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Era barn är inte era barn. 

De är söner och döttrar av livets längtan efter sig själv. 

De kommer genom er men inte från er. 

Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte. 

 

Ni kan ge dem er kärlek men inte era tankar, ty de har sina egna tankar. 

Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar, ty deras själar vistas i morgondagens hus 

som ni inte kan besöka, inte ens i era drömmar. 

Sträva efter att efterlikna dem men försök inte att göra dem lika er, ty livet vänder inte 

tillbaka och dröjer inte hos den dag som flytt. 

 

Ni är de bågar från vilka era barn sänds ut som levande pilar. 

Bågskytten ser målet på det oändligas stig och hen böjer er med sin makt för att hens pilar 

ska gå snabbt och långt. 

Låt er i glädje böjas i bågskyttens hand, ty liksom hen älskar pilen som flyger älskar hen 

också den båge som är stadig. 

 

Profeten Kahlil Gibran 
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Förkortningar 
 

BK Barnkonventionen 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

EU Europeiska unionen 

FB  Föräldrabalken (1949:381) 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

FN Förenta Nationerna 

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  

OHCHR  The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  

RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

SOL Socialtjänstlag (2001:453) 

UtlL  Utlänningslag (2005:716) 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Den moderna världen präglas av en allt mer rörlig befolkning som flyttar över nationers gränser 

för att främja nya livsmöjligheter genom att bl.a. etablera nya relationer. Som en följd av denna 

rörlighet har det tillkommit bestämmelser som rör frågor om sammanhållning av familj eller 

familjeåterförening. Bestämmelser relevanta för denna uppsats återfinns bl.a. i Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Rådets direktiv 

2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening 

(familjeåterföreningsdirektivet) och barnkonventionen (BK). 

 

När människor flyttar förväntar de sig ofta att kunna ta med sig sina barn. När en separerad 

förälder vill flytta utomlands med sitt barn kan detta leda till allvarliga konsekvenser för barnet 

eftersom barnet vanligtvis måste lämna sin kända hemmiljö, vilken kan innefatta bl.a. den andre 

föräldern, släktingar, andra nära anhöriga, vänner och skola.1 Har barnet två föräldrar, vilka 

båda har varit nära involverade i barnets liv, kan flytten med den ena föräldern leda till allvarliga 

konsekvenser för barnet eftersom kontakten med den andre föräldern kan komma att 

begränsas.2  

 

I Sverige måste en utlänning ha tillstånd för att vistas om utlänningen inte är befriade från 

tillståndsplikt.3 Regler om uppehållstillstånd återfinns i svensk lagstiftning i utlänningslagen 

(2005:716) (UtlL) samt i utlänningsförordningen (2006:97). Beslut om uppehållstillstånd 

meddelas av Migrationsverket som första instans, UtlL 5 kap. 20 § 1 st. I UtlL 5 kap. 3 a § 1 st. 

1 p. och UtlL 5 kap. 3 a § 2 st. finns fakultativa bestämmelser om s.k. snabb anknytning. Dessa 

bestämmelser möjliggör för en utlänning att få uppehållstillstånd i Sverige tillsammans med sitt 

utländska barn på anknytning till en person som är bosatt eller som har beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Detta under förutsättning att föräldern har för avsikt 

                                                 
1 Jämför Taylor m.fl. 2010, s. 39. 
2 Taylor m.fl. 2010, s. 14. 
3 Prop. 1996/97:25, s. 231. Exempelvis har EES-medborgare rätt att vistas och arbeta i Sverige utan visering 

enligt UtlL 1 kap. 3 b § och UtlL 2 kap. 8 a § 1 st. 1 p. Är vistelsen över tre månader har EES-medborgare 

uppehållsrätt under vissa förutsättningar enligt UtlL 3 a kap. 1 § och UtlL 3 a kap. 3 §. Invandring och vistelse är 

mer reglerad för medborgare utanför EES-området, se UtlL 2 kap. 3 §, UtlL 2 kap. 5 § och UtlL 5 kap. 18 §. 
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att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med den åberopade partnern, s.k. 

”anknytningspersonen”. Barnet i dessa ärenden benämns ibland som ”medföljande”.4 

 

I samband med att Sverige ratificerade BK år 1990 gjordes en genomgång av svensk lagstiftning 

varvid lagstiftaren5 fann att svensk lag i stort överensstämde med BK.6 En förnyad översyn av 

hur svensk lagstiftning förhöll sig till bestämmelserna i BK gjordes genom att den svenska 

lagstiftaren, genom beslut den 1 februari 1996, tillsatte en parlamentarisk kommitté. Kommittén 

hade bland annat i uppdrag att skapa en samsyn kring innebörden av ”barnets bästa”. Vidare 

fick kommittén i uppdrag att med förtur behandla frågan om barns ställning i ärenden enligt 

utlänningslagen.7 Kommittén avgav två betänkanden: Barnkonventionen och utlänningslagen 

(SOU 1996:115) och Barnets bästa i främsta rummet (SOU 1997:116). I delbetänkandet om 

barn i utlänningsärenden som prioriterades i tid föreslogs vissa principiellt viktiga ändringar av 

utlänningslagen.8  I den proposition som följde ansåg lagstiftaren att principen om barnets bästa 

borde komma till klart uttryck i utlänningslagen, även om principen om barnets bästa redan 

ansågs vara etablerad i svensk rätt före ratificeringen av barnkonventionen.9 I syfte att uppfylla 

barnkonventionens krav infördes det därför år 1997, genom lag (1996:1379), en 

portalbestämmelse om barnets bästa i 1989 års utlänningslag.10  

 

År 2005 genomfördes genomgripande revideringar av 1989 års utlänningslagstiftning och idag 

återfinns portalbestämmelsen i UtlL 1 kap. 10 §. Bestämmelsen stadgar att i fall som rör ett 

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

övrigt kräver. UtlL 1 kap. 11 § stadgar att om ett barn berörs av ett beslut ska barnet höras om 

det inte är olämpligt och hänsyn ska tas till det barnet har sagt som barnets ålder och mognad 

motiverar. För att komma fram till beslutet ska en metod för att beakta barnets bästa användas, 

                                                 
4 Se bl.a. Sveriges Ambassad Moskva [http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Moskva/Arbeta--bo-i-

Sverige/Ansokan-om-uppehallstillstand/Anknytning-till-familj-i-Sverige/] 2015-01-22. Sveriges Ambassad Abu 

Dhabi [http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Abu-Dhabi/Arbeta--bo-i-Sverige/Elektronisk-

ansokan-om-uppehallstillstand/] 2015-01-22. Migrationsverkets blankett T91 vilken återfinns på 

Migrationsverkets hemsida [https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Gift-

registrerad-partner-eller-sambo/Sa-ansoker-du/Sa-ansoker-du-pa-ambassad-eller-

generalkonsulat/Blanketter.html] 2015-01-22. 
5 Med lagstiftaren avser jag inte bara riksdagen utan även övriga aktörer som deltar i en lagstiftningsprocess. Se 

mer om detta begrepp nedan undan avsnitt 1.4. 
6 Förenta Nationerna, [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en/] 

2014-10-16. Se vidare nedan under avsnitt 2.1.1. Prop. 1989/90:107, s. 28.  
7 Dir. 1996:15.  
8 SOU 1996:115, s. 12 f. 
9 Prop. 1996/97:25, s. 248. 
10 Prop. 1996/97:25. Bet. 1996/97:Sf U05. Rskr. 1996/97:80. 
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en s.k. barnkonsekvensanalys.11  BK sådan som den kommer till uttryck i lagar, praxis samt 

verkets riktlinjer ska enligt Migrationsverket utgöra grunden för Migrationsverkets arbete med 

barn.12 Artikel 3 i BK stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet och i BK:s artikel 

12 framkommer principen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och att dessa ska tillmätas 

betydelse.  

 

Utlänningslagstiftningen har kritiserats för att vara svårtillämpad och oklar.13 Lagstiftaren har 

själv uttalat att för att politiken ska fungera är ett första krav att regleringen är tydlig både i 

fråga om vilka kriterier som tillämpas och processen för att hantera dem. Otydlighet i regler 

och tillämpning kan, på ett område som präglas av så stora spänningar, lätt leda till situationer 

där både samhället och den sökande utsätts för stora påfrestningar.14
 I den allmänna debatten 

har det diskuterats huruvida utlänningslagen och dess tillämpning är helt förenlig med BK:s 

krav eller med de ambitioner Sverige därutöver bör ha utifrån andan i BK.15 Så sent som den 

14 januari 2015 upprepade Förenta nationernas (FN) barnrättskommitté sin långvariga oro kring 

att principen om barnets bästa inte väl förstås av lagstiftaren och rättsväsendet och frågade vad 

som gjordes för att öka förståelsen för denna princip.16  Tas hänsyn till barnets bästa vid 

prövningen av UtlL 5 kap. 3 a § 2 st. eller bör det införas ytterligare bestämmelser i svensk rätt 

i syfte att stärka barnperspektivet utifrån internationell rätt samt vetenskap och beprövad 

erfarenhet17?  

  

1.2 Syfte 

Mitt syfte är att problematisera den svenska rätten när det gäller barn som får beslut om 

uppehållstånd med stöd av UtlL 5 kap. 3 a § 2 st. Jag avser att problematisera den svenska rätten 

utifrån upprättaren av svensk och internationell rätts syn på vad som utgör ett barnperspektiv 

samt utifrån vetenskaplig forskning18 och beprövad erfarenhet gällande vad som kan sägas 

                                                 
11 Förordning med instruktion för Migrationsverket 2007:996 2 § 9 p. GDA 6/2011 Migrationsverkets 

barnpolicy. 
12 Migrationsverkets barnpolicy GDA 6/2011. Migrationsverkets handbok för migrationsärenden, uppdaterad 

2013-11-01. 
13 Tidigare undersökningar, bl.a. av Rimsten för Rädda barnen 2005, Nilsson 2007 och Lundberg 2007, har visat 

att det förelegat brister för barn i migrationsprocessen. 
14 Prop. 1996/97:25, s. 247. 
15 Rimsten, för Rädda barnen 2005, Nilsson 2007, Lundberg 2007, Prop. 1996/97:25, s. 246. 
16 The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 

[http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15481&LangID=E] 2015-01-15. 
17 Med beprövad erfarenhet avser jag vedertagen kunskap om barn, såsom utvecklingspsykologi eller annan 

beteendevetenskap, se ex. Diesen 2011, s. 34-41. 
18 Se vidare Taylor m.fl. 2010, med där angivna källor. 
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utgöra ett barnperspektiv. Uppsatsen syftar också till att lämna förslag de lege ferenda för hur 

den svenska rätten kan utformas för att bättre överensstämma med internationell rätt samt 

vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet när det gäller barn. 

 

1.3 Teori 

Jag har ett systemkritiskt perspektiv utgående från ett emancipatoriskt kunskapsintresse 

innebärande att jag vill kritisera den svenska rätten men även förbättra densamma för barn 

utifrån andra normer, t.ex. genom vetenskap och beprövad erfarenhet.19 Detta arbete har sin 

utgångspunkt i att barns rättigheter i Sverige behöver stärkas. På grund av detta har en problem 

– och intresseorienterad ansats valts för detta arbete. Ansatsen innebär att arbetets ändamål 

primärt är ett annat än att juridisktekniskt uttolka den för tillfället gällande lagstiftningen som 

ämnar svara mot barns rättigheter. Således stannar arbetat inte vid en sådan uttolkning av denna 

lagstiftning utan intentionen är även att kritiskt granska lagstiftningen och dess tillämpning 

utifrån min givna utgångspunkt. 20 

 

I västerländsk filosofi anses barn tillhöra en grupp i behov av särskilt skydd, vilket motiverat 

särskilda rättigheter för denna grupp.21 Rättigheter uppfattas som ett viktigt verktyg för att 

skydda svagare individer mot starkare individer, i ett demokratiskt samhälle som bygger på 

uppfattningen att alla människor är lika mycket värda. Jag ser barn som behövande och 

beroende subjekt, med andra ord måste vuxna skydda barnens behov och önskningar.22 Jag 

anser även att barn, beroende av ålder och mognad, har möjlighet och rättighet att självt uttrycka 

vad de vill. På så sätt ser jag barnet som kompetent. I vissa fall är barn dessutom kompetent 

och autonom i förhållande till familjen. I likhet med lagstiftaren utgår jag även från att barn 

som huvudregel mår bäst av att ha kontakt med båda föräldrarna.23 Därmed anser jag att ett av 

lagstiftningens mål bör vara att optimera möjligheten till att barnets båda föräldrar får delta i 

barnets liv.  

 

Av syftet framgår att jag ska problematisera rätten. Jag avser att problematisera rätten i syfte 

att förbättra för barn och för att kunna problematisera rätten måste jag beskriva och förstå 

                                                 
19 Jämför Jacobson, Nilsson, Wennberg 2012, s. 55, med vidare referenser. 
20 Jämför Westberg 1992, s. 436. Examensordningen ställer krav på att studenten visar förmåga till ett 

självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet se Bilaga 2 till högskoleförordningen 1993:100. 
21 Nilsson 2007, s. 17. 
22 SOU 1997:116 Avsnitt 6.1. 
23 Se bl.a. barnkonventionen artikel 9, Prop. 1996/97:25, s. 256 och SOU 1997:116 avsnitt 6.2.2. 
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densamma. Jag måste således beskriva den kunskapsregim som jag måste förhålla mig till när 

jag beskriver rätten. Om jag vill förstå rätten måste jag ha information om institutionella fakta. 

Jag skaffar mig kunskap om institutionella fakta utifrån en intern synvinkel, dvs. i ljuset av de 

konstitutiva regler som godkänns och används som riktlinjer för beteende i den grupp som jag 

själv tillhör.24 I mitt fall anser jag mig tillhöra gruppen juriststudenter. Under juristprogrammet 

har vi studenter tränats i att utreda den gällande rätten25 men vad innebär egentligen begreppet 

gällande rätt? Det finns inte någon allmänt erkänd teori avseende detta begrepp. Begreppet är 

enligt Peczenik värdeöppet, dvs. det har både en praktisk och teoretisk mening. Den förra 

innebär att en gällande regel är bindande och ska följas. Begreppets teoretiska mening innebär 

att en gällande rättsregel uppvisar några kännetecken. Det finns olika uppfattningar om såväl 

begreppets praktiska som dess teoretiska mening.26 Genom att jag har ett teoriavsnitt om rätten 

avser jag härmed att tydliggöra mina utgångspunkter för läsaren. Vidare tror jag att, om en 

ickejurist får för sig att läsa denna uppsats, skepticism hade kunnat uppstå om ett teoriavsnitt 

hade utelämnats.  

 

Jag utgår från en uppfattning om att rätten är dynamisk och att dess utformning och tillämpning 

grundas på föreställningar om företeelser och individer. Därmed är jag av uppfattningen att det 

inte finns någon absolut och sann kunskap om rätten utan att allt grundas på värderingar.27 

Däremot anser jag att det, när det gäller diskursiva strukturer, går att tala om hegemoni, det vill 

säga ett nuvarande gemensamt synsätt kring vad som är gällande rätt. 28 Det finns således 

allmänna konstateranden som sammanfattar etablerad praxis och etablerat språkbruk.29 När jag 

skriver svensk och/eller internationell rätt avser jag således min hegemoniska konstruktion av 

rätten.  

 

I svensk rätt har rättspositivismen länge dominerat. Enligt denna uppfattning uppfattas rätten 

som legitim, utan hänsyn till dess etik eller moral, därför att den baseras på lagar och 

förordningar som under korrekta former antagits av riksdagen och utfärdats av regeringen.30 

Jag utgår, i likhet med rättspositivismen, från att klar lag och klara internationella avtal som 

                                                 
24 Jämför Peczenik 1995, s. 180. 
25 Tolkning av gällande rätt är en av juridikens huvuduppgift se Peczenik 1995, baksidestext. 
26 Peczenik 1995, s. 109. 
27 Gunnarsson och Svensson 2009, s. 127 f. Jämför även Jacobson, Nilsson och Wennberg 2012, s. 56. 
28 Nilsson 2007, s. 30 f. 
29 Med språkbruk avses inte blott användningen av orden ”gällande rätt” utan även användning av andra därmed 

sammanhängande ord som ”lag” ”bindande rättsregel, ”rättskällor” m.fl.  Jämför Peczenik 1995, s. 150 f. 
30 Se Hans Kelsens rättspositivistiska teori om den rena rättsläran.  
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Sverige åtagit sig som huvudregel ska följas. Detta eftersom lagar och avtal är legitima och 

således gällande om de har tillkommit i laga ordning eftersom de har antagits av riksdagen som 

är folkvald.31  Genom att medborgarna kollektivt har utövat politisk makt genom att rösta 

bestämmer medborgarna ytterst sett att lagen – som stiftats av de förtroendevalde – är legitim 

och gällande.32 Detta hindar dock inte att lag och avtal kan kritiseras i syfte att ändras om de 

anses vara problematiska utifrån ett exempelvis ett emancipatoriskt kunskapsintresse. Däremot 

anser jag att rättsstatens normsystem inte är legitimt om det genomsyras av stora orättvisor. Jag 

anser således, i motsats till rättspositivismen, att rättsreglernas giltighet är beroende av etiken. 

Den legitima rättsstaten måste även visa respekt för medborgerliga och mänskliga fri- och 

rättigheter.33 För att de medborgerliga och mänskliga fri- och rättigheterna ska anses etiska 

krävs enligt mig att lagstiftaren reflekterar kring och använder sig av generella och för 

människan väsentliga värderingar och normer.34 

 

1.4 Metod 

Om ett skriftligt arbete ska kunna betraktas som vetenskapligt krävs vanligtvis en metod.35 

Utifrån mitt syfte skulle vissa välja att benämna min metod för en rättsvetenskaplig studie. Det 

finns däremot inte någon vedertagen definition av rättsvetenskap. Bland etablerade 

rättsvetenskapliga forskare råder det istället oenighet om såväl rättsvetenskapens uppgift och 

metod som dess forskningsföremål. 36  Eftersom det saknas en vedertagen definition av 

begreppet rättsvetenskaplig metod avser jag att inte benämna min metod utan istället avser jag 

att beskriva hur jag har gått tillväga för att uppfylla uppsatsens syfte. Att det saknas en 

vedertagen definition av rättsvetenskap innebär att det för mig som juriststudent kan anses 

medföra att metod- och materialvalet i denna uppsats förefaller relativt fritt så länge som arbetet 

på något sätt bidrar till ökad kunskap om rätten.37  

 

För att kunna problematisera rätten har det varit nödvändigt att beskriva densamma. För att 

kunna beskriva rätten har jag konstruerat en hegemonisk förståelse 38  av rätten genom att 

använda rättskällor utifrån en viss hierarkisk ordning.39 Syftet med rättsvetenskapliga studier 

                                                 
31 Peczenik 1995, s. 48. Jämför Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF) 1 kap. 4 §. 
32 Jämför Peczenik 1995, s. 64. Obsolet lagstiftning anser jag dock inte vara gällande. 
33 Peczenik 1995, s. 60. 
34 Se även Gren 2007, s. 26. 
35 Jämför Kulin-Olsson 2011, s. 54. 
36 Se exempelvis Sandgren, 2006, s. 527 – 552 och Peczenik, 1995, s. 312 – 316. 
37 Jämför Sandgren 2006, s. 546, Sohlberg och Sohlberg 2009, s. 14 f. och Sandgren 2007, s. 36 – 39. 
38 Se mer om detta begrepp ovan vid not 30.  
39 Jämför Peczenik 1995, s. 312-314.   
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har av Schiratzki beskrivits vara att förklara rättens innehåll, besvara frågor rörande tolkning 

av lagen och utreda eventuella oklarheter och inkonsekvenser i dess utformning.40 För att kunna 

identifiera oklarheter och inkonsekvenser förutsätts att rättsordningen utvecklas i enlighet med 

vissa regler.41 Detta är ett ”ideal om rätten” som den lagstiftas och tillämpas. Lagstiftning som 

inte överensstämmer med principer som slås fast i grundlag eller som är svårförenlig med annan 

lag betraktas som inkonsekvent.42 Brist på koherens inom rättssystemet kan även handla om 

andra inkonsekvenser t.ex. att barn anses mogna att fatta beslut inom ett område vid viss ålder, 

exempelvis abort och att barn anses straffmyndiga vid 15 års ålder, men inte inom ett annat, 

t.ex. inte röstberättigad före 18 års ålder.43 

 

Den ”gällande rätten” utgörs av ett system av normer.44 En norm är detsamma som en normsats 

och en normsats är en språklig enhet bestämd av ett komplex av t.ex. bokstäver på ett papper 

eller en persons röst.45 Genom sin tillhörighet till rättssystemet skiljer sig rättsnormer från andra 

normer.46 Genom handlingar, dvs. lagstiftning och praxis skapas rättsnormerna.47 Alla skäl som 

ger normer en rättslig auktoritet, rättslig giltighet och rättslig innebörd anses vara källor till 

rättslig auktoritet.48 Med stöd av rättskällorna anses maktutövningen vara förutsebar och icke 

godtycklig. Rättsstaten förutsätter även att maktutövningen i hög grad följer rättskällorna.49 

Rättskällor, såsom lagen, prejudikat, lagens förarbeten m.m. har en särställning i juridisk 

argumentation. De tas vanligtvis för givna eftersom de är förutsatta i juridisk argumentation.50 

I svensk rätt kan denna särställning graderas varvid lagen och i viss mån sedvanerätten intar 

den främsta platsen. 51 Jag har därför använt mig av lag och andra föreskrifter för att försöka 

fånga retoriken i min konstruktion av den gällande rätten. Lagar och andra föreskrifter ska 

beaktas som auktoritetsskäl i juridisk argumentation.52  

 

                                                 
40 Jämför Schiratzki 2008, s. 18.  
41 Schiratzki 2008, s. 17 f. Se t.ex. RF 1 kap. 9 §, EKMR artikel 6. 
42 Se RF 11 kap. 14 §. 
43 Se t.ex. Noll m.fl. 2010, s. 3. Abortlag (1974:595). Brottsbalken (1962:700) 1 kap. 6 §. SOU 1996:111. 
44 Peczenik 1995, s. 152. 
45 Peczenik 1995, s. 160. 
46 Peczenik 1995, s. 183. 
47 Peczenik 1995, s. 153. 
48 Peczenik 1995, s. 209. 
49 Peczenik 1995, s. 50 f. 
50 Jag tar däremot inte t.ex. förarbeten för givna. Se mer nedan i den löpande texten. 
51 Peczenik 1995, s. 215. 
52 Se bl.a. Peczenik 1995, s. 215. 
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Prejudikat bör beaktas som auktoritetsskäl i juridisk argumentation.53 När det gäller UtlL 5 kap. 

