara ogrundad till att börja med. Föräldrar konstrueras därmed
som ”oförmögna” i förhållande till sina barn – men detta gäller bara när
familjen eller ett ensamt barn befinner sig här; vid ett framtvingat åter-
vändande förutsätts föräldrarna i stället vara människor med god för-
måga att stödja sina barn. Lagstiftaren erkänner således ett visst behov av
intervention mellan barn och föräldrar. Barn skildras dock främst som
bihang till föräldrarna, objekt som lätt kan flyttas från en plats till en
annan. Ett undantag finns dock: asylsökande barn med lång vistelsetid i
väntan på beslut, vilka förutsätts ha svårt att rota sig.

Barnperspektivet begränsas således i utlänningslagen till skada/skade-
risk. I övriga avseenden reduceras barns rättigheter till familjens enhet.
Vilka andra grundläggande premisser gäller då för prövningen?

5.2.1 Asylprocessen – objektivitet och länderfakta
De bestämmelser som här är av särskilt intresse, flyktingbestämmelsen
4 kap. 1 § och skyddsbestämmelsen i 2 § första stycket 1 och 2 UtlL,
innehåller alla ett krav på välgrundad fruktan. Av motiven till den nya
utlänningslagen framgår att begreppet skall tolkas på samma sätt i dessa
bestämmelser samt att det innehåller både ett objektivt och ett subjektivt
rekvisit. I tidigare praxis har dock slagits fast att fastställandet av flyk-
tingskap skall göras mot de förhållanden i sökandens hemland som råder
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vid den tidpunkt då prövningen görs. Det anses också vara vedertaget
enligt internationell praxis att prövningen av flyktingstatus är framåtsyf-
tande och gäller frågan om den asylsökande riskerar att utsättas för för-
följelse vid ett återvändande till hemlandet. Även Europakonventionen
och tortyrkonventionen innefattar ett riskrekvisit. Eftersom skydds-
grundsdirektivets flyktingbegrepp bygger på 1951 års konvention anses
prövningen även enligt denna vara framåtsyftande och gälla frågan om
den asylsökande riskerar att utsättas för förföljelse vid ett återvändande
till hemlandet. Detta gäller även skyddsgrundsdirektivets bestämmelse
om alternativt skyddsbehövande. Skyddsgrundsutredningen har föreslagit
att utlänningslagens bestämmelse om skyddsbehövande i övrigt anpassas
till direktivbestämmelsen. Det innebär en betoning på sådana omstän-
digheter som brukar betecknas som objektiva. 

För att de åtgärder som personen riskerar att utsättas för skall omfattas
av skydd enligt såväl flyktingkonventionen som Europakonventionen
och tortyrkonventionen krävs också att de har viss intensitet. Bedöm-
ningen av detta minimum anses enligt flyktingkonventionen och Euro-
pakonventionen vara beroende av omständigheterna i varje fall, både de
subjektiva och de objektiva. Enligt Europadomstolens praxis ligger dock
tyngdpunkten på sådana objektiva omständigheter som behandlingens
eller bestraffningens art och sammanhang, sättet och metoden för utfö-
rande, varaktighet samt fysiska och psykiska följder.

Införandet av olika kollektiva ordningar för beviljande av skydd kan
kanske ses som det yttersta uttrycket för en ”objektiverad” prövning.1

Generella bedömningar av hemlandsförhållandena tycks också ha varit
av avgörande betydelse för besluten vid den praktiska tillämpningen.
Det gäller för vuxna, och det gäller i synnerhet för barn. Enligt min
mening kan det ifrågasättas om bestämmelserna om barnets bästa och
hörande av barn haft någon som helst betydelse i dessa ärenden. Det
övergripande problemet tycks således vara att asylprövningen i mycket
begränsad utsträckning tar hänsyn till individuella omständigheter –
med undantag av politisk aktivitet, desertering eller liknande. Detta
råkar vara ”aktiviteter” som är lättare att associera med vuxna män men
inte så lätt med barn (eller kvinnor, för den delen). Följaktligen är barn
heller inte i fokus vid prövningen. Detta har att göra med hur vi förstår
barn, likväl som vår förståelse av skyddsbehov och grunderna för det.

