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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

I Sverige finns idag människor från hela världen. En del är medborgare, en del har 

arbetstillstånd eller andra tillfälliga tillstånd, andra är asylsökande eller vistas i landet illegalt. 

Sverige är ett land dit många utlänningar söker sig för att få skydd från förföljelse och 

förtryck, men även av andra skäl som att få en god utbildning och veta att det finns mat för 

dagen. De söker sig helt enkelt till Sverige för att få ett bättre liv.  

 

En del av dessa söker asyl i Sverige för att få uppehållsrätt och erkännande av deras behov av 

internationellt skydd. Det är Migrationsverket som handlägger ärenden om asyl. De 

minderåriga som söker asyl i Sverige har bevislättnader, Migrationsverket har utökat 

utredningsansvar och det ställs andra krav på hur eventuellt återvändande till deras hemländer 

ska genomföras. För de minderåriga krävs vid återvändande att det finns någon som 

tillgodoser den minderåriges mänskliga rättigheter. Det kan exempelvis vara föräldrarna, 

statliga institutioner eller barnhem. 

 

Det kommer minderåriga från Marocko till Sverige. Dessa bedöms sällan av Migrationsverket 

ha behov av internationellt skydd, utan får ofta beslut om att de ska utvisas till sitt hemland. 

Dessa minderåriga utvisas i praktiken inte till sitt hemland – eftersom deras hemland, 

Marocko, inte tar emot dem.  

 

Trots att Marocko inte tar emot dem får de inte uppehållsrätt i Sverige, utan de som kvarblir i 

Sverige har ett avvisnings- eller utvisningsärende hängande över sig. Efter det har fattats 

utvisningsbeslut handläggs deras ärenden antingen av Migrationsverket eller polisen, 

beroende på om de medverkar till sin utvisning eller inte. Oavsett om de medverkar till sin 

utvisning eller inte är det i princip omöjligt att utvisa dem. En fråga som uppstår – vad är det 

som gör att denna grupp av minderåriga lämnar sitt hemland för att söka skydd? På det 

kommer en följdfråga – varför erhåller de i begränsad omfattning skydd i Sverige? 

 

Sverige är ett land som har ratificerat många internationella konventioner som berör 

mänskliga rättigheter. En del av dessa är tillämpliga på de minderåriga utan vårdnadshavare 
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som söker asyl. Ett resultat av dessa konventioner är att i alla ärenden med minderåriga ska 

hänsyn tas till barnets bästa. 

 

Inrikesministern Anders Ygeman har kommenterat situationen för de minderåriga från 

Marocko i en artikel i DN och sagt att Marocko måste ta sitt folkrättsliga ansvar för dem. 

Dessutom framgår det av artikeln att Anders Ygeman anser ”Att, som i dag, låta dem leva 

kvar i en miljö med droger och brott tycker han rimmar illa med barnkonventionen”.1 

 

Inom asylpolitiken har det på senare tid ingåtts flera politiska överenskommelser. Det har 

även lagts många politiska förslag. Dessa kommer att påverka situationen för de som söker 

asyl i Sverige framöver. Förslagen kommer troligen även påverka möjligheten för 

asylsökande att stanna i Sverige. Vidare kommer förslagen antagligen även att påverka de 

minderåriga från Marocko som söker asyl i Sverige. 

 

Det har under hösten 2015 pågått en diskussion mellan Sverige och Marocko, där Marocko 

har krävt att Sverige inte ska erkänna Västsahara som stat, för att överhuvudtaget diskutera de 

minderåriga från Marocko. Denna situation försvåras ytterligare av att det största partiet i 

regeringen, Socialdemokraterna, har på sin kongress 2009 beslutat om att det är partiets linje 

att erkänna Västsahara som stat. Dessutom röstade båda regeringspartierna för ett 

riksdagsbeslut om ett erkännande 2012. Däremot berättade statsministern, Stefan Löfven, 

tidigare i år att det inte är aktuellt med ett erkännande av Västsahara likt erkännandet av 