3 a § 2 st. saknas det, för uppfyllandet av denna uppsats syfte, relevant domstolspraxis. Detta 

kan delvis förklaras med att det saknas lagstiftning som reglerar barns processbehörighet vid 

ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning.  Migrationsöverdomstolen har dock 

implicit uttryckt att det är de allmänna reglerna om processbehörighet som även genomsyrar 

migrationsrätten. Detta innebär att barn normalt saknar processbehörighet i migrationsärenden 

och således inte kan överklaga en ansökan om uppehållstillstånd på egen hand. Istället måste 

någon som agerar som ställföreträdare göra det åt dem.54 För att försöka fånga den nuvarande 

tillämpningen av min konstruktion av den ”faktiskt gällande rätten” har jag istället intervjuat en 

erfaren beslutsfattare55 på en av Migrationsverkets tillståndsenheter.56 Jag har således använt 

en kvalitativ intervju för att försöka fånga tillämpningen. 57  Jag har använt mig av en 

intervjuperson som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser som 

jag undersöker.58  Pga. uppsatsens utrymmesomfång och tidsomfånget givet denna uppsats 

valde jag att inte intervjua beslutsfattare på alla Sveriges tillståndsenheter utan jag utgår från 

att Migrationsverket, utifrån förordning med instruktion för Migrationsverket 2007:996 1 b § 1 

p, har ett enhetligt beslutsfattande. 59  Jag har även själv arbetat med dessa ärendeslag på 

Migrationsverket och det beslutsfattaren uttalat överensstämmer väl med den handläggning 

vilken jag själv känner till och jag känner därför stor tillit till det beslutsfattaren uttalat sig om.60 

Jag gör däremot inte anspråk på generaliserbarhet utan syftet med uppsatsen är att lyfta fram de 

mekanismer som föranleder problem med rätten, inte att bedöma hur frekvent problemen är.61 

En hög generaliserbarhet brukar dock ingå som ett krav i de allmänna vetenskapliga idealen.62  

 

                                                 
53 Se bl.a. Peczenik 1995, s. 215. 
54 MIG 2009:17. 
55 Beslutsfattaren är sakkunnig i rättsfrågor och ansvarar för praxisrelaterad information samt upprätthåller och 

förmedlar specialistkunskap inom området, se bl.a. Arbetsordning för verksamhetsområde besök, bosättning och 

medborgarskap med diarienummer 1.2.2.1-2014-13141 och där hänvisad bilaga Ärendespecifikationen av 

delegering. 
56 Sandgren menar att det i fall där en reglering har utpräglad ramlagskaraktär kan vara svårt att fastställa 

innehållet i gällande rätt på sedvanligt sätt och att ett ”massivt stadium” av myndighetspraxis i dessa fall kan ge 

besked om lagstiftningens reella tillämpning och funktion. Sandgren 1995-1996, s. 742. Se även prop. 

1996/97:25, s. 155 f. Intervjupersonen kan sägas ha gått igenom ett massivt stadium av myndighetspraxis. 
57 Se vidare Holme, Krohn Solvang 1997, s. 99- 107 och de där angivna problemen med detta angreppssätt. 
58 Jämför Holme, Krohn Solvang 1997, s. 104. 
59 Förordning med instruktion för Migrationsverket 2007:996 1 b § 1 p. 
60 Hög reliabilitet och validitet har ansetts ingå som krav i de allmänna vetenskapliga idealen, se Socialstyrelsens 

metodguide [http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete] 2015-01-15. 

Reliabiliteten bestäms av graden av tillförlitligheten medan validiteten är beroende av om jag mäter det jag avser 

att mäta, se Socialstyrelsens ordlista [http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/ordlista] 

2015-01-15. 
61 Jämför Diesen i SOU 2006:30, s. 184. 
62 Holme och Krohn Solvang, 1997. 
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Jag har även använt mig av förarbeten 63   eftersom de ska beaktas i den juridiska 

argumentationen eftersom de uttrycker ”lagstiftarens vilja”, eller mer korrekt uttryckt, belyser 

lagens ändamål.64 Lagstiftarintentionen är nämligen hypotetisk. I ett äldre förarbete påtalades 

att det ligger i sakens natur att det kan vara svårt att i praktiken klarlägga vad lagstiftaren har 

avsett.65 I realiteten är det vidare de folkvalda riksdagsledamöterna som stiftar lag men det är 

snarare tjänstemän på olika nivåer i statsförvaltningen som arbetat med lagstiftningen som kan 

tänkas ha genomarbetade kunskaper om området för lagstiftningen. Vidare är lagens ändamål 

inte ett uttryck för någons vilja utan att det är en konstruktion med stöd i lagens förarbeten. Ur 

en komplex premissmängd som innehåller vissa förarbeten tillsammans med en hypotes om att 

dessa uttrycker olika sådana intentioner härleds ändamålet.66 Föreställningen om lagstiftningen 

som uttryck för en bestämd enskild eller kollektiv vilja i den rättsvetenskapliga diskussionen 

förefaller att vara så gott som helt övergiven. I praxis och i den rättspolitiska och 

konstitutionella diskussionen framstår dock föreställningen som seglivad. 67  Jag tar inte 

förarbeten för givna eftersom förarbeten till stora delar bygger på politiska överväganden även 

om hänsyn kan tas till vetenskap och beprövad erfarenhet etc. där lagstiftaren 68  valt 

”vetenskaplig skola” utifrån politiska preferenser.  

 

Internationella konventioner som ligger till grund för inhemsk lagstiftning bör beaktas som 

auktoritetsskäl i juridisk argumentation. 69  Eftersom Sverige till stor del påverkas av 

internationella förpliktelser har därför även internationell rätt berörts.70 Jag är dock medveten 

om att även dessa är upprättade med bakomliggande syften och politiska kompromisser.  I 

uppsatsen har jag således till vissa delar studerat BK, EKMR, EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna samt familjeåterföreningsdirektivet. Jag har studerat dessa och till vissa delar 

tillhörande relevant internationell praxis för att försöka utreda de olika dokumentens 

barnperspektiv. I den internationella rättskälleläran är statspraxis och doktrin centralt och det 

är med hjälp av detta som jag försökt att tolka dokumenten. 71   Förarbeten och andra till 

                                                 
63 Följande förarbeten bör beaktas som auktoritetsskäl i juridisk argumentation: utredningsbetänkanden, 

regeringskommissioners promemorior, departementspromemorior, remissinstansers svar se Peczenik 1995, s. 

252. 
64 Se bl.a. Peczenik 1995, s. 242. 
65 Prop. 1980/81:17, s. 16.   
66 Peczenik 1995, s. 243-245. Evers 1993, s. 48.   
67 Strömholm 1996, s. 374.   
68 Se mer om detta begrepp under avsnitt 1.4. 
69 Se bl.a. Peczenik 1995, s. 215. 
70 Se bl.a. RF 1 kap. 10 §. 
71 Jämför artikel 38 of the Statute of the International Court of Justice samt Wienkonventionen om traktaträtten 

artikel 31.  

http://prawo-old.prawo.uni.wroc.pl/pliki/15958
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respektive internationella konventioner hörande tolkningsdata bör också beaktas som 

auktoritetsskäl i juridisk argumentation. 72  På traktaträttens område ses förarbeten som 

supplementära tolkningsmedel.73 Försiktighet har därmed vidtagits vid tolkning av dokumenten 

med hjälp av förarbeten.  

 

BK har även använts för att kunna tolka den internationella rätten samt för att kritiskt kunna 

värdera den svenska rätten.  Jag har således tagit avstamp i BK och detta motiverar jag med att 

BK är en viktig internationell referensram som även har fått ett politiskt genomslag i Sverige, 

bl.a. som tolkningsinstrument.74 Hur stort politiskt genomslag konventionen har fått kommer 

delvis att diskuteras senare i uppsatsen. Jag är medveten om att BK för närvarande inte är svensk 

lag, att den inte är juridiskt bindande och att det inte finns några direkta sanktionsmöjligheter.75 

Den nationella rätten ska däremot harmoniseras med konventionens innehåll.76 BK åberopas 

dessutom allt oftare av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

(Europadomstolen) och får på så sätt inflytande över den svenska rätten.77 BK betecknas även 

som ett centralt dokument inom barnrätten.78 Jag har enbart valt att belysa artiklar i BK som jag 

anser vara relevanta för uppfyllandet av syftet. Vid min studie av BK har jag använt mig av 

själva konventionstexten till de artiklar jag valt att belysa men jag har även använt mig av FN:s 

kommittés allmänna kommentarer (General Comments) till de olika artiklarna. Dessa är 

baserade på en bedömning av den ursprungliga avsikten bakom respektive artikels formulering 

och på den verklighetsbild som framträtt i diskussionerna om vilka åtgärder som vidtagits och 

vilka åtgärder som skulle ha behövts. Kommitténs tolkningar bör enligt internationell doktrin 

ses som universella.79 UNICEF lät Peter Newell och Rachel Hodgkin utarbeta (och sedan 

uppdatera) en handbok för att presentera innebörden av BK:s krav. Denna handbok har även 

använts i detta arbete, dels i originalversion men även den svenska översättningen. Ibland har 

                                                 
72 Peczenik 1995, s. 215. 
73 Se Wienkonventionen om traktaträtten artikel 32. 
74 Högsta Domstolen har åberopat barnkonventionen i bl.a. NJA 2013 s. 1143. Prop. 1996/97:25, s. 245: “Den 

svenska lagstiftningen kan […] tolkas med vägledning inte bara av lagtext, förarbete och praxis utan även 

av innehållet i en konvention eller överenskommelse.” Ewerlöf, Sverne, Singer 2004, s. 23. Schiratzki 

2008, s. 22. 
75 Detta eftersom Sverige ännu inte inkorporerat barnkonventionen till svensk lag samt p.g.a. att Sverige inte har 

undertecknat det tredje tilläggsprotokollet. Se mer om detta under avsnitt 2.1.1. 
76 Den svenska lagstiftaren anser att den svenska lagstiftningen står i överensstämmelse med barnkonventionen, 

se bl.a. Dir. 2013:35. 
77 Se t.ex. K och T. mot Norge, Olsson mot Sverige (nr 2) (1992). 
78 Utrikesdepartementet [http://www.regeringen.se/sb/d/2555] 2015-01-15. Mattsson 2010, s. 63. 
79 UNICEFs svenska handbok om barnkonventionen, s. 10. 
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även rättsvetenskaplig litteratur använts och den får åberopas som auktoritetsskäl i juridisk 

argumentation.80 

 

De rättskällor som ska beaktas som auktoritetsskäl är viktigare än de som enbart bör beaktas 

och de rättskällor som bör beaktas är viktigare än de rättskällor som får beaktas.81 Denna 

tredelning av rättskällorna är dock en idealbild vars syfte är att underlätta förståelsen av den 

juridiska argumentationen. Den utgör inte den enda möjliga klassifikationen utan kan 

kompletteras med komplexare sådana. 82  

 

Den konstruerade rätten har därefter, genom olika teorier om barnets bästa analyserats och 

kritiserats. Jag har bl.a. använt empiriskt material, vetenskapligt beprövat, för att kritiskt kunna 

analysera den svenska rätten. Som ovan nämnt har även internationell rätt använts för att kunna 

analysera den svenska rätten. Den svenska lagstiftaren har själv uttalat sig om att de 

internationella överenskommelser som berör barn, vilka Sverige anslutit sig till, ger vägledning 

om vad som internationell kan anses som god standard för hänsynstagande till barn på 

utlänningsrättens område.83 För att försöka fånga den svenska lagstiftarens syn på vad som 

utgör barnets bästa och därmed även finna eventuell brist på koherens i det rättsliga systemet 

har även föräldrabalken (1949:381) (FB) delvis studerats. Olika slags material som står i 

samband med lagstiftningen och rättspraxis t.ex. förarbeten som inte direkt berör den tolkade 

lagtexten men ger besked om värderingar på angränsande områden får åberopas som 

auktoritetsskäl i juridisk argumentation.84   

 

Genom att jag har tydliggjort min rättskällenorm kan jag förvandla min argumentation till en 

logisk korrekt slutledning eftersom juridisk argumentation i många fall inte är logisk korrekt 

eftersom den bygger på ofullständiga premisser. 85  Vidare bidrar rättskällenormen till den 

juridiska argumentationens kontrollerbarhet, dvs. till att en jurist kan kontrollera en annans 

argument och slutsatser. Om olika jurister kommer till motstridiga slutsatser men resonerar 

korrekt beror skillnaden på att de utgår från oförenliga premisser.86 Jag är medveten om att valet 

                                                 
80 Se bl.a. Peczenik 1995, s. 215-217. 
81 Se bl.a. Peczenik 1995, s. 215-217. 
82 Peczenik, 1995, s. 222.  
83 Prop. 1996/97:25, s. 244 f. 
84 Peczenik 1995, s. 215-217. 
85 Peczenik, 1995, s. 223 f. 
86 Peczenik, 1995, s. 225. 
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av kunskapskällor och hur dessa presenteras i hög grad är subjektivt precis som även lojalitet 

med lagstiftaren kan anses vara subjektiv i en viss mening.87 

 

2 Barnperspektiv - vad innebär det? 
 
Begreppet barnperspektiv kom i stort sett att etableras i samband med BK.88  Även långt före 

BK resonerades det dock med utgångspunkt i vad som ansågs vara till gagn för barnen.89 I den 

svenska barnkommitténs delrapport Barnets bästa i främsta rummet skriver kommittén att: 

”Barnkonventionen kan sägas utgöra vår tids samhälleliga barnperspektiv eftersom den 

uttrycker världssamfundets kollektiva syn på barn[…] Det krav barnkonventionen ställer på 

världens stater är att detta förhållningssätt, detta barnperspektiv, skall genomsyra alla beslut 

som rör barn." 90  

 

Begreppet barnperspektiv inrymmer flertalet olika infallsvinklar och beroende på vem som står 

för analysen av begreppet kan definitionen komma att bli olika. Eftersom begreppet används i 

en vetenskaplig kontext men också har fått en ideologisk betydelse blir begreppet mångtydigt.91 

Forskningen skiljer mellan barns perspektiv och barnperspektiv. Begreppet barns perspektiv 

syftar på att försöka tillvarata hur barnet självt upplever tillvaron ur sin egen synvinkel. 

Begreppet barnperspektiv är ett vidare begrepp som också inkluderar hur vi, som betraktare 

eller forskare, tolkar barnperspektiv och barnets bästa.92 Principen om barnets bästa är en 

viktig svensk rättsprincip som bl.a. har sitt ursprung i BK. Principen har en relativt vag 

innebörd, som inte är fastslagen en gång för alla, vilket annars är fallet med många principer 

inom juridiken. I vissa fall betonas främst den politiska eller demokratiska aspekten av barnets 

bästa. Barnets bästa kan också betonas genom barns rättigheter, se t.ex. BK. 93  Eftersom 

principen inte är fastslagen vet vi alltså inte vad barnets bästa är och inte heller vet vi vem som 

är bäst ägnad att bedöma vad som är bra för barnet. Valet står mellan barnet självt, föräldrarna 

eller någon av dem, eller någon professionell yrkesgrupp, till exempel psykologer, lärare, läkare 

eller jurister.94 John Eekelaar har tidigare uttryckt att det i huvudsak finns två sätt att avgöra 

                                                 
87 Se även Nilsson 2007, s. 46.   
88 Aronsson 2012, s. 95.   
89 Sandin och Halldén 2003, s. 20. 
90 SOU 1997:116 avsnitt 6.2.4. 
91 Halldén 2003, s. 21. 
92 Aronsson 2012, s. 96. Prop. 2012/13:10, s. 26. 
93 Schiratzki 2008, s. 64. Socialdepartementet 

[http://www.regeringen.se/sb/d/14861/nocache/true/dictionary/true] 2015-01-07. 
94 Schiratzki 2008, s. 52.   
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vad som är barnets bästa. Den ena är att det berörda barnet tillåts ge uttryck för sin uppfattning 

om vad som är dess bästa. Dock förutsätter detta att barnet vistas i en trygg miljö där det inte 

påverkas alltför mycket av någon vuxen. Det andra sättet är att bedömningar som grundas på 

vetenskap och beprövad erfarenhet görs av beslutsfattare på olika nivåer. Genom att kombinera 

dessa båda perspektiv erhålls, enligt Eekelaar95, det bästa underlaget för att bedöma vad som är 

barnets bästa.96 Denna ståndpunkt utgjorde även grund i Barnkommitténs delrapport SOU 

1997:116 om Barnets bästa i främsta rummet och i proposition Nya vårdnadsregler 

2005/06:99.97 Med barnets bästas empiriska aspekt avses utomrättslig kunskap om barnets 

bästa. Denna kunskap inhämtas ofta i samband med lagstiftning och rättsprocesser rörande 

barn.98 

 

2.1  Barnperspektivet utifrån Sveriges internationella överenskommelser  

Alla stater har rätt att avgöra vilka personer som får uppehålla sig på deras territorium. Det är 

en internationellt allmänt erkänd princip som utgör själva kärnan i statssuveräniteten. 

Förpliktelserna som, till följd av folkrätten eller ingångna internationella överenskommelser, 

åvilar den enskilda staten måste iakttas vid utövandet av denna rätt. 99   

 

2.1.1 Barnperspektivet i FN:s barnkonvention och dess barnperspektiv 

År 1989 antog FN:s generalförsamling100 BK. BK anger grundläggande mänskliga rättigheter 

som ska gälla för alla barn i hela världen. BK är ett internationellt avtal som slår fast att barn är 

individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 

artiklar som är formulerade som rättigheter för barnet. Dessa rör grundläggande fri- och 

rättigheter samt barnets utveckling.101 Av artikel 4 i BK framkommer att ett lands myndigheter 

har ett ansvar för alla barn vars situation de har inflytande över. Vissa ser endast BK som ett 

första steg för barnens rättigheter och framhåller att det är långt kvar innan den närmare 

innebörden av konventionen är uttolkad och implementerad i de nationella rättsordningarna. 

Andra hävdar att BK har gett oss en definition av barnets rättigheter.102 Artiklarna i BK är alla 

                                                 
95 I senare texter har Eekelaar ifrågasatt värdet av barnets bästa som rättslig princip p.g.a. principens bristande 

transparens se Eekelaar 2002, s. 237-249. 
96 Eekelaar 1994. 
97 SOU 1997:116, s. 134. Prop. 2005/06:99, s. 40. 
98 Exempelvis DS 1999:57, NJA 1992 s. 666. 
99 Prop. 1996/97:25, s. 228. 
100 FN:s generalförsamling är FN:s centrala huvudorgan se Svenska FN-förbundets hemsida 

[http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/generalforsamlingen] 2015-01-14. 
101 Se t.ex. artikel 6, 7, 8, 13, 14, 15, 12, 28, 31. 
102 Schiratzki 2008, s. 38. 
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lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer 

som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:103 

 

1. Förbud mot diskriminering (artikel 2) 

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3) 

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 12)  

 

BK har näst intill universellt stöd vilket visar sig genom att det i september 2014 enbart var tre 

FN:s medlemsstater som ännu inte hade ratificerat konventionen: Somalia, Södra Sudan och 

USA.104 Flera av de stater som tillträtt konventionen har däremot gjort det med omfattande 

reservationer.105  

 

FN har antagit tre tilläggsprotokoll för att förstärka och fördjupa åtagandena i BK. De två första 

protokollen, fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om indragning av 

barn i väpnade konflikter och fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om 

försäljning av barn och barnprostitution och barnpornografi, antogs av FN:s generalförsamling 

den 25 maj 2000.106 Det tredje protokollet, fakultativt protokoll till konventionen om barnets 

rättigheter om ett klagomålsförfarande, antogs av FN:s generalförsamling den 19 december 

2011. Det tredje protokollet ger barn, eller deras ombud, möjlighet att lämna in klagomål till 

FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) om deras rättigheter enligt 

konventionen blivit kränkta och de inte har haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet.  