1 Se Vedsted-Hansen, Kjær, Einarsen och Dacyl 1999, s. 217.
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Med de bästa intentioner och en lagstiftning som tillhandahåller ett vid-
sträckt utrymme för prövningen i de enskilda ärendena, är det tydligen
tankeramen som är problemet; vi kommer bara inte förbi ”lägg till och
rör om”2 – allt annat lika – ansatsen. Således, även om barn skulle vara
föremål för en utredning, när det kommer till beslutet, är de ovidkom-
mande. 

5.2.2 Tillståndsprocessen – privatliv och kvalificering
Medlemmar ur kärnfamiljen har med vissa begränsningar en rätt till
uppehållstillstånd för familjeåterförening. Genom ändringar i 2005 års
utlänningslag har även införts en rätt till uppehållstillstånd för en för-
älder till ett ensamt ogift utländskt barn som är flykting eller skyddsbe-
hövande i övrigt. Det är dock endast kärnfamiljen som kvalificerar sig
för denna rätt. Familjebildningar som erkänns inom andra sociala områ-
den har således inte samma skydd.3

Rätten till uppehållstillstånd i dessa fall innebär en förstärkning av
skyddet för privat- och familjeliv, men det innebär också en principiell
begränsning när det gäller skyddet för barn. Barn är över huvud taget i
dessa ärenden underordnade familjen och privatlivet. Vad som framställs
som ett problem i asylprocessen – lång vistelsetid i väntan på beslut – är
i dessa ärenden således helt oproblematiskt. Det gäller exempelvis vid
den uppskjutna invandringsprövningen i samband med s.k. snabba
anknytningar, men det gäller över huvud taget i dessa ärenden där kvali-
ficering utgör en grundläggande premiss. Kvalificering gäller således inte
bara vid familjeanknytning, utan det gäller även för möjligheterna till
uppehållstillstånd på grund av arbete här och vid humanitära skäl,
numera synnerligen ömmande omständigheter. Ett visst utrymme för
framåtsyftande riskbedömningar finns emellertid i sistnämnda fall, i
betydelsen risk för bestående skada. Bortsett från denna bestämmelse blir
slutsatsen här att barn helt enkelt inte är det egentliga föremålet för den
lagstiftning som påverkar dem4, men det har beträffande dessa bestämmel-
ser kanske heller aldrig varit intentionerna. Eller är det kanske i stället så
att lagstiftaren i grunden delar den etnocentriska syn man sagt sig ta

2 Uttrycket ”add women and stir” används av Charlesworth och Chinkin när det gäller
utvecklingen av internationell straffrätt under 1990-talet. Se Charlesworth och Chinkin
2000, s. 335.
3 Se även diskussion av Jewert 2004, s. 52 och 59.
4 Se även Minow 1986, särskilt s. 5 f.
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avstånd från – att barn närmast regelmässigt kan anses ha det bäst i
Sverige? Synsättet gäller bara inte asylsökande.

5.3 Nya perspektiv – samma premisser
Sammanfattningsvis kan konstateras att det normativa innehållet i de
studerade bestämmelserna inte är klart. Detta har som framgått sin
grund i den lagstiftningstekniska utformningen, vilken syftat till att göra
det möjligt att beakta individuella omständigheter i varje enskilt beslut.
Förarbetena tillhandahåller således liten vägledning om hur bestämmel-
serna skall tolkas eller tillämpas i enskilda fall. Vidare har hänsyn till
barn i praxis huvudsakligen tagits i samband med humanitära skäl,
numera synnerligen ömmande omständigheter. Det praxisbildande vär-
det är i dessa beslut i de flesta fall begränsat, på grund av deras individu-
ella karaktär.5 Den rättsvetenskapliga litteraturen inom området är dess-
utom ytterst begränsad.6