Palestina. Detta gör att det finns även en politisk dimension av frågan om de minderåriga från 

Marocko.2 Det tycks dock som att regeringen för närvarande stödjer Marocko och Marockos 

suveränitet över Västsahara. Utrikesministern Margot Wallström har åtminstone uppgett att 

de vill överklaga en dom från EU-domstolen gällande ett exportavtal mellan EU och Marocko 

där avtalet upphävdes och anledningen till det var att Västsahara inkluderades i avtalet.3 

 

Denna uppsats beskriver en problembild om den situation som de minderåriga från Marocko 

hamnar i samt utreder Sveriges ansvar utifrån svensk rätt och barnkonventionen. Uppsatsen 

ska inte ses som en vägledning i individuella ärenden om asyl, utan ska ses som en 

                                                 
1 Dagens nyheter [dn.se] hämtat 2015-09-20. 
2 Socialdemokraterna [socialdemokraterna.se] hämtat 2015-11-17 samt Expressen [expressen.se] hämtat 2015-

11-17. 
3 Sveriges Radio [ekot.se] hämtat 2015-12-13. 



8 

 

genomlysning av den situation som minderåriga från Marocko försätts i på grund av 

Marockos och Sveriges ageranden. 

  

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att problematisera den situation som uppstår, både socialt och 

rättsligt, för ensamkommande minderåriga från Marocko i samband att de ansöker om asyl i 

Sverige. 

 

 Hur ser situation för de minderåriga från Marocko ut i Marocko respektive Sverige? 

 Vilka juridiska möjligheter har de minderåriga från Marocko att stanna i Sverige? 

 Hur kan situationen som uppstår förstås ur principen om barnets bästa? 

 Skulle den rättsliga regleringen kunna vara annorlunda utifrån ett rättighetsperspektiv? 

 

Uppsatsen kommer inte belysa utspel om ny lagstiftning; de förslag som har annonserats men 

ännu inte implementerats. 

 

1.3 Forskningsöversikt 

 

Det finns väldigt lite forskning genomförd vad avser barnperspektiv på olika delar av 

migrationsrätten. Eva Nilsson har skrivit en avhandling som heter Barn i rättens gränsland 

från 2007 som handlar om barnperspektiv vid prövningen av uppehållstillstånd. Hennes arbete 

håller sig på en generell nivå och det har gått flera år sedan hon skrev sin avhandling, medan 

mitt arbete fokuserar på en specifik grupp och asylrätten. Asylrätten är ett område där det sker 

mycket förändringar snabbt. Det finns vissa slutsatser från Eva Nilssons arbete som är 

relevanta i denna kontext. Eva Nilsson konstaterar i sitt arbete, när det kommer till den 

praktiska tillämpningen av asylrätten, att det tas hänsyn till minderåriga främst vid prövning 

av uppehållstillstånd på humanitära skäl samt att denna hänsyn till minderåriga togs redan 

innan instiftandet av paragrafen om barnets bästa, som idag finns i Utlänningslagen (UtlL) 

1:10. Eva Nilsson menar därför att det är tveksamt om bestämmelsen om barnets bästa i UtlL 

har inneburit någon förändring vid prövning av minderårigas asylärenden. Bestämmelsen om 

barnets bästa tillämpas i enlighet med de exempel på humanitära skäl som ges i förarbeten, 

men håller sig enbart till de skäl som anges där, trots att det är en exemplifierande lista, vilket 

Eva Nilsson är kritisk mot.  



9 

 

 

Det finns även viss internationell forskning vad gäller barnperspektiv på migration, där ett av 

de senaste verken är European Asylum Law and the Rights of the Child från 2014 som är 

skriven av Ciara Smyth. I den boken studeras hur Europas gemensamma asylpolitik 

överensstämmer med barnkonventionen. Slutsatserna i det verket är att i arbetet med Europas 

gemensamma asylpolitik har lagstiftarna valt ut vissa rättigheter från Barnkonventionen och 

inte tagit hänsyn till andra. Verket lyfter också fram att det kommer att vara upp till de 

nationella domstolarna och EU-domstolen att säkerställa att Europas gemensamma asylpolitik 

faktiskt överensstämmer med barnkonventionen. 