Möjligheten ska säkerställa att ett enskilt barns rättigheter tillgodoses men ska ses som en sista 

utväg.107 

 

                                                 
103 UNICEF Sverige [http://UNICEF.se/barnkonventionen] 2014-10-26. General comment No. 5 (2003), p. 12.  
104 UNICEF [http://www.UNICEF.org/nutrition/files/CRC_at_25_Anniversary_Publication_26Sept2014.pdf] 

2014-10-16.  
105 Allmänna reservationer har gjorts av Afghanistan, Syrien, Brunei, Iran, Mauretanien, Oman, Qatar, 

Saudiarabien och Kuwait. Dessa stater har reserverat sig mot alla delar av konventionen som är oförenlig med 

lokal lagstiftning eller religiös rätt, se Förenta Nationernas hemsida 

[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en] 2014-10-16. 
106 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed 

conflict. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children,  

child prostitution and child pornography. 
107 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure.  
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BK undertecknades av Sverige den 26 januari 1990 och ratificerades av Sverige den 21 juni 

1990 utan att Sverige reserverade sig på någon punkt.108 Riksdagen beslutade den 7 december 

1995 att konventionen inte skulle inkorporeras som svensk lag men att en fortlöpande kontroll 

och anpassning av all lagstiftning och tillämpning var nödvändig.109 Numera finns dock en 

politisk majoritet för inkorporering och Stefan Löfven klargjorde den 3 oktober 2014 i sin 

regeringsförklaring att BK ska bli svensk lag. 110  Den 20 februari 2003 respektive den 7 

december 2006 ratificerade Sverige de två första tilläggsprotokollen.111 Det tredje protokollet 

har Sverige ännu inte ratificerat. Sverige har inte heller undertecknat det tredje protokollet. 112  

Den förra regeringens officiella ställning var att protokollet är under beredning.113 Den 20 

februari 2014 överlämnade den förra regeringen skrivelsen ”Åtgärder för att stärka barnets 

rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige” till riksdagen. I skrivelsen nämns inte detta 

protokoll.114 FN:s barnrättskommitté har poängterat att om det ska vara någon mening med att 

ha rättigheter måste det ges effektiv gottgörelse som kompensation när en rättighet har 

kränkts. 115  Så länge det finns en uttrycklig bestämmelse i utlänningslagen är det dock 

utlänningslagen som ska ges företräde vid en eventuell konflikt mellan lagen och 

konventionen. 116  Däremot åligger det Sverige att i sådana fall ändra lagen. 117  Eftersom 

konventionens bestämmelser inte utgör svensk lag har domstolar och förvaltningsmyndigheter 

som utövar sin makt under lagarna inte skyldighet att följa konventionen.118  

 

2.1.1.1  Artikel 2 – Förbud mot diskriminering 

Att alla människor är lika mycket värda är den moraliska grunden för mänskliga rättigheter.119  

I artikel 2 åtar sig konventionsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

barnet skyddas mot varje form av diskriminering, eller bestraffning på grund av föräldrars, 

vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.120 

                                                 
108 Prop. 1989/90:107, s.5. Förenta Nationerna [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=en] 2014-10-16. SOU 2000:77, s. 237.  
109 Prop. 1996/97:25, s. 228. Bet. 1995/96:SoU4, Rskr. 1995/96:90. 
110 Regeringsförklaringen 3 oktober 2014. Motion 2013/14:So205.  
111 Dir. 2013:35, s. 2. 
112 OHCR [http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15481&LangID=E/] 

2015-01-15. Dir. 2013:35, s. 2 
113 Bet. 2013/14:SoU23. 
114 Rksr. 2013/14:91. 
115 General Comment No. 5 (2003), p. 24. 
116 Prop. 1996/97:25, s. 245. 
117 Barnkonventionen artikel 4.  Prop. 1996/97:25, s. 245.  
118 RF 1 kap. 1 § 3 st. Den svenska staten har genom ratificeringen av barnkonventionen dock iklätt sig en 

internationell folkrättslig förpliktelse att följa konventionen. 
119 Schiratzki 2008, s. 48 f. 
120 Se barnkonventionen artikel 2. 
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2.1.1.2  Artikel 3 – Barnets bästa 

I artikeln framkommer principen om barnets bästa vilken FN:s barnrättskommitté använder på 

i huvudsak två sätt. Barnets bästa ses dels som en allmän princip som ska genomsyra 

lagstiftning och andra åtgärder som vidtas. Barnets bästa används även för att ge innehåll och 

tolka BK:s sak-artiklar.121 Barnets bästa är enligt FN:s barnrättskommitté ett trefaldigt begrepp: 

en materiell rättighet, en tolkningsprincip och en förfaranderegel.122  

 

Bestämmelsen är utformad som en portalparagraf och därigenom är barnets bästa ett av flera 

relevanta och nödvändiga intressen att ta hänsyn till. Konventionens engelska text är ”The best 

interests of the child shall be a primary consideration”. Den svenska översättningen ”ska barnets 

bästa komma i främsta rummet” återspeglar därmed inte originaltexten och att en avvägning 

mellan barnets bästa och andra intressen ska göras är inte helt lätt att utläsa. Barnets bästa kan 

således inte vara det enda övergripande målet och inte heller ensamt utslagsgivande i alla 

situationer. Eftersom FN:s arbetsgrupp valde obestämd artikel ”a” istället för bestämd, ”the” 

ville arbetsgruppen säkerställa en flexibilitet som skulle göra det möjligt att i vissa situationer 

väga barnets intresse mot andra intressen. Således valde arbetsgruppen medvetet en bred och 

något vagare formulering framför en snävare och tydligare.123 Barnets bästa ska dock vara en 

tungt vägande faktor (”a primary consideration”) när barnets bästa vägs mot andra intressen. 

Någon direkt vägledning för hur tungt barnets bästa ska väga ges dock inte. FN:s 

barnrättskommitté har dock framhållt att: ”States cannot interpret best interests in an overly 

culturally relativist way and cannot use their own interpretation of  ”best interest” to deny rights 

now guaranteed to children by the Convention[…]”.124 Tolkningen av barnets bästa kan således 

begränsas av barnets rättigheter enligt BK.125 Däremot har samspelet mellan barnets bästa och 

rättigheter eller tolkningen av barnets bästa aldrig diskuterats närmare under utarbetandet av 

BK. Två orsaker till att dessa frågor inte var på dagordningen har presenterats. Den första 

förklaringen skulle vara att FN:s barnrättskommitté tog för givet vad barnets bästa var, den 

andra att det finns ett egenvärde i att inte närmare definiera barnets bästa. Därmed skulle barnets 

bästa kunna fastställas med hänsyn till kultur och lokala sedvänjor.126 I sitt arbete efter BK:s 

                                                 
121 SOU 1997:116 Avsnitt 6.1. 
122 General comment No. 14 (2013), s. 4. 
123 SOU 1997:116 Avsnitt 6.1. 
124 General comment No. 14 (2013), p. 4. 
125 General comment No. 14 (2013), p. 32. 
126 Schiratzki 2014, s. 32 med där angivna källor.  
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tillkomst har FN:s barnrättskommitté strävat efter att begränsa möjligheterna till fria tolkningar 

av barnets bästa. Det fastslås att följande faktorer måste beaktas när barnets bästa bedöms: 

barnets inställning och identitet, bevarande av familjemiljön och upprätthållandet av relationer, 

omsorg, skydd och säkerhet, utsatthet, rätt till hälsa och utbildning.127  

 

2.1.1.3  Artikel 5 - Föräldrarnas ledning 

Enligt artikeln ska konventionsstaterna respektera det ansvar, de rättigheter och skyldigheter 

som tillkommer personer som har ett lagligt ansvar för barnet. Artikeln är formulerad med 

föräldrarnas rättigheter för ögonen. 

 

2.1.1.4  Artikel 7 – Rätten att få vetskap om och omvårdas av sina föräldrar 

Artikeln uttrycker att barnet, så långt det är möjligt, har rätt att få vetskap om sina föräldrar och 

bli omvårdat av dem. Denna artikel är formulerad med barnets rättigheter för ögonen och 

upprätthåller en generell princip som löper genom hela konventionen – att barn under normala 

omständigheter har det bäst tillsammans med sina föräldrar.128 

 

2.1.1.5  Artikel 9 – Rätten att inte behöva skiljas från sina föräldrar 

Artikeln anger att barn inte ska skiljas från sina föräldrar om det inte är nödvändigt för deras 

bästa. Av artikeln framgår att konventionsstaterna ska respektera barnets rätt ”[…] att 

regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda 

föräldrarna[…]” om detta inte strider mot barnets bästa. Barn kan gå miste om möjligheten att 

hålla kontakt med den förälder som inte bor på samma ort av det enkla skälet att 

boendeföräldern önskar att kontakten upphör.129 I artikeln ges två exempel på när det kan vara 

nödvändigt att skilja barnet från en av eller båda föräldrarna varvid det ena fallet är när 

föräldrarna lever åtskilda. Artikeln anger vidare att i ärenden om åtskiljande ”[…] skall alla 

berörda parter beredas möjlighet att delta i förfarandet och att lägga fram sina synpunkter…”. 

Staterna påminns härigenom om att båda föräldrarna måste höras, även om den ena föräldern 

inte haft primär vårdnad om barnet eller om en förälder bor utomlands. Detta krav har getts 

särskild tyngd i konventionen. Konventionen har inte definierat begreppet ”berörda parter” men 

det bör förutsättas att bredast tänkbara tolkning behövs eftersom ett klokt beslut om barnets 

bästa är beroende av mesta möjliga information.130 

                                                 
127 General Comment No. 14 (2013), p. 52-79.  
128 UNICEFs svenska handbok om barnkonventionen, s. 95. 
129 UNICEFs svenska handbok om barnkonventionen, s. 107. 
130 UNICEFs svenska handbok om barnkonventionen, s. 107. 
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2.1.1.6  Artikel 10 – Resa in eller lämna länder för familjeåterförening 

Enligt artikeln ska ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa in i eller lämna en 

konventionsstat för familjeåterförening behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt av 

konventionsstaterna. Med ”snabbt” avses att alla rättsliga och administrativa förfaranden som 

rör barn bör ske så skyndsamt som möjligt. Fördröjning och osäkerhet kan vara till mycket stor 

skada för barns utveckling och tidsbegreppet skiljer sig mellan barn och vuxna, genom att tiden 

för barn ofta ses som längre än den gör för vuxna.131 Enligt artikel har ett barn vars föräldrar är 

bosatta i olika stater också normalt rätt att ha regelbunden kontakt med båda föräldrarna. I 

utlänningslagens förarbeten underströks det att artikel 10 endast tar sikte på familjemedlemmar 

som tidigare bott tillsammans.132 

 

2.1.1.7  Artikel 12 – Barnets rätt att komma till tals 

I artikeln framkommer principen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och att dessa ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Artikeln understryker barnets 

status som en individ med egna känslor och åsikter.133 Formuleringen ”barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” innebär en aktiv skyldighet att 

lyssna till barnets åsikter och att ta dem på allvar. De två kriterierna mognad och ålder måste 

övervägas vid beslut om hur stor betydelse ett barns åsikter ska ha i en viss fråga. Åldern i sig 

kan inte vara ett kriterium utan BK förkastar specifika åldersgränser för barnens 

betydelsefullande deltagande i att fatta beslut. Begreppet mognad är inte definierat men innebär 

förmågan att förstå och kunna avgöra vilka konsekvenser den aktuella frågan medför. Detta 

medför i sin tur att beslutsfattarna är skyldiga att ge barnet tillräcklig information. 134  

 

Barnet ska särskilt beredas möjlighet att höras i alla domstols- och administrativa förfaranden 

som rör barnet, artikel 12 (2). Med administrativa förfaranden innefattas t.ex. formella beslut 

om utbildning, sjukvård, planering och miljö, socialförsäkring, skyddsåtgärder för barn, 

alternativ omvårdnad, anställningar och administration av åtgärder för unga lagöverträdare.135 

Barnet ”skall beredas möjlighet”. Det innebär med andra ord har staterna en aktiv skyldighet 

att ge barnet tillfälle att höras, men det är viktigt att betona att det inte finns något krav på att 

barnet ska uttrycka sina åsikter. Bestämmelsen avser ”barn som är i stånd att bilda egna åsikter”, 

                                                 
131 UNICEFs handbok om barnkonventionen 2007, s. 138f.  
132 Prop. 1996/97:25, s. 264. SOU 1996:115. 
133 UNICEFs handbok om barnkonventionen 2007, s. 145. 
134 UNICEFs svenska handbok om barnkonventionen, s. 124 f. 
135 UNICEFs svenska handbok om barnkonventionen, s. 126. 
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vilket betonar att även mycket små barn ska ha en formell rätt att höras. ”För detta ändamål” 

betyder att domstolar etc. inte får låta sig nöja med att höra barnets åsikter, utan dessa måste 

också tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.136 Procedurreglerna säger 

att barnets åsikter bör höras via en företrädare eller lämpligt organ. Staterna avgör själva hur 

barnets åsikter ska inhämtas men det åligger staterna att överföra barnets åsikter.   

 

Artikel 12 betonar tillsammans med principen om icke-diskriminering i artikel 2, att alla barn 

har samma rättighet att fritt uttrycka åsikter och att dessa tas på allvar.137 Genomförandet av 

BK:s grundläggande principer, däribland artikel 12, får inte vara beroende av resurser.138  

 

2.1.1.8  Artikel 18 – Föräldrarnas gemensamma ansvar med bistånd från 
samhället 

Artikeln handlar om ansvarsfördelningen mellan barnets föräldrar och samhället, med särskild 

betoning på samhällets stöd till föräldrar när de fullgör sitt ansvar. Om föräldrarna inte klarar 

av att fullgöra sitt ansvar måste samhället vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrarna för 

att säkerställa barnets rättigheter och behov.139 

 

2.1.2 Barnperspektivet i EKMR 

Till skillnad från BK är EKMR inkorporerad i svensk rätt och den autentiska 

konventionstexten är gällande som svensk lag vilket innebär att den gäller direkt inför 

domstolar och myndigheter.140  Europadomstolen kan pröva staternas141 skyldighet att leva 

upp till sina åtaganden enligt konventionen och domstolens avgöranden är rättsligt bindande 

för den berörda staten.142 

Det finns få ”barnspecifika bestämmelser” i EKMR och konventionen inrymmer inte något 

stadgande om barnets bästa.143 Även om det i konventionen inte intagits någon bestämmelse 

om barnets bästa är principen om barnets bästa en viktig utgångspunkt för Europadomstolen i 

dess praxis.144 Kravet att låta barnets bästa inverka vid bestämmandet av om det föreligger en 

                                                 
136 UNICEFs svenska handbok om barnkonventionen, s. 125 f. 
137 UNICEFs svenska handbok om barnkonventionen, s. 128. 
138 UNICEFs svenska handbok om barnkonventionen, s. 129. 
139 UNICEFs svenska handbok om barnkonventionen, s.173. 
140 SFS 1994:1219. RF 1 kap. 1 § 3 st. 
141 Enbart de stater som är medlemmar av Europarådet kan tillträda konventionen, se Danelius 2012, s. 20. Se 

Utrikesdepartementets [http://www.regeringen.se/sb/d/2562] 2015-01-16. 
142 Danelius 2012, s. 19 f. 
143 Schiratzki 2008, s. 23. 
144 Se bl.a. K och T mot Finland, p. 154. 
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ändamålsenlighet i en åtgärd har enligt domstolen uttryckt såhär:”[…]the interest of the child 

not to have his or her de facto family situation changed again may override the interests of the 

parents to have their family reunited.”.145 Europadomstolen har även kommit att ta ökad hänsyn 

till barns upplevelser och åsikter, framförallt när det gäller äldre barn.146  

 

I EKMR artikel 8 framgår rätten till respekt för familjelivet. Där anges att var och en har rätt 

till skydd för sitt privat- och familjeliv. Åtnjutandet av denna rättighet får, av en offentlig 

myndighet, inte inskränkas annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändigt med hänsyn bl.a. till statens säkerhet eller till skydd för andra personers fri- och 

rättigheter. Begreppet familjeliv har en självständig betydelse i konventionens mening. Detta 

innebär att de nationella definitionerna av vad som avses med familj och familjeliv är 

underordnade konventionens tolkning. Europadomstolen har i en mängd avgöranden uttalat sig 

om tolkningen och tillämpningen av artikel 8. I flera av Europadomstolens avgöranden framgår 

att relationen mellan barnet och ursprungsfamiljen är centralt för det familjeliv som artikel 8 

avser att skydda. Domstolen brukar uttrycka detta på följande sätt: ”[…]the mutual enjoyment 

by parent and child of each others’s company constitutes a fundamental element of family 

life”.147 

 

Det är långtifrån enkelt att försöka avgöra vad som inkluderas i artikelns och EKMR:s 

familjebegrepp.  Det verkar pågå en rättsutveckling – om än långsam och splittrad – mot en mer 

mångfacetterad och pluralistisk syn på familjebegreppet inom ramen för Europadomstolens 

domar.148 Domstolen har uttryckt det som att EKMR ”[…] must be interpreted in the light of 

present-day conditions”. 149  Sedan länge har familjen ansetts vara en skyddsvärd del av 

enskildas privata sfär som ska skyddas från statliga ingripanden genom artikel 8. Genom nyare 

rättspraxis begränsar sig artikeln numera inte till ett sådant skydd mot intrång i familjelivet.150 

Senare avgöranden har tydliggjort att staten kan ha ett ansvar för att aktivt ingripa om föräldrar 

sviktar i sin omsorg om barnet.151 Det har även slagits fast att staten har ett särskilt ansvar för 

                                                 
145 K och T mot Finland, p. 155. 
146 Se bl.a. Bronda mot Italien p. 62. Åklagarmyndighetens barnhandbok 

[http://www.aklagare.se/PageFiles/6745/Barnhandboken.pdf] 2015-01-16. 
147 Se bl.a. Bronda mot Italien p. 51, Olsson mot Sverige (1) p. 59, Margareta och Roger Andersson mot Sverige 

p. 72, Johansen mot Norge p. 52. 
148 Se Mattson 2010, s. 50 f. 
149 Se bl.a. Marckx mot Belgien p. 45. Tyrer mot Storbritannien p. 31. Se även Danelius 2012, s. 50. 
150 I målet Marckx mot Belgien fastslås att kravet på respekt för familjelivet också innefattar en skyldighet för 

staten att aktivt ingripa för att tillvarata en individs rätt till ett familjeliv. Se även Mattson 2010, s. 51. 
151 Se bl.a. Z m fl. mot Storbritannien., D. P. och J. C. mot Storbritannien. 
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att skydda barn och att barnets rätt kan åsidosätta förälderns rätt enligt artikel 8.152 Även om 

familjelivet mellan barn och föräldrar upphör p.g.a. t.ex. föräldrarnas beslut om separation kan 

den fortsatta rätten till familjeliv betyda en rätt till umgänge för de familjemedlemmar som inte 

bor tillsammans längre.153  

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att artikel 8 EKMR inte uteslutande ser till det 

genetiska släktskapet, utan också lägger stor vikt vid de sociala och psykologiska banden. 

Syskon ingår vanligtvis i barns familjeliv och även mor-och farföräldrar i vissa fall.154 

 

2.1.3 Barnperspektivet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna initierades av Europarådet och 

är ett komplement till EKMR.155 Enligt artikel 51.1 i stadgan gäller bestämmelserna i stadgan 

endast när Europeiska unionens (EU) medlemsstater tillämpar unionsrätten. I och med 

Lissabonfördraget blev stadgan rättsligt bindande. 156  Motsvaras någon av rättigheterna i 

stadgan av de rättigheter som garanteras av EKMR är avsikten och omfattningen av dessa 

rättigheter densamma som definieras i konventionen, trots att EU-lagstiftningen kan ge ett mer 

omfattande skydd. Artikel 24 reglerar barns rätt att ha kontakt med sina föräldrar samt 

föreskriver att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid beslut som rör barn. Vidare 

uttrycks i artikeln att barn fritt ska få kunna uttrycka sina åsikter och att dessa ska beaktas i 

frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad. I artikel 7 återfinns rätten till 

skydd för privat- och familjelivet. 