Även i den praktiska tillämpningen har hänsyn till barn huvudsakli-
gen tagits vid prövningen om uppehållstillstånd på humanitära grunder.
Hänsyn har dock tagits till barn på detta sätt, redan före 1997 års lag-
ändringar.7 Det är därför tveksamt om bestämmelsen om barnets bästa
inneburit någon större förändring för prövningen i barnärenden.
Bestämmelsen har därmed också tillämpats i enlighet med förarbetena,
dvs. i enlighet med det exempel som ges i förarbetena – men i princip
enbart så. Det framstår därför som att de beslutande myndigheterna
betraktar uttalandena i propositionen som slutgiltiga och uttömmande,
även när de utgör exempel. Exemplet blir på så sätt ”normen”, och en
utvidgning av exemplen eller förtydliganden i övrigt riskerar därmed att
fungera exkluderande på samma sätt. Denna absoluta bundenhet vid
motivuttalanden kan möjligen främja förutsebarheten, men den gör
också tillämpningen rigid, vilket eroderar tilltron till, och den avsedda

5 Se vidare prop. 1996/97:25, s. 229 samt uttalanden i Utlänningslagen – Vägledande
beslut, reg. 21-94 och reg. 23-94. Se även diskussion av Nilsson 1998, s. 22, och Diesen
1998, s. 234–266.
6 Se exempelvis Norström 2004, s. 31 f., 181, 257 och 281, med där gjorda hänvis-
ningar.
7 Se även undersökning av praxis som gjordes av Barbro Thorblad, på uppdrag av Flyk-
tingpolitiska kommittén, före de gjorda ändringarna, anmärkt i not 15, s. 15, ovan, samt
beskrivning av gällande ordning i prop. 1996/97:25, s. 228.
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flexibiliteten i, lagstiftningen.8 Det är möjligt att förvaltningsdomsto-
larna kan komma att inta en mera självständig ställning än förvaltnings-
myndigheterna. Jag tror ändå att Lagrådets kritik beträffande den nya
barnbestämmelsen måste tas på allvar och att den omständigheten att
motivuttalandena nu lagfästs kan leda till att portalparagrafens betydelse
urholkas vid tillämpningen i andra sammanhang. 

Det kan även hävdas att bundenhet till förarbetena inte nödvändigtvis
främjar förutsebarhet eller likhet inför lagen, eftersom de bedömningar
som förutsätts enligt förarbetena ändå lämnar ett stort tolkningsut-
rymme.9 Oberoende av dessa ideal, är det också klart att en sådan
begränsning strider mot syftet med lagstiftningen; traditionella rätts-
säkerhetskrav är helt enkelt inte anpassade för denna lagstiftnings ”speci-
ella” karaktär.10 Att överge denna lagstiftningsstrategi och begränsa
utrymmet för tolkning kan dessutom vara lika problematiskt, eftersom
man genom att definiera också exkluderar.11

Även prövningen om skyddsbehov har sagts vara individualiserad.
Rättens krav på objektivitet (och likhet inför lagen) slår här ändå tydligt
igenom. Detta krav gör dock olika perspektiv problematiska, genom att
det bygger på en norm i förhållande till vilken människor kan likna eller
avvika ifrån.12 Normkonflikten blir beträffande barn särskilt påtaglig:
dels anses barns särskilda utsatthet och sårbarhet motivera särskild
behandling i förhållande till vuxna, dels anses barns oförmåga att känna
välgrundad fruktan motivera en betoning av objektiva faktorer vid flyk-
tingskapsprövningen. Problemet med barn är dessutom att även om ett
perspektiv skulle innebära särbehandling, t.ex. lägre krav när det gäller
intensiteten i förföljelsen, är barnet inte hjälpt av det när redan normen
beträffande grunden för förföljelse (politisk aktivitet) exkluderar barn,
genom att barn inte ses som kompetenta handlande subjekt (utom
möjligen i diskvalificerande mening). Är utgångspunkten dessutom att
barn inte skall kunna utnyttjas av sina föräldrar som biljetter till Sverige
blir varje särskilt perspektiv ett problem, där likabehandling är enda lös-
ningen. Klart är också att barn inte skall kunna få uppehållstillstånd
”bara för att de är barn” (och inte heller kvinnor ”bara för att de är kvin-