 

Ett kommande verk som är relevant för området är Unaccompanied Children in European 

Migration and Asylum Practices som ska publiceras under 2016 som skrivs av Mateja 

Sedmak, Barbara Gornik, Birgit Sauer och Daniel Senovilla Hernández och i det verket ska 

EU-rätten studeras utifrån den syn på minderårigas rättigheter som presenteras i verket. 

 

Att studera minderårigas rättigheter och att använda barnperspektiv är inte nytt. Däremot 

bidrar min uppsats till området via att lyfta in en tolkning av barnets bästa på en specifik 

grupp av individer. 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

Jag ser rättssystemet som sådant som ett system varigenom vi inordnas under ett gemensamt 

system av normer. Inom ramen för det svenska rättssystemet har normerna en demokratisk 

förankring via våra folkvalda företrädare. Detta gör att vårt rättssystem har legitimitet och de 

påbud som följer av rättssystemet därför ska åtlydas av de som underordnas rättssystemet. En 

följd av detta är att jag också utgår ifrån att avtal och konventioner som Sverige har 

undertecknat samt ratificerat och är giltiga ska följas. 

 

Att rättssystemet har legitimitet och demokratisk förankring innebär inte att jag anser att det 

går att, baserat på hur rätten fungerar idag, utläsa hur rätten ska fungera framöver. Jag ser 

rättssystemet som dynamiskt, att det förändras över tid. Dessutom anser jag att grunden för 

rättssystemets utformning och tillämpning är föreställningar om individer och grupper. Dessa 

föreställningar grundar sig inte på någon absolut sanning utan värderingar och ideologi. 
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Uppfattningen att rätten är dynamiskt och att rättssystemet är byggt på sociala konstruktioner, 

inte någon absolut sanning, delas av många forskare.4 

 

Uppsatsen fokuserar på minderåriga. Svensk lag, UtlL 1:2, definierar minderåriga som 

människor under 18 år. Definitionen på minderåriga i uppsatsen utgår ifrån den definitionen. 

Dessutom utgår jag från att minderåriga är en särskilt utsatt grupp i samhället. Detta innebär 

att minderåriga, i större utsträckning än vuxna, är i behov av stöd och hjälp av sin omgivning 

för sin livsföring. Minderåriga har inte alltid förmåga att tillvarata sina egna intressen och har 

inte alltid möjlighet att inse vad som är bäst för denne i ett längre perspektiv. Dessutom anser 

jag att minderåriga beroende på ålder och mognad har olika möjlighet att ta till sig 

information och även om de tar till sig information har mindre möjlighet att göra informerade 

val än vuxna har. Vidare menar jag att minderåriga påverkas och präglas i större utsträckning 

än vuxna av sin omgivning och har svårare att ge uttryck för och hantera sina känslor. Detta 

gör att vid all myndighetsutövning över minderåriga måste särskild hänsyn tas till den 

minderårige. Dessutom måste det vid ärendehanteringen i samband med myndighetsutövning 

över minderåriga tas särskild hänsyn till den minderåriges kapacitet. Socialstyrelsen delar 

uppfattningen att minderåriga inte kan på samma sätt som vuxna föra sin egen talan, utan är i 

behov av stöd av vuxna som bevakar deras intressen.5 

 