 

2.1.4 Barnperspektivet i familjeåterföreningsdirektivet 

Familjeåterföreningsdirektivet fastställer gemensamma regler för utövandet av rätten till 

familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på EU:s medlemsstaters 

territorier. 157  Familjeåterföreningsdirektivet är ett minimidirektiv. 158  I 

familjeåterföreningsdirektivet uppställs inga krav på att de som avser att ingå äktenskap eller 

samboförhållande har rätt till familjeåterförening. Sverige har dock som ovan nämnts valt att 

                                                 
152 Sommerfeldt mot Tyskland p. 64. 
153 X mot Kroatien. 
154 Olsson mot Sverige (nr 1). Se exempelvis även Moustaquim mot Belgien, Marckx mot Belgien, Bronda mot 

Italien. 
155 Europaparlamentet [http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0003fbe4e5/EU:s-stadga-om-de-

grundl%C3%A4ggande-r%C3%A4ttigheterna.html] 2014-11-28. 
156 Se artikel 6.1 fördraget om Europeiska unionen. 
157 Familjeåterföreningsdirektivet artikel 1 
158 Familjeåterföreningsdirektivet artikel 3.4-5. Prop. 2005/06:72, s. 35.  
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införa en rätt till återförening för dessa personer.159 Rätten till familjeåterförening bör utövas i 

överensstämmelse med de värden och principer som medlemsstaterna erkänner, i synnerhet 

beträffande kvinnors och barns rättigheter.160  Av svenska förarbeten framgår att rätten till 

familjeåterförening är en självklar och grundläggande del av den svenska invandringspolitiken, 

men att rätten måste vägas mot vikten av barnets bästa.  

 

2.2 Barnperspektivet i svensk utlänningsrätt 

2.2.1 Barnets bästa enligt svensk utlänningsrätt 

Enligt de flesta jurister måste barnets bästa ses som ett öppet koncept, vilket innebär att 

begreppet ska stämma överens med samhällets kulturella och moraliska värderingar.161 Barnets 

bästa används enligt Schiratzki sällan som ett öppet koncept. Istället används bestämda 

tolkningar av barnets bästa. De bestämda tolkningarna framgår enligt Schiratzki i svensk rätt 

av lagens förarbeten.162 I rapporten SOU 1997:116 föreslog, som inledningsvis nämnt, den 

svenska barnkommittén en önskvärd metod för att ta reda på vad barnets bästa i konkreta 

situationer är.163 Barnkommittén sammanfattade även en rad faktorer och grundläggande behov 

som borde vägas in i en bedömning om barnets bästa.  Dessa grundläggande behov var: 1) 

barnets behov av omvårdnad och skydd 2) barnets behov av sina föräldrar och 3) barnets behov 

av respekt för sin integritet.  Följande står att läsa om barnets behov av sina föräldrar: ”Den 

avgjort viktigaste aspekten av barnets bästa är att barnet har ett varaktigt och stabilt förhållande 

till sina föräldrar” och vidare att det ”… forskningsmässigt finns en enighet om att kontinuitet 

i barnets relation till föräldrarna är ett av barns allra mest grundläggande behov”. 164   

 
Som inledningsvis beskrivits infördes år 1997 en bestämmelse i 1989 års utlänningslag om 

barnets bästa, en s.k. portalbestämmelse.165 Den placerades i UtlL 1 kap. 1 § 2 st. Genom lag 

(2005:716) flyttades portalbestämmelsen och den finns idag i UtlL 1 kap. 10 § och den gäller 

vid alla ärenden som berör barn. Bestämmelsen stadgar att det vid ärenden som rör barn alltid 

särskilt ska beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling kräver samt vad barnets bästa 

i övrigt kräver. Införandet av portalbestämmelsen medförde enligt regeringen att bestämmelsen 

om barnets bästa får en stark, meningsfull och ”reell innebörd”.166  

                                                 
159 Se UtlL 5 kap. 3 a §. 
160 Preambeln till familjeåterföreningsdirektivet (11). 
161 Schiratzki 2008, s. 52 f. 
162 Schiratzki 2008, s. 61. 
163 Se ovan under avsnitt 2. 
164 SOU 1997:116 Avsnitt 6.2.2. 
165 SFS 1996:1379. Prop. 1996/97:25, s. 238 ff. Bet. 1996/97:Sf U05, Rskr. 1996/97:80. 
166 Prop. 1996/97:25, s. 248. 
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Regeringen framhöll, i samband med införandet av utlänningslagens portalparagraf om barnets 

bästa, med hänvisning till den svenska barnkommitténs betänkande, att de grundläggande 

behov som ska beaktas vid tolkningen av barnets bästa är barnets behov av: 1) omvårdnad och 

skydd för att kunna överleva och utvecklas; 2) respekt för sin integritet; 3) ett stabilt och 

varaktigt förhållande till bägge föräldrarna.167 Regeringen anförde att en självklar huvudprincip 

sedan en lång tid är att barn inte ska behöva leva åtskilda från sina föräldrar.168 Utgångspunkten 

för lagstiftaren är att det är till barnets bästa att leva tillsammans med sina föräldrar.169  

 

Regeringen anförde att vad som i den konkreta situationen är det bästa för ett barn ofta inte är 

något entydigt. Det måste många gånger göras en avvägning mellan alternativ som har såväl 

goda som dåliga konsekvenser för barnet. Vid en sammanvägning av olika omständigheter talar 

principen om barnets bästa i åtskilliga ärenden för att medge bosättning i Sverige. Ofta innebär 

den materiella trygghet som finns för människor i Sverige i en rad olika avseenden och de 

möjligheter detta ger den enskilde en kraftig förbättring för barnet i förhållande till de villkor 

som råder i hemlandet. Ibland kan tryggheten och möjligheterna i det egna samhället dock vara 

viktigare än de fördelar som en migration till Sverige kan ge. Det konstaterades att 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.170 Regeringen påpekar dock att utländska barn och 

familjer som vill invandra hit inte fritt kan få göra detta men humanitetens krav måste uppfyllas. 

Således ansåg regeringen att utlänningslagen är en lagstiftning där barnets intresse måste vägas 

mot andra samhällsintressen.171 Med andra ord anfördes det att barnets bästa inte generellt inte 

kan ta över det svenska samhällets behov av en reglerad invandring.  

 

Regeringen påminde om att den grundläggande avvägningen mellan olika intressen sker i 

lagstiftningsarbetet genom riksdagens beslut men att det i sista hand görs en avvägning i det 

enskilda ärendet för varje barn som berörs av beslutet.172 I beslutsfattandet ska barnets situation, 

behov och intressen beaktas. En vägledande princip är att undvika åtgärder, som leder till att 

barn skiljs från sina föräldrar. Detta följer av såväl EKMR (artikel 8) som BK (bl.a. artiklarna 

                                                 
167 Prop. 1996/97:25 s. 256. Prop 2004/05:170, s. 194 f. 
168 Prop. 1996/97:25, s. 246. 
169 Prop. 2005/06:72, s. 46. 
170 Prop 1996/97:25, s 249 f. 
171 Prop. 1996/97:25, s. 246. 
172 Prop 1996/97:25, s. 247. 
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3 och 9).173 Låter man andra intressen väga tyngre, krävs att beslutande myndighet visar en 

sammanvägning av relevanta intressen i det enskilda fallet har gjorts. 174  Denna typ av 

förhandsprövning, där konsekvenserna av olika beslutsalternativ bedöms, framhålls av FN-

kommittén som en av de viktigaste följderna av principen om barnets bästa.175  

 

I UtlL 5 kap. 3 a § 1 st. 4 p. stadgas att uppehållstillstånd får, om inte annat anges i UtlL 5 

kap. 17 § 2 st., ges till en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad 

omfattning, med ett barn som är bosatt i Sverige. För att ett barn ska få uppehållstillstånd i 

egenskap av barn eller nära anhörig är umgänge inte tillräckligt. En förälder som ska utöva 

umgänge med barn i Sverige får däremot ett uppehållstillstånd enligt ovan nämnda lagrum.176 

Domstolen har uttalat att barnets bästa ska beaktas vid bedömningen av förutsättningarna för 

umgänge med barn enligt utlänningslagen. Fokus ska vara på barnets rätt till och behov av 

umgänge. 177  

 

2.2.2 Barnets rätt att höras enligt svensk utlänningsrätt 

Till följd av översynen178 av hur utlänningslagens bestämmelser förhöll sig till 

bestämmelserna i BK som gjordes med stöd av lagstiftarens beslut den 1 februari 1996 

föreslogs som ovan nämnt vissa principiellt viktiga ändringar av lagen.179  I den proposition 

som följde ansåg lagstiftaren att en så viktig regel som den att barn har rätt att komma till tals 

bör komma till uttryck i lag.180 I syfte att uppfylla BK:s krav infördes det därför genom lag 

(1996:1379) en bestämmelse i 1989 år utlänningslag om att barn i regel ska höras i samband 

med  utredning vid ansökan om uppehållstillstånd. Bestämmelsen löd: 

 

”Vid bedömningen av frågor om tillstånd enligt denna lag skall det, om det inte är olämpligt, 

klarläggas vad barn som berörs av ett beslut i ärendet har att anföra och det skall tas den hänsyn till 

det anförda som barnets ålder och mognad motiverar.” 

 

                                                 
173 Prop. 1996/97:25, s. 230. 
174 Prop. 1997/98:182, s. 13.   
175 SOU 1997:116, s. 131. 
176 Prop.2004/05:170, s. 183. 
177 MIG 2008:26. 
178 SOU 1996:115. 
179 SOU 1996:115, s. 12 f. 
180 Prop. 1996/97:25, s. 262. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/SFS2005-0716_K5_P17_S2?src=document&versid=146-1-2005
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Dessförinnan fanns det ingen barnspecifik bestämmelse om hur barn skulle höras utan istället 

fanns det en generell bestämmelse om hörande av utlänningar.181 I samband med att 

bestämmelsen infördes uttalade regeringen att bestämmelsen ”[…]innebär att barn i regel 

skall höras i samband med utredning vid ansökan om uppehållstillstånd. Den har utformats 

med utgångspunkt i bestämmelserna i artikel 12 i BK. Artikeln innebär att barn som är i stånd 

att bilda 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 mognad. 

Paragrafens formulering om klarläggande av vad barnet har att anföra är mer vittsyftande än 

artikeln, som begränsar sig till barnets åsikter.”182 

 

Utlänningslagen reviderades som ovan nämnts 2005 och i samband med detta fick 

bestämmelsen en något annorlunda lydelse än den tidigare haft. Enligt UtlL 1 kap. 11 § ska 

barnet, när frågor om tillstånd enligt lagen ska bedömas och ett barn berörs av ett beslut i 

ärendet, höras om det inte är olämpligt och den hänsyn ska tas till vad barnet har sagt som dess 

ålder och mognad motiverar.  Lagstiftaren ansåg att den nådde en överensstämmelse med artikel 

12 i BK genom att i 2005 års lag använda ordet ”höras” istället för ordet ”klarläggas” som fanns 

i 1989 års lag. Bestämmelsen placerades dessutom i lagens första kapitel, medan det i 1989 års 

lag hade funnits i det elfte kapitlet.  Flytten av bestämmelsen till lagens inledning syftade till 

att understryka vikten av att artikel 12 i BK följs.183 Regeringen tydliggjorde även att den var 

medveten om det förhållandet att det inte alltid, i vart fall inte tveklöst, kan sägas vara till 

barnets bästa att det hörs. Inte sällan hamnar barnet då i en utsatt situation med trycket från 

föräldrar och sig själv att entydigt understödja föräldrarnas berättelse som stöd för ansökan om 

uppehållstillstånd.184 Huruvida föräldrarna ska vara närvarande när ett barn hörs får avgöras 

från fall till fall med ledning av omständigheterna. Regeringen underströk fördelarna med att 

under utredningen använda personal med erfarenhet av och kunskaper om barn. Kompetens 

utanför myndigheten kunde också vara värdefull att ta tillvara. 185 

 

2.3 Sammanfattande kommentarer 

Ett gemensamt synsätt av begreppet barnperspektiv tycks vara ett begrepp som inrymmer ett 

synsätt som fokuserar på barnet som berörs av en åtgärd och dess bästa samt barnets egna 

                                                 
181 Prop. 1996/97:25, s. 297.  
182 Prop. 1996/97:25, s. 297 f. 
183 Se vidare Prop. 2004/05:170 och Prop. 1996/97:25, s. 234. 
184 Prop 1996/97:25, s. 262 f. 
185 Prop 1996/97:25, s. 263. 
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åskådliggörande av sin situation. Lika lite som länders kultur, ekonomiska och sociala 

utvecklingsnivå är statiskt är barnets bästa inget statiskt. Med hänsyn till varje barns 

individuella situation varierar också vad som är barnets bästa.186 När barnets bästa används som 

en rättslig standard måste ambitionen begränsas till vad rätten kan göra. Barnets bästa skyddas 

i BK genom att tillerkänna barnet rättigheter. Barnets rättigheter läggs således till grund för 

tolkningen av barnets bästa men barnets bästa är ett vidare begrepp än barnets rättigheter. Det 

innebär att tolkningen av barnets rättigheter kan inskränkas med hjälp av barnets bästa. T.ex. 

kan barnets bästa medföra att barnets rätt att komma till tals inte fullt ut kan tillämpas.  Går det 

att dra det så långt att BK kan sägas utgöra ett barnperspektiv? Den svenska lagstiftaren anser 

i varje fall att BK utgör världssamfundets kollektiva syn på barn och ungdomar och därmed 

utgör vår tids samhälleliga barnperspektiv. Denna uppfattning kan däremot ifrågasättas utifrån 

att vissa konventionsstater har gjort omfattande reservationer. Dessa reservationer visar att 

konventionsstaternas ambition att följa BK varierar.187 Vidare går det att fundera kring hur och 

av vem BK:s barnperspektiv har utformats? Har barnen själva blivit tillfrågade vid 

tillkomstprocessen av BK? Den vuxnes kunskaper, föreställningar, egna barndom, kön, position 

m.m. påverkar hur en vuxen betraktar ett barn. Utifrån sina positioner kan de vuxna sägas 

utforma ett allmänt barnperspektiv. Begreppet barnperspektiv måste således även innefatta hur 

vi som betraktare tolkar barnperspektiv och barnets bästa.  

 

Innebörden av principen om barnets bästa är inte tydliggjord i utlänningslagen och lagstiftaren 

har anfört att vad som i den konkreta situationen är det bästa för ett barn ofta inte är något 

entydigt. Genom att kombinera vetenskap och beprövad erfarenhet (dvs. vedertagna kunskaper 

om barn) med att låta barn själva komma till tals har barnets bästa ansetts kunna bedömas. 

Rättsväsendet erkänner med andra ord sitt beroende av andra vetenskaper för att förstå barnets 

bästa. Det är framförallt psykologi och psykiatri vars resultat påverkat uppfattningen av vad 

som anses vara bra för barn. Lagstiftaren har uttryckt att det ”… forskningsmässigt finns en 

enighet om att kontinuitet i barnets relation till föräldrarna är ett av barns allra mest 

grundläggande behov” och att ”Den avgjort viktigaste aspekten av barnets bästa är att barnet 

har ett varaktigt och stabilt förhållande till sina föräldrar” och vidare att det är en ”självklar 

huvudprincip sedan en lång tid är att barn inte ska behöva leva åtskilda från sina föräldrar”. 

Lagstiftarens utgångspunkt är således att det är till barnets bästa att leva tillsammans med sina 

                                                 
186 SOU 1997:116, s. 131. 
187 Se även Schiratzki 2014, s. 22. 
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bägge föräldrar. Hur lagstiftaren har motiverat sina utgångspunkter framgår dock inte i 

anslutning till uttalandena.  

 

3 Uppehållstillstånd vid s.k. snabb anknytning  

Som inledningsvis nämnts meddelas enligt UtlL 5 kap. 20 § 1 st. beslut om uppehållstillstånd 

av Migrationsverket som första instans. Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet och 

myndighetens handläggning av ärenden om uppehållstillstånd utgör förvaltningsrättsliga 

ärenden.188 Detta innebär att bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) (FL) och allmänna 

förvaltningsrättsliga principer gäller vid Migrationsverkets handläggning.189 Enligt FL 3 § 1 st. 

gäller dock inte förvaltningslagens bestämmelser om annan lag eller förordning innehåller en 

avvikande bestämmelse. 

Vid förfarandet hos Migrationsverket gäller den s.k. official – eller undersökningsprincipen. 

Principen innebär att myndigheten har ansvaret för att ärendet är tillräckligt utrett.190 Normalt 

görs i dessa ärenden en utredning med den sökande vid ett personligt besök på 

utlandsmyndigheten och denna utredning ligger normalt till grund för en fortsatt utredning som 

Migrationsverket genomför i Sverige.191 

Enligt UtlL 14 kap. 3 § ska överprövning av Migrationsverkets beslut normalt ske i 

migrationsdomstolar med en migrationsdomstol som högsta instans enligt UtlL 16 kap. 9 §. 

Instansordningen avviker som framgår från vad som i allmänhet gäller för 

förvaltningsprocessen. Den avvikande ordningen motiverades av lagstiftaren med att de mål 

som ska handläggas i den nya ordningen kräver skyndsam handläggning. 192  Lagstiftaren 

anförde vidare att det inte får dröja alltför länge innan det finns ett lagakraftvunnet avgörande 

och att det med hänsyn till de allvarliga konsekvenserna som väntetider i asylprocessen medför 

finns tillräckliga skäl för att avvika från den instansordning som normalt gäller i 

förvaltningsprocessen. 193  Lagstiftaren hänvisade även till ett uttalande i Barnkommitténs 

delrapport194 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 

                                                 
188 Förordning med instruktion för Migrationsverket 2007:996 1 §. 
189 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 1 kap. 1 § 3 st. 
190 Bohlin och Warnling-Nerep 2007, s. 105-110. 
191 Handläggning av migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna, s. 48.  
192 Prop. 2004/05:170, s. 105 f. 
193 Prop. 2004/05:170, s. 109. 
194 SOU 1996:115, s. 52. 
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att rota sig och de förlorar med tiden sin förmåga att forma sin framtid. Vidare hamnar barnen, 

enligt kommittén, i ett vakuum där återvändandet upplevs som en omöjlighet när en eventuell 

avvisning så småningom sker.195  

I UtlL 5 kap. 3 a § finns fakultativa bestämmelser om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

som inte styrs av familjeåterföreningsdirektivet.196 I bestämmelsens första stycke 1 p. finns en 

bestämmelse för fall där en utlänning har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett 

samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige eller som har beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Begreppet utlänning omfattar enligt utlänningslagen 

alla personer som inte är svenska medborgare.197 I UtlL 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. stadgas att 

uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till en utlänning som har för 

avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller 

som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som 

seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges.  

I UtlL 5 kap 3 § a 2 st. stadgas att om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt UtlL 5 

kap. 3 a § 1 st. 1 p. ska uppehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn. 

Med barn avses enligt utlänningslagen en person som är under 18 år. 198  Det är enligt 

Migrationsöverdomstolens praxis omständigheterna vid tidpunkten för prövningen som är 

avgörande för frågan om det finns förutsättningar för uppehållstillstånd på grund av anknytning. 

Om sökanden fyllt 18 år vid prövningstillfället, kan inte längre tillståndsreglerna för ogifta, 

minderåriga barn tillämpas. Detta gäller även om utlänningen vid ansökningstillfället var under 

18 år.199 

Förfarandet är i huvudsak skriftligt men med vissa muntliga inslag. En ansökan om 

uppehållstillstånd ska enligt utlänningsförordningen 4 kap. 20 §, som huvudregel, ges in till en 

svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i hemlandet. Från detta finns det vissa undantag.200 

Enligt UtlL 5 kap. 18 § 2 st. 5 p. kan undantag göras om utlänningen har en stark anknytning 

till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till 

ett annat land för att ge in ansökan där. Konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin 

                                                 
195 Prop. 2004/05:170, s. 106. 
196 Se direktivet samt Prop. 2005/06:72, s. 33 ff. 
197 Prop. 2012/13:125, s. 24. 
198 UtlL 1 kap. 2 §. 
199 MIG 2007:5. 
200 För att se vilka undantag som finns se närmare i Utlänningsförordningen 4 kap. 20 §. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/PROP_2005_2006_0072_S_0033?versid=162-1-2005
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förälder ska enligt bestämmelsens fjärde stycke särskilt beaktas om det står klart att 

uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige. 

Bestämmelsen syfte är att motverka familjeseparationer i vissa familjeanknytningsfall där barn 

riskerar att skiljas från en förälder. Det är konsekvenserna för barnet som normalt ska vara den 

tyngst vägande omständigheten vid skälighetsbedömningen.201  

Rätten till uppehållstillstånd är, som framgår av 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p., inskränkt genom att det 

i UtlL 5 kap. 17 § 2 st. föreskrivs att uppehållstillstånd får beviljas endast efter medgivande 

också av den förälder till vilken anknytning inte åberopas, om den föräldern har del i vårdnaden 

av barnet. Eftersom UtlL 5 kap. 17 § 2 st. även berör bestämmelsen i UtlL 5 kap. 3 § 1 st. 2 p., 

vilken är tvingande och grundad på familjeåterföreningsdirektivet, vilar UtlL 5 kap. 17 § 2 st. 

på EU:s familjeåterföreningsdirektiv. Det är familjeåterföreningsdirektivets begränsningar av 

rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning som är införlivade genom UtlL 5 kap. 17-

17 b §§.202  Som tidigare nämnts grundar sig bestämmelsen i UtlL 5 kap. 3 a § inte på 

familjeåterföreningsdirektivet och direktivet är därmed enbart relevant att behandla i den mån 

den berör bestämmelsen i UtlL 5 kap. 17 § 2 st.  