8 Se även diskussion av Nilsson 1998, s. 18.
9 Jfr Schiratzki 2000, s. 92.
10 Se även diskussion om rättsäkerhetsbegreppet, av Gustafsson 2002, s. 405.
11 Se Tuitt 2000, s. 151. Jfr Schiratzki 2000, s. 182.
12 Se exempelvis Svensson 1997, s. 223, med där gjorda hänvisningar.
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nor”). I detta sammanhang bortses från att det för barn (och kvinnor)
har betydelse att ”bara vara”. Dessa gruppers erfarenheter ses i stället
antingen som alltför individuella, som enskilda handlingar av personliga
skäl, eller som alltför generella, dvs. de avser bara de allmänna förhållan-
dena i hemlanden;13 är de allmänna förhållandena bara tillräckligt all-
männa, gäller inte en ”objektiverad” prövning. 

13 Se även uttalande av MacKinnon samt diskussion av Spijkerboer, anmärkta i not 307,
s. 158, ovan.
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Summary

The aim of this study is to highlight problems regarding the status of
children in the determination of the granting of a residence permit. Cen-
tral to the study are the rules contained in the Swedish Aliens Act
(2005:716) about hearing children in the course of proceedings and the
child’s best interests, which were introduced into aliens legislation in
1997. The study involves an analysis of the fundamental premises that
the legislation and application rests on, the general provisions of the pro-
ceedings, the technical formulation, and the material content of these
rules, as well as an analysis of the impact and function of the legislation
in practical applications.

As regards the general provisions of the proceedings it can first be
noted that aliens law is in many aspects regarded as ‘special’, which has
implied the presence of other demands than those usually made in
administrative courts. Hence, aliens matters are characterized by a proce-
dure that emphases speediness. Even the rule of law, in this branch of
law, is defined in such terms. Furthermore, although a new order of
instance and process was introduced in March 2006, by which adminis-
trative authorities and the Government were replaced by a system where
appeals are tried in administrative courts, the Government still has a
considerable impact on applications because it retains the possibility to
issue regulations. In addition, the technical formulation of the legislation
can be said to be of a profound framework character, which means that
it allows extensive scope for assessing the circumstances in each case.
This is particularly the case in matters concerning children. 

The rule concerning the child’s best interests constitutes a general rule
for interpreting the Law. The preparatory work reveals that it is con-
structed as a ‘rule of adjustment’, which means that it is so formulated as
to make it possible to balance different interests in each decision.
According to the Government it is inevitable that the deciding authori-
ties should have to strike a balance between the best interests of the child
and other interests, even in those cases where repatriation may entail
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serious strains on the child. The necessity to uphold the requirements for
settlement in Sweden constitutes such an interest. According to the Gov-
ernment the degree to which the child’s psychosocial development could
be presumed to be permanently harmed by returning to the home coun-
try should be decisive. This statement limits the range for balancing
interests. The balancing of interests thus builds on considerations of a
‘goal-rational’ character, as it forces the decision-maker to assess the risks
which might follow from a refusal of entry or an expulsion. These are
considerations that are largely based on knowledge from other disci-
plines, such as expert opinions about mental health and suicide risk etc. 

Likewise, the procedural rule about hearing children also constitutes a
‘rule of adjustment’, since there is to be an assessment of whether it is
inappropriate to elucidate what the child has to say and because the
child’s age and maturity have to be factored into the consideration. The
rule thus encompasses a balance between the interest of hearing the child
and the child’s need for protection. In this case too the balancing of
interests is based on considerations of a ‘goal-rational’ character, as it
forces the decision-maker to assess the risks which might follow from the
child being heard. There is in addition an assessment of maturity. Such
an assessment is normally made by other professions, but in these mat-
ters it is made by the deciding authority itself. The rule is a part in the
assessment of what is in the best interests of the child.

The preparatory work however provides little guidance on how the
rules are to be interpreted or applied in the individual case. This is due
to the legal construction, which aims to make it possible to take individ-
ual considerations in each case. The rules, and the perspectives to which
they give expression, may perhaps – to use Williams’ metaphor cited in
the introductory quotation – best be compared to a vessel that provides
possibilities.