Utlänningar i allmänhet och utländska barn i synnerhet är på grund av sitt främlingskap inför 

det svenska samhället utsatta. Utlänningar saknar rent generellt kunskap om den svenska 

kulturen och vad som följer av denna. Sverige är en rättsstat med fungerande rättssystem som 

i hög utsträckning garanterar rättssäker prövning av ärenden av rättslig natur. Detta till 

skillnad från de länder många asylsökande kommer ifrån där det i vissa fall helt saknas 

fungerande rättssystem och i andra fall finns rättssystem som är bristande på grund av 

exempelvis korruption. Denna utsatthet kan dock minskas och till och med förhindras via 

integration. Socialstyrelsen framhåller delar av det jag lyfter fram, men går ännu längre och 

menar att familjer med utländsk bakgrund ofta har ekonomiska problem, lägre utbildningsnivå 

och svag arbetsmarknadsanknytning och att de blir utsatta för diskriminerande 

myndighetsutövning från polis och rättsväsende.6 

 

                                                 
4 Gunnarsson, Svensson, 2009, s. 127-129. 
5 Socialstyrelsen [socialstyrelsen.se] hämtat 2016-01-01. 
6 Socialstyrelsen [socialstyrelsen.se] hämtat 2016-01-01. 
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Ytterligare en utgångspunkt för uppsatsen är att det finns okränkbara rättigheter. Dessa 

kommer bland annat till uttryck inom ramen för Förenta nationernas (FN) konventioner. Jag 

ser FN:s konventioner som ett uttryck för de normer och värderingar som ska komma alla 

människor tillgodo, en gemensam allmänmänsklig etik. I denna uppsats ges därmed FN:s 

konventioner en särställning som moraliskt överordnad i förhållande till andra rättsakter, detta 

trots att det inte finns något enhetligt sanktionssystem eller given uttolkare av dessa 

konventionstexter. Att jag ser FN:s konventioner som moraliskt överordnad andra rättsakter 

innebär att jag ser FN:s konventioner som överordnad bland annat nationell lagstiftning. Detta 

får dels ses som en idealbild, men även ett uttryck för hur jag anser att rätten borde förhålla 

sig till FN:s konventioner. Detta är något som ur ett svenskt perspektiv kan ses som 

kontroversiellt, detta är dock min syn på hur rätten borde fungera. Den traditionella synen på 

FN:s konventioner är att de är en måttstock som nationell lag ska jämföras gentemot.7 I 

praktiken innebär min syn på FN:s konventioner inte någon större skillnad gentemot den 

traditionella synen eftersom jag ser FN:s överordning som en idealbild. 

 

1.5 Metod 

 

Mina teoretiska utgångspunkter har inspirerat mig till att studera relationen mellan rätten och 

samhället. Det gör att jag inte enbart är intresserad av att genomföra en rättslig analys utan 

även att problematisera rätten och hur den fungerar utifrån de sociala förutsättningarna för de 

minderåriga från Marocko. Detta gör att det är intressant att studera rättens grundläggande 

konstruktion, hur rätten tolkas, vad som påverkar tillämpningen av rätten och hur åtnjutandet 

av de rättigheter som ges av lagstiftning och konventioner fungerar i praktiken. 

 

Uppsatsen fokuserar på en grupp i samhället och hur rättssystemet påverkar dessa. Detta 

innebär att använda enbart konventionell juridisk metod, för att fastställa gällande rätt, inte är 

det centrala i uppsatsen. Gällande rätt, de bedömningar som görs av Migrationsverket, 

avseende de minderåriga marockanerna är väl känd. För att visa på gällande rätt kommer 

statistik att användas. För att beskriva problembilden för de minderåriga marockanerna 

kommer rapporter, artiklar, intervjuer och statistik att användas. 

 

                                                 
7 Wacks, 2012, s. 22. 
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Det uppsatsen till stor del syftar till att åstadkomma är att beskriva den rättsliga ställningen 

för de minderåriga utan vårdnadshavare från Marocko och jämföra den med deras sociala 

situation. Detta både när de är i Marocko och när de vistas i Sverige. 

 

För att underlätta förståelsen för det som presenteras i uppsatsen kommer processen samt de 

materiella grunderna för uppehållstillstånd att beskrivas kort. Fokus för uppsatsen ligger dock 

inte på den delen utan den presentationen är en översikt. 