 

Av propositionen till genomförandet av familjeåterföreningsdirektivet framgår att, om barnet 

står under gemensam vårdnad med en förälder som är kvar i hemlandet, krävs medgivande av 

den föräldern.203 Med anledning av direktivet ändrades utlänningslagen så att krav på sådant 

medgivande framkommer i lagtexten. I och med införandet av bestämmelsen om medgivandet 

avsåg lagstiftaren att ändra på då gällande rätt som innebar att myndigheterna förutsatte att ett 

medgivande fanns. 204  Har den sökande föräldern istället en dom om ensam vårdnad ska 

Migrationsverket som huvudregel erkänna den om det finns lagstöd.205 En förälder kan också 

ha ensam vårdnad om denna uppvisar ett dödsintyg gällande den andre föräldern.206 

 

Uppehållstillstånd är antingen tidsbegränsade eller permanenta.207 Enligt UtlL 5 kap. 8 § 1 st. 

ska ett uppehållstillstånd som beviljas enligt UtlL 5 kap. 3 a § 1 st. vid första beslutstillfället 

                                                 
201 Se MIG 2011:23 och MIG 2011:27. 
202 Prop. 2005/06:72, s. 31, 39 och 43. 
203 Prop. 2005/06:72, s. 33. 
204 Prop. 2005/06:72, s. 34-35. 
205 NJA 1974 s. 629, som än idag är vägledande för rättstillämpningen. I de situationer där sådant lagstöd finns 

grundar det sig på konventioner, vari konventionsstaterna förbinder sig till att erkänna varandras avgöranden. 

Finns inget lagstöd för erkännande kan en utländsk vårdnadsdom som bäst få bevisverkan vid en svensk 

prövning av vårdnadsfrågan se SOU 1997:116, s. 247. 
206 UtlL 5 kap. 17 § 2 st. é contrario samt intervju med beslutsfattare. 
207 UtlL 2 kap. 4 §. 
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vara tidsbegränsat. Uppehållstillstånd för samma tid ska ges till utlänningens ogifta barn, UtlL 

5 kap. 3 a § 2 st. 208 Denna ordning med s.k. uppskjuten invandringsprövning har till syfte att 

under en tvåårig prövotid ta ställning till om förhållandet är seriöst och bestående innan 

permanent uppehållstillstånd beviljas.209 Ett ärende om uppehållstillstånd enligt UtlL 5 kap. 3 

a § ska, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast inom nio månader från det att ansökan 

lämnades in (utlänningsförordningen 4 kap. 21 a §). I praktiken innebär det dock en treårig 

prövotid eftersom förhållandet måste bestå vid Migrationsverkets handläggning av ärendet.210 

Enligt SOU 1997:152 är ett skäl bakom den uppskjutna invandringsprövningen att motverka 

skenäktenskap.211 

Alla beslut i uppehållstillståndsärenden ska enligt UtlL 13 kap. 10 § vara motiverade.  

Regeringen och barnkommittén hade i sin ovannämnda delrapport tidigare framfört 

uppfattningen att kvaliteten i beslutsmotiveringarna borde förbättras. 212  Genom den nya 

bestämmelsen skulle den praxis som utbildas gå att följa upp och detta var särskilt viktigt i 

beslut som rör barn. Denna nya ordning skulle göra det lättare att följa upp hur Sveriges 

åtaganden enligt BK och andra internationella överenskommelser genomförs i praxis.  Det gavs 

ingen detaljerad generell anvisning för hur motiveringen skulle se ut. Rent allmänt uttalade 

regeringen dock att beslut om permanent uppehållstillstånd bör vara utformade så att det tydligt 

går att urskilja på vilken grund utlänningen har fått stanna i Sverige samt de närmare 

omständigheter som konstituerar denna slutsats. Regeringen ville särskilt understryka vikten av 

att beslut som rör barn utformas så att det av motiveringen går att utläsa hur hänsynen 

till barnets hälsa, utveckling och bästa i övrigt har beaktats. Inom kategorin tidsbegränsade 

uppehållstillstånd finns det däremot naturligtvis ett stort handlingsutrymme för myndigheten 

att bestämma i vilka fall en individualiserad motivering behövs och i vilka fall en schablonartad 

beslutsmall kan komma till användning.213  

3.1 Intervju med en av Migrationsverkets beslutsfattare 

För att få större klarhet i hur Migrationsverket rent praktiskt handlägger snabba anknytningar 

med ett eller flera ”medföljande” barn har jag intervjuat en beslutsfattare på en av 

                                                 
208 I Nilsson 2007 fann hon att tidsbegränsade uppehållstillstånd i regel meddelades vid det första 

beslutstillfället, se s. 236. Se även Schiratzki 2008, s. 67.  
209 Prop. 2005/06:72, s. 49. 
210 SOU 2012:45, s. 80. 
211 SOU 1997:152. 
212 Prop. 1996/97:25, s. 264. 
213 Prop. 1996/97:25, s. 206. 
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Migrationsverkets tillståndsenheter som handlägger sådana ärenden. De frågor jag ställde och 

fick svar på var: 

1. Anser du att ett barnperspektiv används vid Migrationsverkets prövning enligt UtlL 5 

kap. 3 a § 2 st.? Om ja, beskriv hur. 

Svar: Ja i den mån att barn vanligtvis hörs i dessa ärenden. Nej eftersom deras åsikter aldrig 

tillmäts någon betydelse.214 

2. Hur använder Migrationsverket UtlL 1 kap. 10 §? 

Svar: Bestämmelsen om barnets bästa används aldrig i beslut vid beviljanden.215 Vid avslag kan 

bestämmelsen däremot tas upp om t.ex. referenten har ett våldsamt förflutet och det finns en 

avsevärd risk att barnet och föräldern utsätts för våld och kränkningar. 

3. Beaktar Migrationsverket alla aspekter av barnets situation när verket gör en rättslig 

bedömning av barnets bästa? Beaktar verket de kortsiktiga samt långsiktiga effekterna 

för barnet? Om ja, hur går verket till väga för att kunna beakta dessa? 

Svar: Nej. Det har ännu inte införts någon barnkonsekvensanalys på tillståndssidan så som det 

finns på asyl och på mottagningen.216 

4. Regeringen har i samband med införandet av portalbestämmelsen om barnets bästa 

framhållit att det vid tolkningen av barnets bästa ska ta hänsyn till barnets 

grundläggande behov, däribland barnets behov av ett stabilt och varaktigt förhållande 

till bägge föräldrarna. Är detta något som verket beaktar vid prövningen? 

Svar: Nej. Vi säkerställer enbart att rekvisiten är uppfyllda och är de det så beviljas barnet ett 

uppehållstillstånd. 

5. Hur ser ni på det faktum att barnet eventuellt kommer att behöva leva åtskild från en 

förälder samt att barnet tas ur dess naturliga miljö? Är detta alltid i överensstämmelse 

med barnets bästa? 

Svar: Nej det är såklart inte alltid i överensstämmelse med barnets bästa men vi har inte riktigt 

mandat att gå in och påverka detta. 

                                                 
214 Se även Nilsson 2007. Nilsson utgav 2007 en avhandling där hon gjorde en analys av 22 ärenden där beslut 

om uppehållstillstånd fattats av Migrationsverket eller Utlänningsnämnden under år 1999 och 2000 gällande 

snabb anknytning. Undersökningen utgick således i denna del från 1989 års utlänningslag. Eftersom Nilsson 

fann att mycket av utredningen i barnets ärende fanns i förälderns akt gjordes även an analys av samtliga 

medsökande föräldrars akter. I sex ärenden fanns dokumentation om att barnet hade hörts. 
215 Nilssons 2007 fann att barnet i dessa ärenden vanligtvis inte hade någon egen grund för ansökan, och att 

barnet oftast beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till den medsökande föräldern/vårdnadshavaren, 

förutsatt att hen har vårdnaden om barnet. Barnet har enligt Nilsson en tydlig karaktär av medsökande eller 

bihang till föräldrarna.  
216 Migrationsverket handlägger även asyl- och mottagningsfrågor. 
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6. Kan det förhålla sig på så sätt att andra intressen (t.ex. förälderns intresse av att få ett 

uppehålls- och arbetstillstånd på sin partner) väger tyngre än barnets bästa ibland? 

Svar: Ja. 

7. Redovisar ni i sådana fall en sammanvägning av relevanta intressen som har gjorts i 

det enskilda fallet? 

Svar: Nej. Barnets bästa utreds aldrig närmare annat än när det finns en risk för våld mot barnet 

av referenten.217 

8. Får barnet alltid komma till tals vid prövningen av uppehållstillstånd? 

Svar: Nej, inte alltid.218 

9. I vilka fall får barnet inte komma till tals och hur avgör ni vilket barn som inte ska 

höras? 

Svar: Barnet hörs som huvudregel i hemlandet och vi ger utlandsmyndigheten i hemlandet en 

begäran om att utreda föräldern och då är det underförstått att även barnet ska höras. Om barnet 

inte har hörts kan vi ta kontakt med utlandsmyndigheten och fråga hur det kommer sig att barnet 

inte har hörts och då svarar de vanligtvis att de ansett att barnet varit för ung. Vi träffar som 

huvudregel inte barnet innan vi fattar beslutet.219 

10. Hur avgör ni om det är olämpligt att ett barn hörs? Hur avgör ni ålder och mognad? 

Svar: Migrationsverket avgör inte om det är olämpligt att ett barn hörs. Det är 

utlandsmyndigheten som avgör detta. Jag vet däremot inte vad utredarna där har för kompetens. 

11. Varierar utredningen med hänsyn till barnets ålder/mognad? 

Svar: Jag vet att det brukar vara olika standardmallar beroende på ålder. En mall för barn under 

12 år och en mall för barn över 12 år.220  

12. Tillmäts barnets åsikter någon som helst betydelse vid prövningen? 

Svar: Nej i den bemärkelsen att åsikten inte har någon specifik betydelse för barnets ärende 

jämfört med förälderns ärende. Däremot kan det barnet säger eventuellt komma att påverka 

mammans och därmed även barnets ärende om uttalandet påverkar seriositetsprövningen.221 

13. Är det samma på alla tillståndsenheter i Sverige? 

                                                 
217 I Nilsson 2007 fann hon att det togs liten hänsyn till barnets personliga förhållanden, situation, behov eller 

intressen trots att det i vissa ärenden fanns en uppenbar risk för intressekonflikt mellan barn och föräldrar. 
218 I Nilsson 2007 fann hon att barnet hördes i ett fåtal av ärendena, se s. 237. 
219 I Nilssons 2007 fann hon att det huvudsakligen var tonåringar som hördes, se s. 215. 
220 Enligt Nilsson 2007 tycks det som att 12-årsnormen lever kvar, även efter införandet av bestämmelsen om 

utredning med barn, se s. 239. 
221 I Nilsson 2007 fann hon att barnets vilja aldrig berördes i beslutsmotiveringen, se s. 218. 
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Svar: Jag vågar inte svara på det, jag kan bara svara för den här enheten men jag skulle gissa 

att det är så på alla tillståndsenheter.222 

14. Vilka frågor brukar ställas till barnet? 

Svar: Det är upp till utlandsmyndigheten att ställa frågor till barnet. Vi ställer inga specifika 

frågor utan de har oftast mallar som de använder sig av. 

15. Har ni möjlighet att ställa specifika frågor kring barnet om ni vill? 

Svar: Ja. 

16. Hur hörs barnet, ensamt eller tillsammans med någon förälder/vårdnadshavare eller 

annan företrädare för barnet? 

Svar: Migrationsverket vet inte alltid hur barnet har hörts, d.v.s. om barnet har hörts ensamt 

eller i närvaro av sin förälder.223 

17. Vilka fakta kring barnet är centrala för beslutet om uppehållstillstånd? 

Svar: Det första vi tittar på är om föräldern kommer att beviljas uppehållstillstånd. Kan 

föräldern beviljas kollar vi även så att barnet har styrkt sin identitet, att det finns ett födelsebevis 

samt att vårdnaden är utredd. Om föräldern inte har ensam vårdnad krävs att föräldern uppvisar 

ett medgivande från den andra föräldern till att barnet flyttar hit alternativt ett dödsbevis.224  

 

4 Vad innefattar ett barnperspektiv? 

Jag tolkar begreppet barnperspektiv som ett försök till att tillvarata barnets egna upplevelser 

och åsikter samt ett begrepp som inkluderar hur vi, som betraktare eller forskare, tolkar 

barnperspektiv och barnets bästa. Enligt den svenska lagstiftaren har det som tidigare nämnts 

framkommit två sätt för att avgöra vad som är barnets bästa. Den ena är att det berörda barnet 

tillåts ge uttryck för sin uppfattning om vad som är dess bästa. Dock förutsätter detta att 

barnet vistas i en trygg miljö där det inte påverkas alltför mycket av någon vuxen. Det andra 

sättet är att bedömningar som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet görs av 

beslutsfattare på olika nivåer. Genom att kombinera dessa båda perspektiv erhålls enligt både 

mig och den svenska lagstiftaren det bästa underlaget för att bedöma vad som är barnets bästa. 

                                                 
222 Migrationsverket ska ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet, Förordning 

med instruktion för Migrationsverket 2007:996 1 b § 1 p. 
223 I Nilsson 2007 var det i flertalet ärenden oklart under vilka förhållanden barnet hade hörts, se s. 215. 
224 Även Nilsson 2007 visade att utredningen om barnets rättsliga förhållanden huvudsakligen utgjordes av 

uppgifter om identitet och vårdnad, där dokumentationen bestod av pass eller annan identitetshandling, 

födelsebevis samt intyg om vårdnad eller dödsbevis rörande förälder/vårdnadshavare. Nilsson fann att 

beslutsmotiveringarna var mycket kortfattade och generellt utformade. Det angavs oftast endast att det inte fanns 

anledning att ifrågasätta om förhållandet mellan medsökande förälder och anknytningspersonen i Sverige var 

seriöst. Enligt Nilsson var det tydligt att vårdnadsfrågan i flertalet av dessa ärenden varit helt central för 

prövningen, se s. 219. 



39 

 

 

4.1 Hänsyn ska tas till det barnet har sagt 

I annan svensk lagstiftning225 finns uttryckliga bestämmelser som stadgar att barnets åsikter och 

inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hens ålder och mognad. Hur kommer det sig 

att UtlL 1 kap. 11 § inte formulerats på samma sätt? Visserligen stadgas att hänsyn ska tas till 

det barnet har sagt som barnets ålder och mognad motiverar men varför har inte lagstiftaren 

formulerat bestämmelsen på samma sätt som i t.ex. Socialtjänstlagen (2001:452) (SoL) 11 kap. 

10 § 1 st. och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 36 § 1 st.? 

Det kan tyckas som att det inte är någon principiell skillnad mellan UtlL 1 kap. 11 § och de 

övriga bestämmelserna 226  men det går ändock att fundera kring varför utlänningslagens 

bestämmelse fått en annorlunda lydelse och om detta leder till någon skillnad i den praktiska 

tillämpningen av bestämmelserna. I BK står det att barnets åsikt ”skall tillmätas betydelse”. 

 

Barnet ges numera allt större möjligheter att på liknande sätt som vuxna fatta självständiga 

beslut. Vid senare tids rättsutveckling har det varit en utgångspunkt att skillnaderna mellan barn 

och vuxna inte ska överdrivas och att de skillnader som finns inte är något avgörande skäl mot 

rättigheter för barn. Istället ses de rättigheter för barn som ett medel för att utjämna sociala och 

legala skillnader mellan barn och vuxna samt som ett medel för att undvika legal 

särbehandling.227 För att barnets åsikt ska kunna tillmätas betydelse anser jag, i enlighet med 

lagstiftarens och Eekelaars tidigare ståndpunkter, att barnet inte alltför mycket ska påverkas av 

en enskild vuxen.228 Men vad betyder det att ett barn inte alltför mycket påverkas av en enskild 

vuxen? För att barnet inte ska behöva påverkas alltför mycket av en enskild vuxen kan barnet 

behöva utredas ensamt. Att barnets intressen ges ökad betydelse medför nämligen att det finns 

en risk att var och en av föräldrarna försöker involvera barnet på sin sida i en eventuell tvist.229 

Enligt min mening bör barnet som huvudregel utredas ensamt men detta måste givetvis 

bedömas från fall till fall med barnets vilja som utgångspunkt. I utredningsprotokollet bör det i 

vart fall framkomma om barnet utretts ensamt eller tillsammans med en förälder.   

 

Det är viktigt att framhålla att barnet enligt mig ska ges rätt att höras och att barnet inte ska vara 

skyldig att svara om hen inte vill eller kan. En fråga som uppstår är dock hur barn förväntas 

                                                 
225 SoL 11 kap. 10 § 1 st. LVU 36 § 1 st. 
226 SoL 11 kap. 10 § 1 st. LVU 36 § 1 st. 
227 Schiratzki 2008, s. 36 f. 
228 SOU 1997:116, s. 134. 
229 Schiratzki 2008, s. 42. 
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bilda sig sina egna uppfattningar? Barn kan i många fall inte föra fram sina ståndpunkter. Barnet 

kan ha behandlats så illa, eller vara så litet att det inte lärt sig tala. Barn har dock redan från 

tidig ålder starka känslor som inte alltid reflekteras av föräldrarnas känslor. Vidare har barnets 

tidiga erfarenheter långtgående effekter på deras utveckling av karaktär, deras självkänsla och 

deras attityder och förväntningar av andra och av samhället som helhet.230  Många barn anser 

själva att det är viktigt att de får uttala sig och vara med i bestämmandet om flytten. Vissa barn 

vill däremot inte bli tillfrågade om deras åsikt.231  

 

Äldre barn har i regel en åsikt och uppfattning om en potentiell flytt. Ungdomar kommer nästan 

alltid att motsätta sig en flytt. De är bekymrade över att förlora de relationer de har med vänner 

i skolan och aktiviteter i samhället. Erfarenhet visar dock att ett barn som lyckas i skolan, kan 

integrera väl med kamrater och har en bra och stabil relation med föräldrarna, normalt anpassar 

sig bra efter en flytt. Yngre barn i skolåldern kan vara ambivalenta kring en flytt och kan 

upptäcka att deras åsikt kan översättas till att hen har en förkärlek till en av de stridande 

föräldrarna. Handläggare och beslutsfattare bör vara försiktiga med hur åsikten utformas. Det 

kan kanske vara bäst att ta hjälp av en expert som kan ge information när det gäller mognad, 

rimlighet och objektivitet angående en flytt. Detta kan vara ett bättre alternativ än att be ett barn 

att ”vittna”. 232 Endast i ett fåtal fall har barn enligt svensk rätt, rätt att föra sin egen talan inför 

domstol, istället representeras de av ställföreträdare.233  

 

4.2 Vetenskap och beprövad erfarenhet 

Det har i psykologisk och juridisk litteratur framkommit två motstridiga skolor när det kommer 

till hur barns välfärd bäst bevaras. Den ena skolan hävdar att ett barns välfärd bevaras bäst 

genom att skydda relationen med den primära vårdgivaren.234 Den andra skolan hävdar att ett 

barns välfärd kräver täta, regelbundna kontakter med båda föräldrarna. 235  Wallerstein och 

Bruch, två av förespråkarna för den första skolan, menar att eftersom den primära vårdgivaren 

har det centrala inflytandet över barns välmående är det som är bra för vårdnadshavaren 

generellt även det som är bra för barnet.236 Detta innebär att den primära vårdnadshavaren som 

regel ska anses ha rätt att bestämma var barnet ska bo, detta även om föräldern så vill flytta 

                                                 
230 Wallerstein och Tanke, 1996, s. 307. 
231 Taylor m.fl. 2010, s. 133. 
232 Harris Law Firm [http://www.harrisfamilylaw.com/articles/relocation-cases.cfm] 2014-12-19. 
233 Prop. 1994/95:224. 
234 Bruch 2006, s. 285. Wallerstein och Tanke 1996, s. 311. 
235 Kelly, 2009. Kelly och Lamb 2003. Warshak 2003. 
236 Wallerstein och Tanke 1996, s. 311. Bruch 2006, s. 289. 
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utomlands med barnet.237 Förespråkare för skola två har däremot hävdat att barnets bästa i 

sådana fall ersätts med den primära vårdnadshavarens bästa på antaganden att det som är bra 

för den primära vårdnadshavaren skulle vara bra för deras barn.238 Båda skolorna har utsatts för 

kritik av varandra bl.a. p.g.a. att slutsatser ansetts vara grundade på få studier som inte ansetts 

vara representativa för dagens barn.  