Notwithstanding this normative uncertainty, it is obvious that chil-
dren are perceived by the legislator as being dependant and vulnerable,
in need of protection, primarily by their parents, but also from conflicts
with their parents. It is also clear that it is mainly the child seeking asy-
lum who is seen as an individual, concerning the need for protection,
due to a risk of persecution or for humanitarian reasons – but also, and
not least, such children are considered to be in need of protection from
the harmful measures their parents’ might take to gain a residence per-
mit in cases where the application was deemed as unfounded in the first
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place. Thus, parents are constructed as ‘incapable’ in relation to their
children, but only for as long as the family or an unaccompanied child is
in Sweden; when the family is in the process of forced repatriation the
parents are, instead, supposed to be people well able to support their
children. Accordingly the legislator recognises some need for intervention
between children and parents. Apart from this, children are viewed as
appendices of their parents, objects that can easily be moved from one
place to another, as long as they are not separated from a parent
(although a separation may be acceptable when someone is in hiding or
being kept hidden or in other cases). There is however one exception
from this ascribed adaptability: child asylum seekers with prolonged
periods of residence while awaiting a decision, who are considered to
have difficulties putting down roots.

Central to the determination of refugee status as well as to the central
rules concerning determination of need for protection otherwise is the
well-founded fear criterion. According to the government bill the con-
cept is to be interpreted in the same way in these rules and contains both
a subjective and an objective element. In the Aliens Appeals Board prac-
tice however, before the new legislation came into force, it was estab-
lished that the determination of refugee status must be decided in the
light of conditions at the time of the decision. It is also considered as
established in international practice that the determination of refugee
status is a forward-looking assessment of risk.

It is further required that the ill-treatment the applicant faces must
attain a minimum level of severity. The assessment of this minimum
level is, in the United Nations Convention relating to the Status of Refu-
gees as well as the European Convention on Human Rights, considered
in each case to be dependant on the circumstances, both subjective and
objective. According to practice from the European Court the main
emphasis, however, is on objective circumstances such as the duration of
the treatment and its physical or mental effects.

The introduction of different collective orders for granting protection
may be considered the ultimate expression of an ‘objectified’ determina-
tion. General assessments of the situation in the country of origin also
seem to have determined decisions in practical applications. This applies
to adults, and particularly, to children. In my opinion, one must ques-
tion whether both the rules about hearing children in the course of pro-
ceedings and the child’s best interests have had any substantial impact on
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the determination of the asylum. The overall problem seems to be that
only to a very limited degree does it take into account individual circum-
stances – with the exception of political activity, desertion or the like. As
it happens, these are ‘activities’ that seem to be easily associated with
adult males, but not so easily with children (or women, for that matter).
Consequently, children are not the focus in the determination. This can
be gleaned from our understanding of children, as well as our under-
standing of persecution and the grounds for it. Hence, with the best of
intentions and with legislation that allows for extensive scope in assess-
ing the circumstances in each case, the main problem seems to be our
mindset; we simply do not move beyond the ‘add and stir’ approach.
Thus, even if children are the subjects of an investigation, when it comes
to making the decision, they are set aside. 

Members of the nuclear family have, with certain limits, the right to a
residence permit for the purpose of family reunification. Through
changes the new Aliens Act has introduced the right to a residence per-
mit for a parent of an unmarried foreign child who is a refugee or in
need of protection otherwise. It is, however, only the nuclear family that
qualifies for this right. Thus, family formations that are acknowledged in
other administrative areas do not have the same protection. 

The right to a residence permit in these matters involves a reinforce-
ment of the protection of private and family life, but it also involves a
principal limitation as regards the protection of the child. Children are
on the whole, in matters concerning immigration, subordinate to the
family and privacy. Hence, what is considered a problem in asylum mat-
ters – prolonged residence while waiting for a decision – seem to be
completely unproblematic in these matters. That is the case, for
instance, in matters concerning newly established relations, where tem-
porary residence permits are granted for a time, but it is also generally the
case in these matters where qualification is a fundamental premise.
Accordingly, qualification not only applies in family-link matters, it also
applies to the possibility of obtaining a residence permit on account of
work here or on humanitarian grounds, defined in the new Aliens Act as
especially distressing circumstances. There is however a certain scope for
forward-looking assessment in the latter case, in terms of permanent
harm. Apart from this rule, the conclusion here is that children are sim-
ply not the real focus of the laws that affect them, but maybe that was
never the intention. Or is it that the legislator instead shares the view it
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dissociates itself from – that it is almost always considered best for chil-
dren to stay in Sweden, irrespective of linguistic, cultural and national
background and belonging? It is just that this view does not apply to asy-
lum seekers.