 

Vidare finns inte i dagsläget vägledande rättspraxis på området i överinstans, 

Migrationsöverdomstolen (MÖD). Det finns ett fåtal mål avseende minderåriga asylsökande 

från Marocko. Enligt systemet Vera8 har MÖD avgjort 5 mål sedan domstolen instiftades 

2006. 9 Dessa finns dock inte tillgängliga i rättsdatabaser. Det hade inte, inom ramen för detta 

arbete, varit möjligt att leta igenom samtliga årsböcker för Migrationsöverdomstolen för att 

hitta de avgöranden som finns. Det är inte heller säkert att de aspekter som har prövats hade 

tillfört något till uppsatsen. De minderåriga från Marocko som inte beviljas uppehållstillstånd 

överklagar sina ärenden i viss omfattning till migrationsdomstolen. Dessa ärenden får i 

mycket begränsad omfattning prövningstillstånd till MÖD, utan denna grupp av ärenden 

stannar ofta på myndighetsnivå och ändringsfrekvensen är låg i domstol.  

 

Trots att rättsläget är klart för gruppen finns det vissa domar där Migrationsverkets beslut har 

överklagats och den minderårige har beviljats uppehållstillstånd på särskilt ömmande skäl, 

domar där barnets bästa fått stort utrymme. En av dessa domar presenteras i framställningen 

nedan. Den domen presenteras enbart för att illustrera domstolars resonemang kring 

beviljande av uppehållstillstånd på särskilt ömmande skäl. Domen som används i uppsatsen 

hade kunnat bytas ut mot en annan dom där minderårig marockan beviljades 

uppehållstillstånd på särskilt ömmande skäl. Det hade inte, inom ramen för detta arbete, varit 

möjligt att ta fram fler domar, av samma skäl som gäller för MÖD, och det hade inte tillfört 

uppsatsen något väsentligt om även de hade presenterats. 

 

När intern svensk rätt studerades gjordes detta utifrån utgångspunkten att förarbeten ger 

uttryck för lagens ändamål och att lagstiftningen bör tolkas utifrån förarbeten. I den mån det 

                                                 
8 Vera är ett handläggningssystem som används av Sveriges Domstolar. 
9 Se bilaga 3. 
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finns relevant rättspraxis lyfts den fram. Detta gäller dock inte den internationella rätten, se 

nedan. 

 

När situationen för de minderåriga från Marocko beskrivs används rapporter från Lifos, 

Migrationsverkets databas för land- och rättsinformation. Det är den databas som 

Migrationsverket huvudsakligen använder som underlag för att skriva beslut i ärenden om 

asyl. Databasen syftar till att samla information om länder och samt omvärldsanalyser. Lifos 

är ett expertorgan som agerar opartiskt för att ta fram tillförlitlig och relevant landinformation 

och omvärldsanalyser. I den databasen finns information från många länders myndigheter 

som arbetar med migrationsfrågor, det finns även rapporter från icke-statliga organisationer. 

Allt material på Lifos kvalitetssäkras och kvalitetssäkringen syftar till att all information på 

Lifos ska komma från trovärdiga källor och vara aktuella.  

 

För att beskriva situationen för de minderåriga från Marocko när de befinner sig i Sverige 

hänvisas till artiklar, statistik samt intervjuer som har genomfört som en del av uppsatsen. 

Intervjuerna används även för att bekräfta problembilden kring gruppen och situationen de 

hamnar i samt beskriva delar av de rättsliga aspekterna. Enligt Claes Sandgren är intervjuer 

ett värdefullt redskap i juridiska arbeten och intervjuer kan bidra till att identifiera problem, 

berika analys och ge stöd åt slutsatser. Han anser vidare att intervjuer borde användas i större 

utsträckning i examensarbeten.10 Detta är en åsikt jag delar. Anledningen till att artiklar, 

statistik samt intervjuer används för att beskriva situationen för de minderåriga från Marocko 

när de är i Sverige är att det inte finns några rapporter som har granskat detta. Statistik hämtas 

från Migrationsverket och migrationsdomstolar. Den statistik som hämtas från 

migrationsdomstolarna är från systemet Vera. I Vera kopplas inte ärendenummer mot de olika 

måltyperna vilket gör att det inte går att verifiera att statistiken verkligen stämmer. Därmed 

finns en osäkerhet i den statistik som hämtas från Vera. 