 

En flytt utomlands med den ena föräldern kan innefatta två konkurrerande krav inom ramen för 

fastställandet av barnets bästa – den ena förälderns önskan att flytta utomlands med barnet 

kontra den andre förälderns önskan att hålla kontakt med barnet i sin nuvarande ort. De flesta 

jurisdiktioner anser att barnets bästa ska bestämma vilken förälders intressen som ska ges 

företräde. Barnets bästa är dock beroende av barnets känsloband och kvalitén på barnets 

relationer med var och en av sina föräldrar. Vid beslut om huruvida en flytt med en av 

föräldrarna kommer att vara i barnets bästa, måste beslutsfattare noggrant utvärdera, väga och 

balansera en mängd olika konkurrerande faktorer.239  

 

Det har gjorts mycket få empiriska undersökningar kring hur barn påverkas av en flytt.240 Det 

finns ett stort behov av forskning som bidrar till kunskap om resultaten och effekterna av beslut 

som begränsar, eller gör det möjligt att flytta. Några studier har funnit att få eller måttliga flyttar 

för ett barn inom intakta familjer kan innebära en positiv upplevelse för barn.241 En faktor som 

barn, både inom och utom intakta familjer, lyft fram i en studie när det gäller de positiva 

aspekterna av en flytt var vikten av familjen. Många av de positiva upplevelserna kring en flytt 

relaterade till att flytta till en plats där många av de utvidgade familjemedlemmarna bodde. 

Flera barn nämnde vidare att de gillade kontrasterna mellan de olika platserna som föräldrarna 

bodde på. Detta innebar att barnen fick åtnjuta två olika livsstilar och även åtnjuta erfarenheter 

som de annars inte hade fått. Andra barn gillade den nya platsen som de hade flyttat till bättre 

än platsen som de hade flyttat från.242 Ytterligen en positiv upplevelse ansågs vara de nya 

vännerna som de fick efter flytten.243 

 

                                                 
237 Taylor m.fl. 2010, s. 19. 
238 Kelly och Lamb 2003, s. 197.  
239 Strous 2007, s. 231. 
240 Jämför Taylor m.fl. 2010, s. 21 och s. 27. 
241 Taylor m.fl. 2010, s. 12 
242 Taylor m.fl. 2010, s. 106 f. 
243 Taylor m.fl. 2010, s. 110. 
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Flytten kan också ofta vara svår men i en intakt familj är barnet stödd av familjens stabilitet och 

av barnets känsla av att han eller hon är skyddad av båda föräldrarna och buffrad från 

överväldigande krav. Den intakta familjen konfronterar livets utmaningar som en familj som, 

oavsett situationens svårighet, förväntas hjälpa sina familjemedlemmar och särskilt sina barn. 

Däremot finns det studier som kommit fram till att en flytt även inom intakta familjer kan 

förknippas med skadliga resultat för barn.244 En flytt i en icke intakt familj påverkar ett barn 

som redan har blivit traumatiserat av uppbrottet av dess föräldrars separation. Det sker i 

skuggan av tidigare erfarenheter. För barnet som har separerade föräldrar kommer varje avbrott 

att innebära fara och kräver försiktighet i föräldraplaneringen och stöd för barnet – en flytt för 

barnet kan ibland innebära en andra, eller ibland en tredje förändring från det ursprungliga 

avbrottet som uppstod för tiden för föräldrarnas separation. Det är därför viktigt att förstå 

naturen för skilsmässobarnen för att kunna bedöma konsekvenserna av upprepade avbrott i 

barnets liv och hur påverkan av detta kan dämpas.245  

 

I svensk rätt finns en bestämmelse i FB 6 kap. 8 § som har till syfte att förhindra att ett svenskt 

barn som sedan en längre tid bott i ett familjehem där han eller hon rotat sig inte rycks upp från 

sin invanda miljö.246 Efter tre års vistelse i samma familjehem ska socialnämnden särskilt 

överväga om det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och om det 

därför finns skäl att väcka talan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna.247 

Här får kontinuitetsprincipen dominera över återföreningsprincipen om det är till barnets bästa. 

Kontinuitet och ökad trygghet för barnet framhävs i förarbeten som fördelar med en 

vårdnadsöverflyttning från föräldrar till ett familjehem. Förälderns etablerade position som 

vårdnadsutövare ska inte inverka på bedömningen.248 Kontinuitetsprincipen kan även sägas 

framgå av EKMR artikel 8 i den bemärkelsen att barnets intresse av att inte få sin 

familjesituation förändrad kunde väga över förälderns intresse av återföreningen. Har ett barn 

förts bort eller hållits kvar i en stat som, i likhet med Sverige, tillträtt 1980 års Haagkonvention 

kan vårdnadshavaren kräva att barnet förs tillbaka till den stat där det före bortförandet hade 

hemvist. Att skydda barn mot den skadliga effekten av att bli uppryckta från sin invanda miljö 

är det övergripande syftet bakom 1980 års Haagkonvention.249 

                                                 
244 Taylor m.fl. 2010, s. 12 
245 Wallerstein och Tanke 1996, s. 309 f. 
246 Prop. 1981/82:168, s. 39 f. 
247 SoL 6 kap. 8 §. 
248 Prop. 1981/1982:168 s. 39 ff och s. 70, SOU 1979:63 s. 76 ff. 
249 Se Schiratzki 2008, s. 112 med där angiva källor. 
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En flytt till ett annat land kan komma att leda till att det blir betydligt svårare för ett barn att ha 

en regelbunden och direkt kontakt med en förälder som stannar kvar i hemlandet. 250  Det 

förändrade geografiska avståndet innebär att telefonkontakt, skriftväxling och ”virtuellt 

umgänge” (via e-mail, webkameror, Skype, Facebook o.s.v.) kommer att få mycket större 

betydelse.251 Webkamera, telefon och e-mail anses inte sällan att betraktas som olämpliga 

substitut för upplevelsen av familjelivet genom regelbunden fysisk kontakt.252 För vissa barn 

kan telefonkontakt eller kontakt via e-mail vara sporadisk, svårt eller inkonsekvent.253 Vissa 

barn har inte tillgång till sådan teknik för att hålla kontakten med den andra föräldern eller så 

är denna teknik otillförlitlig eller problematisk. Användning av mobiltelefoner och sms:ande 

anses dyrt vid samtal eller meddelande till utländska nummer och detta ses som ett problem.254 

Utöver dessa kostnader anser vissa barn att kostnader för resor begränsar kontaktakten med den 

andre föräldern. En flytt kan utgöra en enorm ekonomisk belastning för föräldrarna och indirekt 

kan det också utgöra en ekonomisk belastning för barnen.255  

 

Svårigheten med att finansiera internationell kontakt kan innebära slutet för en meningsfull och 

direkt relation mellan förälder och barn. Kostnaderna kan anses för oöverkomliga och 

orealistiska att underhålla.256 I vissa fall upphör kontakten helt på grund av flytten utomlands.257 

Några barn har rapporterat svåra, ansträngda eller avlägsna relationer med den andre föräldern. 

I de flesta fall berodde detta inte på flytten utan p.g.a. relationen före flytten.258 Vissa barn var 

arga på den andra föräldern p.g.a. separationen och dess efterföljande beteenden.259 När barn 

har tillfrågats vad de fann svårt med en flytt relaterade deras svar generellt till att behöva lämna 

familj och vänner och avståndet till dessa.260 Att lämna vänner upplevdes svårt och kunde 

ibland vara en anledning till att inte vilja flytta.261 Barnens vänner är en faktor som måste tas i 

beaktande vid flytt utomlands eftersom barn vanligtvis ingår i ett socialt nätverk.262 Barnen 

                                                 
250 Dyer 1996, s. 70. 
251 Taylor m.fl. 2010, s. 15. 
252 Taylor m.fl. 2010, s. 29. 
253 Taylor m.fl. 2010, s. 115. 
254 Taylor m.fl. 2010, s. 117. 
255 Taylor m.fl. 2010, s. 33, s. 120. 
256 Taylor m.fl. 2010, s. 36. 
257 Taylor m.fl. 2010, s. 31.  
258 Taylor m.fl. 2010, s. 126. 
259 Taylor m.fl. 2010, s. 127. 
260 Taylor m.fl. 2010, s. 108. 
261 Taylor m.fl. 2010, s. 109. 
262 Taylor m.fl. 2010, s. 18. 
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rapporterade betydande variationer angående hur deras vänskapsrelationer upprätthölls efter en 

flytt. Några hade förlorat kontakten med sina vänner, medan andra, särskilt de som regelbundet 

återvänt till sin ursprungliga plats, fortfarande hade kunnat hålla kontakt med sina gamla 

vänner.263 För många blev det nödvändigt att börja i en ny skola och några barn fann detta tufft 

eller skrämmande i början men de flesta började tycka om deras nya skola.264 Vissa barn 

ogillade överlag den plats som de hade flyttat till.265  

 

Flytten kan även få konsekvenser för barnets pågående familjerelationer med far- och 

morföräldrar, utvidgade familjemedlemmar, kusiner, den nya partnern till någon av föräldrarna 

och halv- eller styvsyskon m.fl.266 

 

4.2.1 Svensk domstols beaktande av vetenskap och beprövad erfarenhet 

Den uppmärksamme läsaren har i samband med beskrivningarna ovan angående de olika 

skolorna noterat att det är den andra skolan som lagstiftaren använder för att motivera hur barns 

välfärd bäst bevaras. Enligt en internationell studie av Dr Nicola Taylor, Megan Gollopoch 

Professor Mark Henaghan betonar svenska domstolar bibehållandet av en stabil miljö för barnet 

och den för närvarande kontakten med den icke hemmavarande föräldern. 267 Så sent som den 

27 november 2014 meddelade migrationsdomstolen ett avgörande där domstolen beslutade att 

medge undantag från huvudregeln i UtlL 5 kap. 18 § 1 st. om att en ansökan om 

uppehållstillstånd ska lämnas in i hemlandet. 268  Den omständigheten att det var fråga om ett 

litet barns behov av ett tryggt och varaktigt förhållande till båda sina föräldrar vägde tungt i 

denna bedömning. Familjesplittringen och principen om barnets bästa talade därför starkt för 

att tillåta ansökan inifrån Sverige.  Den 13 november 2014 meddelade migrationsdomstolen ett 

annat avgörande där en pappa (nedan kallad Y) gavs ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 

Sverige på grund av att han skulle kunna utöva umgänge med sitt barn (nedan kallad X).269 

Följande uttalades: ”X är bara drygt fyra år och bosatt i Sverige tillsammans med sin mor. Med 

hänsyn härtill är det knappast möjligt att låta umgänget med henne ske i ett annat land. Att Y 

skulle resa från Bosnien Hercegovina till Sverige varje vecka är inte ett realistiskt alternativ. 

För ett så pass litet barn som det är fråga om här kan inte heller umgänget upprätthållas genom 

                                                 
263 Taylor m.fl. 2010, s. 113. 
264 Taylor m.fl. 2010, s. 110. 
265 Taylor m.fl. 2010, s. 108.  
266 Taylor m.fl. 2010, s. 18. 
267 Taylor m.fl. 2010, s. 62. 
268 UM 5094-14. 
269 UM 8931-13. 

http://juridik.karnovgroup.se/xfile/KRSTHUM_2013_8931_R_ORG.pdf
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telefon eller dylikt. Såväl hänsynen till barnets bästa som respekten för familjelivet talar istället 

för att Y ska beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § första stycket 4 

utlänningslagen.” 

 

Sverige ses internationellt som ett land som är emot flytt för barn.270 Ansökan om flytt avslås 

därmed av domstol som regel.271 En förälder som är ensam vårdnadshavare har enligt svensk 

rätt dock rätt att ta med sig och flytta utomlands med barnet utan den andre förälderns 

medgivande.272 Svea Hovrätt beslutade den 7 maj 2014 i en dom273 att vårdnaden om två barn 

skulle flyttas över från en mamma, som tidigare haft ensam vårdnad, till pappan. Gemensam 

vårdnad ansågs vara uteslutet p.g.a. samarbetsproblem och tingsrätten hade därför år 2011 

beslutat att ge kvinnan ensam vårdnad. Enligt avgörandet skulle barnen ha umgänge med sin 

pappa på ett visst sätt. Eftersom kvinnan brutit mot tingsrättens beslut om barnets umgänge med 

pappan genom att ta med sig barnen till okänd ort och att hon därmed har visat att hon inte 

medverkar till att ge barnen möjlighet att ha en god kontakt med båda sina föräldrar, skulle 

vårdnaden flyttas över. Domstolen uttalade: ”Om inte andra omständigheter talar för en annan 

lösning bör vårdnaden ges till den förälder som bäst främjar ett gott umgänge mellan barnet och 

den andra föräldern. Det finns särskild anledning att ifrågasätta en förälders lämplighet som 

vårdnadshavare om föräldern för bort barnet och avskär det från umgänge med den andra 

föräldern”. Är vårdnaden gemensam krävs att bägge vårdnadshavarna samtycker till att barnet 

byter hemvistland.274 Med hänvisning till barnets vilja har HD dock frångått uppfattningen att 

bägge vårdnadshavarens samtycke krävs för att barnet ska byta hemvist.275   

 

I svensk rätt har det sedan tidigt 1980-tal det framhållits att umgänge ska ses som en rättighet 

för ett barn.276 Enligt FB 6 kap. 2 a § ska barnets bästa komma i främsta rummet vid avgörande 

enligt detta kapitel. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende 

särskilt vid barnets behov av en ”nära och god kontakt med båda föräldrarna”. Umgänget är i 

första hand till för barnet och en förälder har inte någon absolut rätt till umgänge med sitt 

barn.277 Det ska vara barnets behov av umgänge som avgör om umgänge ska äga rum och i 

                                                 
270 Taylor m.fl. 2010, s. 41. 
271 Taylor m.fl. 2010, s. 62. 
272 Utrikesdepartementet [http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/28/66/3e84b7a2.pdf] 2015-01-15. 
273 HovR T 5537-13. 
274 Se t.ex. NJA 1995 s. 241.  
275 NJA 2002 s. 390. Se även Schiratzki JT 2002-03. 
276 Prop. 1981/82:168, s. 41.  
277 FB 6 kap. 15 § 1 st. 
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vilken omfattning. Som tidigare nämnts är regeringens uppfattning att ett barn mår bäst av att 

ha kontakt med båda sina föräldrar och därför ska det mycket till för att det ska anses vara 

barnets bästa att inget umgänge ska äga rum. 278  Regeringen har framhållit att gemensam 

vårdnad i de allra flesta fall är en ur barnets synvinkel mycket bra vårdnadsform men kan 

föräldrarna t.ex. inte samarbeta kan domstolen behöva avgöra vem av föräldrarna som ska ha 

vårdnaden.279 Umgänge anses vara så viktigt att domstolen vid avgörandet av vem som ska ha 

vårdnaden om ett barn tar hänsyn till vem av föräldrarna som bäst kan tänkas främja umgänge 

med den andre föräldern.280  

 

5 Har den svenska rätten ett barnperspektiv? 

Att barnets bästa ska beaktas framkommer bl.a. i UtlL 1 kap. 10 §, BK artikel 3, av 

Europadomstolens praxis av EKMR artikel 8 samt av Europeiska unionens stadga artikel 24. 

För att kunna ta hänsyn till barnets bästa enligt lagstiftaren och enligt beprövad vetenskap krävs 

bl.a. att Migrationsverket har tillgång till forskning kring hur barn påverkas av en flytt och för 

att kunna utreda om barnets bästa alltid är att flytta till ett annat land. Som intervjun har visat 

är frågan om barnets bästa något som inte prövas särskilt i dessa ärenden. Detta är även en 

slutsats som Nilsson kommit fram till i sin avhandling och regelverket har inte ändrats sedan 

hennes studie. Är rekvisiten i utlänningslagens mening uppfyllda beviljas således föräldern och 

barnet ett uppehållstillstånd. När barnets bästa är en icke-fråga finns det en risk att andra 

intressen än barnets bästa får väga tyngre, t.ex. förälderns intresse av att få ett uppehållstillstånd. 

Om andra intressen än barnets bästa får väga tyngre krävs som ovan nämnts att beslutande 

myndighet visar att en sammanvägning av relevanta intressen i det enskilda fallet har gjorts.281 

Denna typ av förhandsprövning, där konsekvenserna av olika beslutsalternativ bedöms, har som 

ovan nämnts, av FN-kommittén framhållits som en av de viktigaste följderna av principen om 

barnets bästa.282 Enligt beslutsfattaren har det ännu inte införts någon barnkonsekvensanalys 

på tillståndssidan så som det finns på asyl och mottagningen. Enligt SFS 2007:996 Förordning 

(2007:996) med instruktion för Migrationsverket ska Migrationsverket inför beslut eller andra 

åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för barn. Detta följer även av 

Migrationsverkets egen policy.  

 

                                                 
278 Se t.ex. HovR T 2975–10 och HovR T 4509–08.  
279 Prop. 2005/06:72, s. 1. 
280 S t.ex. HovR T 5537-13. 
281 Prop. 1997/98:182, s. 13.   
282 SOU 1997:116, s. 131. 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.ub.umu.se/document/843961/1?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.ub.umu.se/document/843961/1?versid=146-1-2005
http://proxy.ub.umu.se:7720/app/document?stid=se-doclink&doclink=HRVS_T_2010_2975&crumb-action=append&crumb-label=+Umg%C3%A4nge+med+pappan+trots+misstankar+om+%C3%B6vergrepp&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3Di9983C5E9551638B7E040DF0A17654B13
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Den svenska lagstiftaren har också uttalat sig kring att det vad som i den konkreta situationen 

är det bästa för ett barn ofta inte är något entydigt. Det måste därför många gånger göras en 

avvägning mellan alternativ som har såväl goda som dåliga konsekvenser för barnet. 

Lagstiftaren har även uttalat att barnets situation, behov och intressen ska beaktas i 

beslutsfattandet. Hur ska barnets bästa kunna beaktas om verket inte bedömer konsekvenserna 

av ett beslut?  Jag anser att kravet på att en barnkonsekvensanalys ska göras, tydligt 

framkommer i lagstiftningen och att det inte genomförs någon sådan bör därmed läggas verket 

till last. I den mån verket inte har de resurser som krävs för att kunna göra en 

barnkonsekvensanalys kan detta läggas lagstiftaren till last. Genom att verket inte använder sig 

av en barnkonsekvensanalys kan verket inte sägas använda sig av lagstiftarens och 

vetenskapens, utifrån beprövad erfarenhet, syn på vad som utgör ett barnperspektiv. 

En del i bedömningen av barnet bästa är hörandet av barnet och att barnets åsikt tillmäts 

betydelse. I UtlL 1 kap. 11 § stadgas att hänsyn ska tas till barnet. Att barnet har rätt att komma 

till tals och att dess åsikt ska tillmätas betydelse framkommer även av BK artikel 12 och 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 24. Av 

intervjuundersökningen som jag genomfört framgår att barn numera hörs som huvudregel. 

Detta är ur ett barnperspektiv givetvis mycket positivt och barnperspektivet kommer tydligare 

till uttryck nu jämfört med när Nilsson gjorde sin studie och fann att barn hördes i ett fåtal av 

ärendena. Som jag ser det är detta dock inte nog. Migrationsverket ger nämligen 

utlandsmyndigheten en begäran om att utreda föräldern och då menar beslutsfattaren att det är 

underförstått att även barnet ska höras. Om barnet inte hörs kan verket ta kontakt med 

utlandsmyndigheten och fråga hur det kommer sig att barnet inte har hörts. Genom att verket 

inte tydligt ger utlandsmyndigheten en begäran om att även utreda barnet kan det leda till att 

barn inte alltid hörs. Verket kan som sagt fråga hur det kommer sig att barnet inte har hörts men 

vill verket ha en utredning med barnet därefter krävs det ytterligare resurser från 

utlandsmyndigheten vilket försvårar och förlänger handläggningen även för Migrationsverket. 

Dessutom kan det vara riskabelt, svårt eller kostsamt för familjen att på nytt ta sig till en 

utlandsmyndighet för en uppföljande utredning. Detta kan leda till att verket undviker att kräva 

in en utredning med barnet i efterhand.  

Det är viktigt att verket hör barnet innan det bestämmer om ingripande åtgärder som kommer 

kunna ha avgörande och långsträckta verkningar för barnens nuvarande och framtida 

välmående. I många länder saknas svensk utlandsmyndighet och lagstiftaren har uttalat det är 
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av vikt att, särskilt yngre barn, inte tvingas att göra långa och ibland besvärliga resor för att 

ansöka om familjeåterförening.283 Även om jag är medveten om att det kan vara besvärligt för 

familjen att ta sig till utlandsmyndigheten för utredningen anser jag att det är viktigare att det 

görs en ordentlig utredning. De kortsiktiga negativa aspekterna överväger enligt min mening 

de risker som eventuellt annars kan följa i det långsiktiga loppet om det inte görs en ordentlig 

utredning. Som jag ser det finns det inget sätt att avgöra vad som är bäst för barnet utan att ta 

hänsyn till barnets känslor, tankar och uppfattningar. Detta förutsatt att barnet uppnått en viss 

ålder och kan föra sin egen talan. Utifrån intervjun med beslutsfattaren framstår det som att det 

är en generell uppfattning hos verket att det är viktigare att föräldern hörs än att barnet hörs i 

och med att det enbart begärs en utredning i förälderns ärende. Barnet riskerar därmed att 

skildras som ett objekt snarare än ett subjekt.  

Hörandet av barn kan ses som avvägningsnorm genom att det ska göras en bedömning av om 

det är olämpligt att barnet hörs och p.g.a. det ska göras en bedömning av om hänsyn ska tas till 

det barnet har sagt med beaktande av barnets ålder och mognad. Beslutsfattaren måste således 

bedöma riskerna med att ett barn hörs men även en bedömning av mognad måste göras. 