In summary, the normative content of the rules is not clear, as the pre-
paratory work provides little guidance on how the rules are to be inter-
preted or applied in each individual case. This is due to the legal con-
struction, which aims to make it possible to take individual circum-
stances into consideration. In addition, case law has primarily considered
children in connection with humanitarian grounds, now defined as espe-
cially distressing circumstances. The value of these cases as precedents,
are in most cases, limited because of their individual character. More-
over, the doctrine in this legal field is very limited. 

In practical applications, too, children have primarily been considered
when determining whether a residence permit should be granted on
humanitarian grounds. In other respects, children’s rights are reduced to
family unity. The principle of family unity or at least the active, compe-
tent and public subject defined in it, however, also seems to set the stan-
dard in the asylum process, even though children appear to be in focus
in this process. Considerations were however taken to children in such a
way, even before the amendments. Therefore, in my opinion, one must
question whether the rules about hearing children in the course of pro-
ceedings and the child’s best interests have had any substantial impact on
the applications.

The rule about the child’s best interests has been applied, in accor-
dance with the government bill, i.e. with the only explicit example in the
bill – but in principle only thus. It appears that the authorities treat the
statements in the government bill as norms that are definitive and
exhaustive, even though they are simply examples. The example
becomes ‘the norm’, and thus any expansion of examples or other eluci-
dations run the risk of being exclusive in the same way. This absolute
adherence to statements in the motives governing the legislation may
support a foreseeable application, but it also makes it rigid, which erodes
the credence of, and the intended flexibility in, the legislation. Yet, it can
be argued that this adherence to the preparatory work does not necessarily
support a foreseeable application or equality before the law, since the
assessments presupposed by the preparatory work allow extensive scope
for interpretation. Irrespective of these ideals, it is clear that such a limi-

EvaNilsson.book  Page 252  Friday, March 2, 2007  2:09 PM



253

tation is contrary to the aims of the legal construction; the traditional
rule-of-law criteria are simply not adapted to the ‘specific characteristics’
of this legislation. Yet abandoning these legal strategies and delimiting
the scope for interpretation, although supportive of a traditional rule-of-
law concept, may be just as problematic, since defining means excluding.

Likewise the determination of asylum is supposed to be individual-
ised. The claim of the law to be objective (and that of equality before the
law) nevertheless has a profound impact, which makes different perspec-
tives problematical, as this objectivity is constructed on a norm to which
people either resemble or differ from. This conflict between opposing
norms is particularly evident in matters concerning children, as children
are considered to be especially vulnerable thus motivating special treat-
ment in comparison to adults. At the same time children are ascribed an
inability to have a well-founded fear thus motivating an emphasis on
objective circumstances in the determination of refugee status. The
problem in matters concerning children is also that even if a specific per-
spective were to imply the need for special treatment, for example as
regards the level of severity, it will make no difference to the child if the
norm concerning the ground for persecution (political activity) already
excludes children, as children are not considered to be competent active
subjects (except perhaps in a disqualifying sense). Furthermore, the legis-
lators’ presumption that children risk being used by their parents as tick-
ets to Sweden, makes every particular perspective a problem and equal
treatment the only solution. It is also clear that children are not sup-
posed to receive residence permits ‘just because they are children’ (or
women ‘just because they are women’). In this connection ‘just being’
(children or women) has no significance. The experiences these groups
have are instead considered to be too individual, single acts for personal
reasons, or too general, that is they only concern the general situation in
the country of origin; in other words, if the general situation is suffi-
ciently general, an ‘objectified’ determination is not applied. 
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