 

Intervjuer har genomförts med personer med offentliga uppdrag som har funktioner som är 

centrala för situationen för de minderåriga från Marocko. Samtliga intervjuer är genomförda 

via att jag formulerat frågor baserat på den yrkesroll som personen som svarat på frågorna 

innehar. Detta innebär att alla personer jag intervjuat har fått svara på olika frågor. Jag har 

inte heller intervjuat flera personer med samma yrkesroll, på grund av uppsatsens omfång. 

                                                 
10 Sandgren, 2007, s. 42. 
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Detta innebär dock att resultatet av dessa intervjuer inte kan ses som representativt för alla 

med samma yrkesroll, dennes arbetsgivare, eller situationen för de minderåriga marockanerna 

som grupp. Däremot vad gäller anställda vid Migrationsverket förväntar jag mig att svaren är 

någorlunda representativa för myndigheten eftersom myndigheten ska fatta beslut med hög 

förutsebarhet, ha enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet samt ge god service som 

möter både de sökandes och andra intressenters behov utifrån Förordning (2007:996) med 

instruktion för Migrationsverket 1b. Svaren överlag gav underlag gällande situationen för de 

minderåriga från Marocko och skapade goda förutsättningar att diskutera och problematisera 

det övriga materialet som finns i uppsatsen. 

 

Intervjuerna genomfördes per e-post där jag skickade ett antal frågor där den som ska svara 

har möjlighet att svara på dessa utifrån sina egna tidsramar. Denna metod för att genomföra 

intervjuer har både för- och nackdelar. Den metoden innebär att det inte finns möjlighet att 

ställa följdfrågor på erhållna svar i direkt anslutning till svaren. Det resulterar i att det är 

särskilt viktigt att ställa relevanta frågor som inte är ledande. Metoden innebär dock också att 

intervjupersonen har möjlighet att fundera över frågorna och eventuellt konsultera 

informationskällor vid behov samt har möjlighet att svara utförligt på frågorna.  

 

De personer som intervjuades har arbetat med frågorna under en längre tid och har stor 

erfarenhet av gruppen minderåriga från Marocko. De som har intervjuats är en anställd vid 

gränspolisen, en teamledare vid återvändandeteam på Migrationsverket, Migrationsverkets 

verksamhetsexpert på Marocko samt en person som har varit god man för minderåriga från 

Marocko. Fler hade kunnat intervjuas inom ramen för uppsatsen, exempelvis anställd vid 

socialtjänsten och ett offentligt biträde. Däremot valde jag att ha fokus på Migrationsverket 

och gode män eftersom Migrationsverket har den centrala rollen kring asylsökande och god 

man på grund av att gode män i sin yrkesroll är de som kommer närmast de minderåriga. 

Vidare ansåg jag att de genomförda intervjuerna gav ett bra underlag utifrån uppsatsens syfte.  

 

Intervjuerna presenteras utan att censureras eller redigeras. Jag har enbart rättat stavfel där de 

har förekommit och fyllt i ord där ord har fallit bort. Eftersom jag har intervjuat personerna 

utifrån deras expertroll är inte deras namn det centrala, utan det är deras yrkesrelation till de 

minderåriga från Marocko som är det centrala och därför presenteras inte deras namn utan 

enbart deras yrkestitel. Det är även för att ge personerna anonymitet. Intervjuerna gav ett bra 

kunskapsunderlag för att diskutera och analysera materialet utifrån uppsatsens syfte. 
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Intervjuerna bekräftade dessutom den problembild som allmänt ges kring gruppen 

minderåriga från Marocko. 