Bedömningen bygger på handläggaren eller beslutsfattarens kompetens. Som vi har sett är det 

dock upp till utlandsmyndigheten att avgöra detta och verket synes ha liten insyn i hur denna 

bedömning görs. Handläggaren på verket träffar ju aldrig barnet och kan således inte heller 

bedöma mognaden utan kan enbart se till åldern. Därmed kan det kanske vara rimligt att det är 

utlandsmyndigheten som ska avgöra om barnet ska höras. Däremot anser jag att 

utlandsmyndigheten ska ta för vana att motivera varför barnet inte har hörts alternativt att det 

skrivs in i mallarna att utlandsmyndigheten, om barnet inte hörs, ska motivera varför barnet inte 

har hörts. Verket vet ju inte heller vilken barnkompetens utlandsmyndigheten har och genom 

att motivera varför barnet inte har hörts blir det lättare för handläggaren att förlita sig på 

utlandsmyndighetens bedömning. Det finns anledning att tro att barnet inte hörs främst p.g.a. 

ålder och att åldern avgör om det är olämpligt att barnet hörs. Vidare är det tydligt att det finns 

en 12-årsnorm eftersom mallarna anpassas utifrån om barnet är under eller över 12 år. Detta är 

problematiskt eftersom lagstiftaren har uttryckt att även andra omständigheter ska beaktas vid 

avgörandet om det är olämpligt att barnet hörs. Barnkonventionen är även den tydlig med att 

det inte enbart är ålder som ska avgöra utan att det även ska handla om mognad.  

                                                 
283 Prop. 1996/97:25, s. 264. 
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Av intervjun framgår att barnets åsikt inte tillmäts någon betydelse vid prövningen men att 

barnets uttalanden kan påverka seriositetsprövningen. Barnets åsikt är således även det en icke-

fråga i prövningen. Det finns anledning att tro att barnet hörs främst för att ”syna” förälderns 

rätt till uppehållstillstånd, dvs. barnet kan höras och detta kan läggas till grund för en 

seriositetsbedömning, snarare än för att synliggöra barnet och dess egna åsikter. Detta är 

givetvis problematiskt men står dessutom i strid med Migrationsverkets egen handbok.284 Att 

barnets åsikt inte tillmäts någon betydelse annat än för seriositetsprövningen är således inte i 

överensstämmelse med lagstiftarens eller vetenskapens, utifrån beprövad erfarenhet, syn på vad 

som utgör ett barnperspektiv.  

Vid beslut om uppehållstillstånd tas det heller ingen hänsyn till barnets rätt till umgänge med 

den andre föräldern. Detta trots att en vägledande princip enligt lagstiftaren är att undvika 

åtgärder, som leder till att barn skiljs från sina föräldrar.285 Att detta är en vägledande princip 

för lagstiftaren framkommer inte tydligt i utlänningslagstiftningen. För att tydligare kunna 

bedöma barnets bästa och för att försäkra sig om att barnets rättighet till sina bägge föräldrar 

tillvaratas skulle det kunna införas en ordning där Migrationsverket alltid begär in ett yttrande 

från den andra föräldern (även vid ensam vårdnad för den medsökande föräldern).286 Yttrandet 

skulle kunna innehålla den andre förälderns syn på flytten, hur hen tror att barnet kommer att 

påverkas samt hur mycket kontakt och umgänge föräldern har haft med barnet. Om föräldern 

som vill flytta inte kan inkomma med yttrandet från den andre föräldern bör sökande istället ge 

en rimlig förklaring till varför ett yttrande inte har kunnat inhämtas. 

 

Eftersom det till största del, vid beslut enligt UtlL 5 kap. 3 a § 2 st., beviljas tidsbegränsade 

uppehållstillstånd går det att fundera kring om vistelsetiden på två år i väntan på ett eventuellt 

permanent uppehållstillstånd kan ses som oproblematisk. Visserligen finns det, om förälderns 

anknytning till sin anknytningsperson brister och uppehållstillstånd inte kan ges på annan 

grund, en bestämmelse i UtlL 5 kap. 6 § som kan komma att tillämpas. Denna bestämmelse ger 

barnet en möjlighet för barnet att få stanna i Sverige om det om det vid en samlad bedömning 

av utlänningens situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter. 

 

                                                 
284 Se Utlänningshandboken, avsnitt 37:5 “Att utreda barn” 
285 Prop. 1996/97:25, s. 230 och s. 226. EKMR artikel 8. Barnkonventionen bl.a. artiklarna 3 och 9. Prop. 

1996/97:25, s. 226. 
286 Se barnkonventionen artikel 9. 
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Bestämmelsen är av undantagskaraktär och har ett snävt tillämpningsområde. 287  Vid 

bedömningen ska bl.a. utlänningens anpassning till Sverige särskilt beaktas. ”Lagförslaget ger 

även utrymme för att beakta att exempelvis barn, som saknar nätverk i hemlandet, har fått ett 

fungerande nätverk i Sverige och att avsaknaden av detta nätverk allvarligt skulle äventyra 

barnets framtida psykosociala utveckling. Nätverket kan exempelvis utgöras av personer som 

barnet etablerat familjesammanhållning med under familjehemsplacering när barnet saknar 

släktingar i Sverige eller i hemlandet. Vid bedömningen av om ett barn har etablerat ett nätverk 

kan även den tid som barnet har vistats i Sverige kunna komma att få betydelse som en 

omständighet i den samlade bedömningen. Även vistelsetiden är en omständighet som kan 

komma att beaktas i den samlade bedömningen, men det kan inte ställas upp någon exakt gräns 

för hur lång tid ett barn ska ha vistats i Sverige för att ha uppnått en tillräcklig stark anknytning 

till svenska förhållanden”.288 Enligt ett avgörande från Utlänningsnämnden krävdes det minst 

fyra års vistelse för att få stanna enligt UtlL 5 kap. 6 §.289 Den reella tiden en person befunnit 

sig i Sverige har inte någon självständig relevans vid bedömningen av rätten till 

uppehållstillstånd, utan det är den kvalitativa anknytningen som är avgörande.290
  

 

5.1 Finns det rättsligt utrymme att tillmäta barnets bästa en reell 
betydelse för beslutet? 

Om barnets bästa ska tillmätas reell betydelse innebär det att en ansökan om uppehållstillstånd 

kan komma att behöva avslås. Som ovan visat finns det enligt UtlL 5 kap. 3 a § ingen skyldighet 

att bevilja föräldern uppehållstillstånd eftersom bestämmelsen är fakultativ. Rättstillämparen 

behöver dock alltid ta ställning till om dess beslut kan komma att strida mot någon rättslig 

bestämmelse. Rättstillämparen måste således utreda om ett avslag kan strida mot förälderns rätt 

enligt EKMR artikel 8. Familjebegreppet har som tidigare nämnts successivt fått en något 

vidare innebörd. I rättsfallet Sommerfeldt mot Tyskland slog Europadomstolen fast att såväl 

det objektiva som det subjektiva måste beaktas för att förälderns rättigheter enligt EKMR artikel 

8 inte ska kränkas. Praxisutvecklingen är osäker och splittrad. Rätten till familj och rätten till 

privatliv regleras i samma artikel där de två begreppen inte särskiljs och där rätten till privatliv 

är ett bredare begrepp än familjebegreppet. Detta medför att det är vanskligt att ge en klar bild 

av rättsläget. Artikelns familjebegrepp är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.291 

                                                 
287 Prop. 2004/05:170, s. 280. Se även MIG 2007:15, MIG 2007:35, MIG 2008:10 och MIG 2009:31. 
288 Prop. 2013/14:216, s. 27. 
289 Utlänningsnämnden, 970324. 
290 Prop. 2004/05:170, s. 191. 
291 Se Mattsson 2010, s. 57 med där angivna källor. 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.ub.umu.se/document/abs/MIG_2007_0015?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.ub.umu.se/document/abs/MIG_2007_0035?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.ub.umu.se/document/abs/MIG_2008_0010?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.ub.umu.se/document/abs/MIG_2009_0031?src=document&versid=146-1-2005
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Istället får ambitionen stanna vid att med hjälp av relevanta rättsfall försöka tolka och förstå 

vad familjebegreppet kan inrymma respektive begränsas av, utan att kravet att påvisa skarpa 

konturer eller ett heltäckande innehåll. 292  Det är uppenbart att det är de faktiska 

omständigheterna som ska stå i centrum för bedömningen angående huruvida ett familjeliv har 

etablerats mellan de inblandade parterna. Att skydda just det faktiska familjelivet och de 

relationer som detta innefattar får således anses vara artikeln primära syfte.293 Uppkommer en 

fråga ifall rätten enligt artikel 8 har kränkts, måste det bedömas om splittringen i familjen är 

proportionerlig och därmed kan anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 294 

Sammanfattningsvis måste det dels utredas om föräldern har rätt till privat- och familjeliv 

tillsammans med barnet och dels om den personen föräldern avser att ingå samboskap eller 

äktenskap med kan anses utgöra familjemedlem till föräldern. 

 

Tidigare har familjen ansetts vara en skyddsvärd del av enskildas privata sfär som ska skyddas 

från statliga ingripanden. Europadomstolen har däremot nu tydliggjort att staten har ett ansvar 

att aktivt ingripa om föräldern sviktar i sin omsorg om barnet. Forskning har visat att barnet 

kan fara illa om den flyttar ifrån sin andra förälder och möjligheterna till umgänge upphör. Men 

vad innebär egentligen att svikta i sin omsorg? I FB 6 kap. 7 § finns en bestämmelse som medger 

vårdnadsöverflyttning när en förälder brister i sitt vårdnadsutövande. Förutsättningen är att 

föräldern vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller i övrigt 

brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. I 

HovR T 5537-13  överflyttades vårdnaden eftersom det fanns ”särskild anledning att ifrågasätta 

en förälders lämplighet som vårdnadshavare om föräldern för bort barnet och avskär det från 

umgänge med den andra föräldern”. Här hade den andre föräldern inte samtyckt till flytten och 

min gissning är att domstolen mest troligt inte hade kommit fram till samma slutsats om 

föräldern hade samtyckt till flytten. Frågan är om inte detta snarare avspeglar ett 

föräldraperspektiv, dvs. föräldern kan inte utöva umgänge med barnet, snarare än ett 

barnperspektiv. Det faktum att en förälder har ensam vårdnad kan vara problematiskt sett utifrån 

att Sverige som huvudregel måste erkänna en dom på ensam vårdnad. I Sverige får en ensam 

vårdnadshavare ta med barnet utomlands utan den andre förälderns medgivande, borde det inte 

vara samma förhållande för den utländska föräldern? Det går dock att förhålla sig kritisk till det 

faktum att en ensam vårdnadshavare i Sverige kan flytta utan den andre förälderns medgivande. 

                                                 
292 Se även Mattsson 2010, s. 51-52. 
293 Mattsson 2010, s. 50 med hänvisning till Marckx mot Belgien. 
294 EKMR artikel 8. 
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Hade det funnits ett tydligt barnperspektiv enligt den svenska rätten när det kommer till flytt 

för ett barn hade inte en ensam vårdnadshavare fått flytta med sitt barn utan att hänsyn tas till 

barnets umgänge med den andre föräldern. Som vi har sett kan däremot svensk domstol besluta 

att överflytta vårdnaden om en svensk förälder brister i sin omsorg på ett sätt som medför 

bestående fara för barnets hälsa eller utveckling.  

 

När en förälder flyttar med ett barn som har en förälder i hemlandet som barnet har regelbunden 

kontakt med går det att, utifrån rättsfallet, ifrågasätta förälderns lämplighet som vårdnadshavare 

pga. denna avskär barnet från umgänge med den andra föräldern. Om rättstillämparen anser att 

det är barnets bästa att stanna i hemlandet bör ansökan således avslås. Av BK:s artikel 4 följer 

även att staten har ett ansvar att skydda barn. Om ett barn inte samtycker till en flytt kan ett 

beslut om beviljande ändock fattas med en uppfattning om att samhället inte bör ingripa i sådana 

frågor med hänvisning till bl.a. EKMR artikel 8. Om samhället accepterar sin funktion som 

medlare i en konflikt mellan man och hustru bör också funktionen som medlare i en konflikt 

mellan förälder och barn accepteras.295 Åtminstone så länge som det finns ett rättsligt förfarande 

för detta så att barnet kan lägga fram sina åsikter och få det prövat. Det finns bestämmelser i 

svensk rätt som stadgar att om barnet har fyllt 15 år, har hen rätt att själv föra sin talan i mål 

och ärenden enligt den lagen.296 Om barn bedöms vara kompetenta och autonoma kan detta 

dock komma att skapa svårigheter när det kommer till barn som av olika anledningar inte kan 

hävda sina intressen på grund av ålder eller av andra skäl. Detta kan skapa en motsägelsefull 

bild. Jag anser dock att det bör införas en rätt men inte skyldighet för barnet att företräda sig 

själv (s.k. processbehörighet). Om barnet ska avgöra barnets bästa flyttas frågan från 

politikernas bord och blir istället en fråga om dialog med barnet, en informationsfråga, och 

ytterst någonting som kan avgöras i juridiska instanser. Detta leder till en ökning av demokratin 

och förtydligande av det kompetenta barnet som formulerar sina intressen.  

EKMR artikel 8 tillerkänner alltså både barnet och föräldern rätt till skydd för privat- och 

familjeliv. Däremot verkar det som att Migrationsverket helt bortser från barnets rätt när den 

koncentrerar sig på förälderns rätt. Frågan som uppstår är om Migrationsverket och lagstiftaren 

har uppmärksammat den senare rättsutvecklingen av artikel 8. Beslutsfattaren ansåg ju att 

Migrationsverket inte hade mandat att gå in och påverka och detta kan ha sin förklaring i att 

synen fortfarande är att staten inte ska lägga sig i familjens privata sfär. För att inte riskera att 

                                                 
295 Se bl.a. FB 6 kap. 18 a §. 
296 SoL 11 kap. 10 § 2 st. LVU 36 § 2 st. 
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bryta mot artikel 8 skulle verket egentligen behöva bedöma barnets rätt enligt artikeln. För detta 

krävs att verket känner till barnets relationer och vilken kvalité dessa har. Har t.ex. någon annan 

än föräldern som avser att flytta varit mer närvarande i barnets liv kanske barnet enligt artikel 

8 har rätt att stanna kvar med den andre eller andra personerna. För att kunna utreda barnets rätt 

enligt EKMR artikel 8 krävs det att det görs en utförligare utredning och det kan även komma 

att krävas mer av den enskilda handläggaren i sitt arbete att bedöma rätten enligt artikel 8. 

Denna utförliga utredning kan genomföras genom att verket har en möjlighet att ställa konkreta 

frågor till barnet. Som det ser ut nu används standardmallar vid utredningen. Detta kan förenkla 

och påskynda handläggningen för den enskilda handläggaren men förfarandet kan riskera att 

leda till att det tas liten hänsyn till det enskilda barnet.  

Kommer rättstillämparen fram till att barnet har rätt enligt EKMR artikel 8 till att få stanna i 

sitt hemland och att föräldern har rätt att vara förenat med barnet och den nya partnern enligt 

EKMR artikel 8 kommer en avvägning att behöva göras. Som vi har sett ska barnets bästa även 

enligt EKMR inverka vid bedömningen och barnets intresse av att inte få en förändrad 

familjesituation kan åsidosätta förälderns intresse av att ha sin familj återförenad. Med 

hänvisning till K och T mot Finland paragraf 155 kan en, vid en konflikt mellan föräldrars rätt 

till familjeliv och barns motsvarande rätt, helhetsbedömning av barnets bästa således innebära 

att barnets rätt till familjeliv får avgöra frågan om återföreningens innehåll och tidsramar. Barns 

familjeliv inte nödvändigtvis beroende av formella begrepp såsom t.ex. ensam vårdnadshavare 

utan beroende av psykologiska band  

Om rättstillämparen anser att det är barnets bästa att stanna i hemlandet och således väljer att 

avslå barnets ansökan måste verket även ta ställning till hur den ska göra med förälderns 

ansökan. UtlL 5 kap. 3 a § 2 st. stadgar att om en utlänning ges ett uppehållstillstånd ska även 

hens barn ges uppehållstillstånd Detta kan avspegla lagstiftarens synsätt att vilja undvika 

åtgärden att skilja på barn och förälder. Däremot lämnas rättstillämparen utan vägledning i det 

fall uppehållstillstånd inte beviljas barnet med hänsyn till barnets bästa. Min djärva gissning är 

att lagstiftaren inte brytt sig om att anpassa lagstiftningen efter det fall att det är till barnets 

bästa att inte beviljas uppehållstillstånd. Detta eftersom frågan om barnets bästa i praktiken är 

en icke-fråga och det har därför inte funnits något behov av en bestämmelse som reglerar avslag 

med hänsyn till barnets bästa. Att barnets bästa verkligen ska beaktas avspeglas inte i 

lagstiftningen i större mån än att det inledningsvis i UtlL 1 kap. 10 § och UtlL 1 kap. 11 § 

stadgas att hänsyn ska tas till barnen. Rättstillämparen måste således utreda hur tillämparen ska 
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göra med förälderns ansökan i det fall barnets ansökan avslås. Ska verket även kunna avslå 

förälderns ansökan? I UtlL 5 kap. 3 a § stadgas att uppehållstillstånd får ges till en utlänning 

om inte särskilda skäl talar mot. Med hänsyn till att det som huvudregel är barnets bästa att ha 

kontakt med båda sina föräldrar bör verket även kunna avslå förälderns ansökan. Föräldern kan 

komma att få ansöka på nytt men då med villkoret att hen inväntar att barnet fyller 18 år. Det 

går nämligen att argumentera för att föräldrar bör vara förberedda på att stanna kvar i samma 

land som sitt barn om det anses vara till barnets bästa. Detta eftersom ett föräldraskap kan anses 

kräva betydande självuppoffring. Har föräldern dessutom uppvisat att hen vill vara med barnet 

genom att lämna in en ansökan för både hen och barnet bör hen även vara beredd på att stanna 

kvar i hemlandet med sitt barn om det är till barnets bästa att stanna i hemlandet. Kanske bör 

det införas en bestämmelse som stadgar, om utlänningens barn inte beviljas uppehållstillstånd 

med hänsyn till barnets bästa, ska utlänningen inte heller beviljas uppehållstillstånd.297 Det 

finns dock en risk för att förälderns besvikelse av att inte få ett uppehållstillstånd kan komma 

att påverkar barnet negativt i dess välbefinnande.  

 

5.2 Inför BK som svensk lag 

Det är 25 år sedan FN antog BK. Frågan är om det hade varit möjligt att komma längre i arbetet 

för barnets mänskliga rättigheter i Sverige? FN:s barnrättskommitté ansåg redan 1993 i deras 

första rekommendationer att Sverige borde göra BK till lag.298 Kommittén ansåg även i sin 

rapport från 2009 att Sverige inte tog tillräcklig hänsyn till barnets bästa i migrationsfall. 

Kommittén rekommenderade den svenska lagstiftaren att höja medvetenheten om innebörden i 

och den praktiska tillämpningen av principen om barnets bästa. Vidare rekommenderade 

kommittén att BK:s artikel 3 ska återspeglas i lagstiftning och handläggning i större 

utsträckning samt att åtgärder vidtas för att garantera att principen om barnets bästa utgör 

grunden i handläggningen och i alla beslut.  Kommittén rekommenderade även Sverige att 

inkorporera BK i svensk lag.299  

                                                 
297 Nilsson 2007, s. 207. Freeman 2010, s. 4. Taylor, Dr Nicola m.fl. 2010, s. 24. Schiratzki 2008, s. 81. 
298 FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige 1993 CRC/C/15/Add.2. 
299 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Sweden CRC/C/SWE/CO/4  

26 June 2009 s. 6. p. 27, 28. Regeringen beslutade den 27 mars 2013 att tillkalla en särskild utredare för att göra 

en översyn av barnets rättigheter i svensk rätt. Utredaren har i uppdrag att göra en kartläggning inom särskilt 

angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter 

enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt. Utredaren ska 

också analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt. Vidare ingår att 

analysera erfarenheter i andra länder, både länder som har och inte har inkorporerat barnkonventionen samt att 

analysera konkreta skillnader inom barnrättsområdet mellan Sverige och länder som har inkorporerat 

barnkonventionen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 4 mars 2015 

se dir 2013:35. 
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Konventionen ratificerades av Sverige 1990 utan några reservationer men trots att Sverige 

förbundit sig att följa BK finns det uppenbara brister i både lagstiftning och praxis eftersom 

konventionen inte är införlivad i svensk lag.  Hänvisningen till ”barnets bästa” i utlänningslagen 

har enligt lagstiftaren syftat till att skydda barnen men detta har alltså visat sig vara otillräckligt. 

Genom att konventionen blir svensk lag måste barnets rättigheter prioriteras vid eventuell 

konflikt med andra intressen och den blir således tvingande när andra lagar ska tolkas. På så vis 

blir kompetensutveckling inom rättsväsendet nödvändigt. Genom den ökade kompetensen 

minskar förhoppningsvis även godtyckligheten i myndighetsutövningen som gäller barn.  

Genom att införa BK till svensk lag blir den möjlig att åberopa och tillämpa direkt hos 

domstolar och myndigheter. Åsidosättandet av BK med argumentet att den inte är lag kommer 

inte längre att kunna användas.  

 

Den förra regeringen tillsatte en utredning om BK som svensk lag och i vår presenteras denna 

utredning. Den nya regeringen har dock redan i regeringsförklaringen aviserat att den vill göra 

BK till svensk lag. Givetvis kommer inte beslutet att inkorporera BK till svensk lag att magiskt 

leda till att barns rättigheter efterlevs i Sverige. Det kommer fortfarande krävas ett fokuserat 

barnrättsarbete, med tydlig prioritering från myndigheter och politiker. Förarbeten måste 

skrivas med omsorg och de tolkningsinstrument av BK som finns måste användas av 

beslutsfattare. Vidare kommer det krävas satsningar på utbildning av professionella som arbetar 

med eller fattar beslut som rör barn. Risken med införandet är att domstolar och myndigheter 

kan komma att behöva hantera intressemotsättningar. 

 

Det går även att förhålla sig kritisk till att Sverige ännu inte har undertecknat det tredje 

tilläggsprotokollet om enskild klagorätt trots att det har trätt ikraft. Sverige har alltså inte ens 

visat någon avsikt att i framtiden tillträda det. Som FN:s barnrättskommitté har poängterat 

måste det ges effektiv gottgörelse som kompensation när en rättighet har kränkts om det ska 

vara någon mening med att ha rättigheter. Jag håller däremot inte helt med kommittén i detta 

uttalande eftersom rättigheterna ändock kan ha betydelse för hur samhället ser på barnen. 

Genom att tillerkänna barnet diverse rättigheter ses barnen som rättsinnehavare. På längre sikt 

kan detta medföra att de politiska, sociala, organisatoriska och kulturella strukturerna 

förändras.300 

                                                 
300 FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, 

Rekommendationer, Inledning, [http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm] 2015-01-22. 
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6 Avslutande diskussion 

Barnets bästa är en avvägningsnorm i utlänningslagen men eftersom Sverige inte har gjort några 

reservationer gentemot BK kan barnets bästa inte tolkas på ett sådant sätt att ett barn förvägras 

de rättigheter som det tillerkänns enligt BK. Som tillämpningen av UtlL 5 kap. 3 a § 2 st. ser ut 

nu är barnets bästa en icke-fråga och så även barnets åsikt och barnets rätt till umgänge med 

sina båda föräldrar. Begränsningar av att åberopa barnets bästa i utlänningslagstiftningen kan 

förklaras av att en avvägning mellan barnets bästa och andra intressen anses nödvändigt och 

har gjorts i utlänningslagstiftningen. Lagstiftaren vill t.ex. ha en möjlighet att reglera 

invandringen men detta förklarar inte att bl.a. barnets bästa är en icke-fråga när det gäller dessa 

”medföljande” barn. 

 

Av min utredning framgår att föräldrarätten synes gå före barnrätten när det gäller 

utlänningsärenden centrala för denna uppsats. Om rättstillämparen anser att EKMR artikel 8 

ger föräldern denna rätt till uppehållstillstånd har Europadomstolens praxis däremot visat att 

barnets bästa kan ta över förälderns intressen. Vidare är det tydligt att både den internationella 

och svenska lagstiftaren betonar att den vill undvika familjesplittring. Trots detta finns det risk 

för att Migrationsverket idag, för varje beviljande av barns uppehållstillstånd när det gäller 

dessa ärenden, splittrar familjer. Flytten kan som ovan nämnts även få konsekvenser för barnets 

pågående familjerelationer med far-och morföräldrar, utvidgade familjemedlemmar, kusiner, 

den nya partnern till någon av föräldrarna och halv- eller styvsyskon m.fl.301 Som vi har sett 

har barn enligt EKMR artikel 8 rätt till rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv och det är 

konventionens tolkning av familjemedlem som har företräde framför svensk rätt. Det familjeliv 

som artikel 8 avser att skydda är främst relationen mellan barnet och ursprungsfamiljen men 

artikeln ser inte uteslutande till det genetiska släktskapet utan lägger stor vikt vid de sociala och 

psykologiska banden. Syskon samt mor- och farföräldrar kan även anses ingå i barnets 

familjeliv. Det är därför viktigt att Migrationsverket utreder vilka relationer barnet har i 

hemlandet samt vilken relation barnet har med den föräldern som avser att flytta.  

 

Vidare är det tydligt att den svenska och internationella lagstiftaren anser att barnet har rätt till 

umgänge med sina båda föräldrar. Som min studie visat tas det vid Migrationsverkets prövning 

dock ingen hänsyn till barnets rätt till umgänge med den andre föräldern. Det finns inte heller 

                                                 
301 Taylor m.fl. 2010, s. 18. 
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någon bestämmelse i utlänningslagen som uttryckligen knyter an till UtlL 5 kap. 3 a § 2 st. som 

betonar vikten av umgänge eller att barnets åsikt ska tillmätas betydelse i dessa ärenden så som 

t.ex. UtlL 5 kap. 17 § 2 st. knyter an till bestämmelsen i UtlL 5 kap. 3 a § 2 st. 

 

Som ovan nämnts meddelas tidsbegränsade uppehållstillstånd i hög utsträckning. Detta innebär 

i praktiken att barnet under cirka tre år kommer att leva i ovisshet kring huruvida barnet får 

stanna i Sverige.302 På asylprocessens område har lagstiftaren uttalat att barn oftast inte själva 

valt att lämna sitt land och kan i mindre grad än vuxna överblicka konsekvenserna och att barns 

tidsperspektiv skiljer sig från vuxnas. Vidare uttalade lagstiftaren att ett år är för ett litet barn 

en oändligt lång tid då personligheten genomgår stora och dramatiska förändringar. 303 

Fördröjning och osäkerhet kan vara till mycket stor skada för barns utveckling och för 

tidsbegreppet för barn ofta ses som längre än det gör för vuxna.304 Att fördröjning och osäkerhet 

kan vara till skada för barnet märks även genom att BK:s artikel 10 anger att prövningen i ett 

familjeåterföreningsärende ska ske snabbt.305 Att barnet måste leva i osäkerhet under minst två 

år för att verket ska kunna ta ställning till om förhållandet är seriöst och bestående innan 

permanent uppehållstillstånd beviljas utgör brist på koherens i det rättsliga systemet. Den minst 

tvååriga väntan kan anses utgöra ett grundläggande fel i relation till retoriken på asylområde 

där vikten av snabba beslut betonas. Det går att fråga sig om den uppskjutna 

invandringsprövningen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet är det bästa för barnet. Den 

viktiga frågan bör ju vara om relationen är seriös till att börja med, att den brister torde vara 

irrelevant. Även etablerade förhållanden där uppskjuten invandringsprövning inte tillämpas kan 

ju brista. Jag misstänker att detta förfaringssätt har att göra med att lagstiftaren inte vill 

uppmuntra till skenförhållanden men när det är ett barn inblandat kanske lagstiftaren bör 

resonera annorlunda? 

 

Tidigare förutsattes det att medgivande till flytten fanns. Eftersom det till största del är kvinnor 

som flyttar med sina barn306 kan förklaringen till den förutfattade meningen kanske förklaras 

rättshistoriskt. Tidigare ansågs modern nämligen vara bäst lämpad att ta hand om små barn. 

Den förutfattade meningen kan grunda sig på ett antagande om att mamman är den bättre 

                                                 
302 Prop. 2004/05:170, s. 178 ff.  
303 Prop. 1996/97:25, s 246. 
304 UNICEFs handbok om barnkonventionen 2007, s. 138 f. 
305 Se även barnkonventionens preambel. 
306 Nilsson 2007, s. 207. Freeman 2010, s. 4. Taylor m.fl. 2010, s. 24. Schiratzki 2008, s. 81. 
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föräldern och att pappan inte bryr sig i större utsträckning utan enkelt kan gå vidare med sitt 

liv. 

 

Något om eventuell risk för olovliga bortföranden ska också nämnas kort. Frågan som uppstår 

är nämligen om det finns en risk för att olovliga bortföranden kommer att öka om barnets bästa 

tillmäts betydelse? Utgångspunkten är att utlänningar förutsätts respektera det förhållandet att 

utlänningar normalt ska ha tillstånd för att vistas i Sverige. Detta är normalt också fallet.307 

Olovligt bortförande av barn sker av en mängd olika anledningar och risken för att inte få 

igenom en flytt behöver inte nödvändigtvis betyda en ökad mängd av olovliga bortföranden.308  

 

Slutligen kan det diskuteras vilken eller vilka professionella grupper som ska tillgodose behovet 

av vetenskap och vilken kunskap handläggare och beslutsfattare ska ha för att kunna bedöma 

inte alltid entydiga forskningsresultat.309 Som jag visat är det tydligt att både den internationella 

och svenska lagstiftaren har utgångspunkten att barnet som huvudregel mår bäst av att ha 

kontakt med sina båda föräldrar. Utifrån den svenska lagstiftarens retorik kan det verka som att 

om detta förhållande vore självklart. Men hur har lagstiftaren egentligen kommit fram till sin 

utgångspunkt? Eftersom det saknas hänvisningar till forskning ställer jag mig kritisk till 

lagstiftarens utgångspunkter. Förmodligen är det så att lagstiftaren väljer utgångspunkter och 

vetenskaplig skola utifrån politiska preferenser. I brist på hänvisning till forskning går det att 

ifrågasätta om lagstiftaren har använt sig av vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag liksom 

lagstiftaren har dock denna utgångspunkt men för mig är den inte lika självklar. Jag har 

nämligen även studerat forskning som har den andra utgångspunkten dvs. att barnet mår bäst 

genom att skydda relationen med den primära vårdgivaren och på så vis skapat mig en mer 

nyanserad bild. T.ex. går det att problematisera kring hur en förälder som inte får flytta kommer 

att må vid ett avslag och hur en, på grund av detta förhållande, eventuellt olycklig förälder 

kommer att påverka barnet. Lagstiftarens retorik överensstämmer däremot enligt mig med 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt internationell barnrätt. Däremot är retoriken i strid med 

praktiken eftersom Migrationsverket inte intervenerar i privat- och familjelivet. 

 

                                                 
307 Prop. 1996/97:25, s. 231. 
308 Taylor m.fl. 2010, s. 38. 
309 Se t.ex. SOU 2001:10 om barn och homosexuella. Skilda tolkningar av forskningsresultat kan vara en 

förklaring till de skilda ställningstaganden som utredningens majoritet och minoritet gör. Att ”man” har olika syn 

på vilket barnets bästa som ska tillgodoses (det inskränkta eller det utvidgade) kan vara en annan förklaring. 
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6.1 Slutsats 

Barnets rätt till deltagande handlar mer om politisk retorik än om praktik och glappet 

däremellan är stort när det gäller barn. Lagstiftaren vill gärna framstå som barnets vän men när 

det kommer till att omvandla retoriken till konkreta reformer är viljan inte lika stark.310  För att 

barnets rättigheter ska kunna förverkligas krävs en lokal botten och förståelse. Att avgöra 

barnets bästa är långtifrån enkelt och i synnerhet om forskning inte beaktas. Även om det finns 

begränsad forskning inom området kan vissa slutsatser dras. Utan forskning famlar 

beslutsfattare nästan helt i mörker vid det viktiga beslutet som kan ha dramatiska effekter för 

ett barns liv. Som min uppsats har visat är barnets bästa, barnets åsikter och barnets rätt till 

umgänge med sina båda föräldrar irrelevanta (icke-frågor) för beslutsfattaren i dessa ärenden. 

Hänsyn kan däremot tas till barnet för att ”syna” seriositeten. Beslut i dessa ärenden bygger 

antingen på att beslutsfattaren inte alls reflekterar över konsekvenserna av ett visst beslut eller 

på en rad antaganden eller gissningar kring vad beslutet kan få för konsekvenser för barnet.  

 

Problemen som jag med hjälp av min intervjuundersökning funnit i den praktiska tillämpningen 

hos Migrationsverket är ett symptom på problem med rätten. Utlänningslagens grundpremisser 

synes styras av en privatlivsdiskurs där den centrala frågan i dessa ärenden är vem som har 

vårdnaden. Föräldrarätten framkommer starkt och familjeautonomin prioriteras. T.ex. finns det 

i UtlL 5 kap. 17 § särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd vari det i bestämmelsens 

andra stycke tydliggörs att uppehållstillstånd får beviljas endast efter medgivande också av den 

förälder till vilken anknytning inte åberopas, om den föräldern har del i vårdnaden av barnet. 

För att framhålla vikten av barnets bästa, barnets åsikt samt barnets rätt till umgänge med sina 

båda föräldrar bör lagstiftaren även införa bestämmelser kring detta i exempelvis UtlL 5 kap. 

17 §.  

 

Sammanfattningsvis är barnens karaktär som bihang till föräldrarna tydligt i dessa ärenden. 

Barnen skildras som ett objekt som lätt kan flyttas från en plats till en annan.311 Barnet som 

subjekt måste synliggöras i utlänningslagstiftningen för att undvika att barnet i dessa ärenden 

ses som ”medföljande”.  Barnet är en individ och ska därför också behandlas därefter. 

 

 

                                                 
310 Se bl.a. Prop. 2012/13:10, s. 27. 
311 Se även Taylor m.fl. 2010, s. 11 och Nilsson 2007, s. 236. 
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Bilaga - barns röster312  
 
When I get sad I miss him. (Sean, aged 11)  

I’d like to go to [overseas country]. [It would be] hard because we’d miss Dad. (Maddie, aged 10)  

[Friend’s] Dad lives so close to her, she can see him all the time. Cos Dad lives in [city] it’s kind of hard. It’s 

been over two months since I’ve seen Dad. (Ashleigh, aged 10) 

He’s not very good at phoning me. It’s usually me phoning him. And that’sabout once a week or every two 

weeks. It’s not exactly set. It’s just whenever. (Laura, aged 14)  

 

Just ring him and stuff. We didn’t really keep in touch that much cos it was sort of hard cos we were so young. 

(James, aged 12)  

 

I was a bit gutted cos we didn’t have a phone so I couldn’t keep in contact with him, and the only communication 

we had was a cell phone. (Nicole, aged 13)  

 

Yeah, maybe if he really wants to contact me maybe he should like contact me and like stay to that thing instead 

of just distancing away. Cos sometimes we try to call him and see if he wants to talk or something, but usually 

he’s at work. (Paige, aged 10) 

 

We can email, but he probably wouldn’t reply to it for another few days. (Aaron, aged 15)  

 

We made an arrangement a while back that every second Saturday we’d ring him and every Saturday that we 

didn’t ring him that he’d ring us. He hasn’t kept up that arrangement. (Liam, aged 13)  

 

It’s not the same as talking to him in person. (Olivia, aged 15) When Nina (aged 13) was living with her father 

he listened in on her phone calls to her mother and he did not like her ringing her mother: He never encouraged 

it. Whenever I said, ‘I’m ringing Mum’ he’d give me the cold shoulder. …. I could hear breathing during those 

conversations. … He said, ‘I’m your father and I have a right to listen to your conversations’. (Nina, aged 13) At 

the time of the interview Nina was back living with her mother and phone contact with her father was sporadic 

and superficial: My conversations with him now are so brief. ‘Hello Dad, how are you?’.‘School work going 

well?’. ‘Yes, what are you doing?’. ‘Homework.’ ‘Okay, bye.’ That was the ritual, the telephone conversation. … 

I used to phone him sometimes but I just can’t be bothered now. I don’t want to. I don’t think he wants me to 

phone cos he doesn’t phone me very much as well. (Nina, aged 13) 

 

It’s more light and fluffy. We don’t really talk about anything, any actual problem. … If you really talk to him, 

face to face it’s better. (Christine, aged 17) 

Simon, who had experienced several relocations, said the things he did not like about moving were “not seeing 

Dad as much and not seeing friends” but what he found problematic was not liking the place he moved to. He 

thought “it was really good moving” to the one location, but found another location difficult because of the 

violence and bullying he experienced there. 

Just leaving Dad I think and friends. Just leaving everything behind, everything you’d sort of known. [Saying 

goodbye to] all the family, pretty tough. (Jacob, aged 16)  

 

I was a bit sad because I was going to leave my Dad and lots of my friends down there. … I had my 

grandparents, my Dad, my cousins and my aunties there. (Sean, aged 11)  

 

It’s so far away. You can’t really go see them [family] and like talk and stuff.It’s such a big trip. (James, aged 

12) 

 

I make friends, and sometimes best friends, but I never really make BF [best friends] for life. But I had this one 

girl, we’d known each other since we were like three and we absolutely adored each other and then we moved 

away. But we’re still in contact. (Paige, aged 10)  

 

My friends in [town] were probably the best friends I’ve ever had, and it was hard moving away from them. 

(Will, aged 17) I’d miss my friends though. (Jason, aged 8)  
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[The hard thing about moving] It’s probably just sad with all my friends. Probably about it really, just missing 

my friends. (Sean, aged 11)  

 

I wanted to stay in [city] cos that’s where all my friends are. They did [ask me what I wanted] and I wanted to 

stay down here cos that’s where my friends are. (Leo, aged 11)  

 

I’d still miss my friends cos I have heaps down here. (Connor, aged 11) 

 

Andrea wished her father lived closer so that he could have come to where she lived so that:… if there was plays 

that I’m performing in I kind of want him to see them, but he’s up in [city]. I’d want them to be closer … He 

would be able to come down for plays every now and then. (Andrea, aged 14) 

 

I was a bit sad because I was going to leave my Dad and lots of my friends down there. … I had my 

Grandparents, my Dad, my cousins and my aunties there. (Sean, aged 11) 

 

Well, I’m the only one in Dad’s family who lives in the North Island, and so they have big family get-togethers 

and I never go and it’s just annoying. I remember like one time I was down there for a holiday and the week 

after I left, which was still holidays, they all had a family get-together and that was a bit annoying. (Paula, aged 

14) 

 

Bad points probably were like pretty much most of my family from my Mum’s side lived in [city]. And my 

grandparents on my Dad’s side were in [city]. (Amber, aged 13) For Amber, moving away meant that she kept 

in contact with her grandparents, but not with her aunts and uncles: “It just didn’t happen.” Interestingly, she 

planned on moving back to where her father lived when she left home, not because she wanted to be closer to her 

father, but because “most of my family’s up there and I get on really well with my aunts and uncles”. 

 

Like Nina, those children who did not get a say about the relocation and/or contact they had with their other 

parent thought it was important children had a voice: The kids should be deciding and their parent because then 

they know what the kid wants. (Charlie, aged 8) I think it’s quite good because mostly children they might try to 

say something to their parent, the parent will say completely different thing, ‘Oh, no we’re not going to do that.’ 

They don’t really listen. But if someone talks to the children they listen properly. (Libby, aged 9) 

 

Maybe tell your parents and if they don’t like it, tell your lawyer and if they don’t listen, tell the Judge. If they 

don’t listen … I don’t know what to do. (Connor, aged 11) 

 
I decided I don’t want to decide. … I made it clear, but they didn’t listen.(Adam, aged 11) I just said I don’t 

care, I just want to be with one of my parents … [if you say I want to go with Dad] that would be mean to Mum, 

or I wanna go to Mum, and that’d be mean to Dad. And, like, I wanted to be with both of them. (Ashleigh,aged 

10) About “about four” professionals asked him what he wanted and he felt they were pressuring him to choose 

between his parents: 

 

The children and young people were asked what advice they would give another child facing a relocation issue. 

Generally, their responses fell into the four categories: Staying in contact with your parent(s); having a voice; a 

reassurance that things will work out; and just accepting the situation and “going with the flow”. Having a say 

and being listened to was important to the children and young people we spoke with. Those who had got to have 

a say and contribute to the relocation decision valued this opportunity. Those who had not or who had felt they 

were not listened to were unhappy about this. As part of its review of current law in various jurisdictions, the 

Family Law Council (2006a, 2006b) usefully grouped countries according to three general approaches to 

relocation which they ascertained internationally, and Messitte (2009) has completed a similar exercise in respect 

of American States: 

 

”Maybe like keep your hopes up, don’t bring yourself down cos everything’s changing. Cos sometimes change 

can be good and sometimes it can be really bad, but you can work your way through it. (Paige, aged 10) There’s 

not much you can do. You’ve just got to go with the flow. (Andrew, aged 15)  

I suppose it’s never really a good experience having your parents break up and all that fighting and stuff that 

comes with it and then breaking up and going in two different ways and not being able to see one parent or the 

other. But I suppose if it happens you’ve just got to get on with it and try to keep everything like normal and just 

be yourself and just do what you normally do and try just and carry on as if everything’s fine. (Jacob, aged 16)  

I might say, try and not make a fuss if your parents are having a bit of an argument otherwise it will be a bit 

stressful. (Libby, aged 9)  



3 

 

Don’t get your hopes up [about parents getting back together] because if they would get together then they’d 

probably, maybe it was serious and maybe they’d get back together within a week or something. But I would 

probably say don’t get your hopes up. (Emily, aged 11). 

 

 

 

 