 

För att beskriva principen om barnets bästa har FN:s barnkonvention, Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR) samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(Rättighetsstadgan) studerats. Jag studerade dessa och till vissa delar praxis som anknyter till 

dem för att belysa barnperspektivet i rättsakterna. Vad gäller folkrätten och hur den 

internationella rättskälleläran fungerar är staters praxis och doktrin på området centralt för 

uttolkning av traktater. När det gäller traktater ska de däremot tolkas med försiktighet utifrån 

förarbeten eftersom på traktaträttens område ses förarbeten som supplementära 

tolkningsmedel.  

 

Europarätten är inte i fokus, utan belyses för att ge ett bredare perspektiv av grunden för de 

barnperspektiv som förekommer inom olika rättsliga system. Fokus ligger på den interna 

svenska rätten. Därför kommer belysningen av europarätten inte vara omfattande. 

 

För att belysa visa delar av europarätten används Handbok om europeisk rätt rörande asyl, 

gränser och invandring. Detta är ett verk författat av Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter samt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

(Europadomstolen). Detta verk är inte juridiskt bindande för Europadomstolen, men kan ses 

som vägledande vid bedömningar. Det innebär givetvis att viss försiktighet ska användas vid 

tolkning av det som framgår av handboken, men innehållet i handboken är inte 

kontroversiellt. Därmed bedömer jag att det är relevant att använda handboken i uppsatsen. 

 

Det centrala för att belysa principen om barnets bästa i uppsatsen är barnkonventionen. Alla 

länder i FN:s generalförsamling röstade för barnkonventionens införande 1989 vilket mycket 

sällan förekommer. Idag har nästan alla världens länder ratificerat barnkonventionen. Detta 

gör att barnkonventionen har en särställning i internationell rätt eftersom nästan alla världens 

länder har att förhålla sig till den. Däremot saknar barnkonventionen eget sanktionssystem. 

Den enda möjligheten till sanktion när en stat som ratificerat barnkonventionen bryter mot 

reglerna i barnkonventionen är kritik och påtryckningar.  
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Jag belyser enbart ett antal artiklar i barnkonventionen, fokus kommer att ligga på artikel tre 

stycke ett. För att fylla dessa med innehåll används barnkonventionen tillsammans med FN:s 

barnrättskommittés allmänna kommentarer. Jag har valt att ta utgångspunkt från artikel tre 

stycke ett eftersom det är den artikeln i barnkonventionen som handlar om barnets bästa, 

vilket är rimligt utifrån det syfte som denna uppsats har. Jag använder FN:s 

barnrättskommittés kommentarer och tolkningar för att tyda barnkonventionens artiklar. FN:s 

barnrättskommittés allmänna kommentarer är baserade på den ursprungliga avsikten bakom 

formuleringarna av de olika artiklarna och förklarar hur de olika artiklarna bör fyllas med 

innehåll. Kommentarerna har dock inte ställning av praxis och de är inte heller förarbeten, 

utan de är hjälpmedel för staterna vid tolkning av barnkonventionen. FN:s barnrättskommittés 

kommentarer är inte heller bindande, däremot är det troligt att FN:s barnrättskommitté 

kommer använda sig av dessa kommentarer när de prövar ärenden enligt det tredje 

tilläggsprotokollet som jag kommer beskriva nedan11. Dessutom anser jag att lagstiftaren 

borde ta FN:s barnrättskommittés kommentarer på större allvar och ta med kommentarerna i 

sitt lagstiftningsarbete och att myndigheter vid tillämpning av barnets bästa använder 

kommentarerna i sin tillämpning. Detta följer utav mina teoretiska utgångspunkter, särskilt att 

jag anser att FN:s konventioner är överstående nationell lagstiftning.  

 

Vid tolkning av barnkonventionen används artikel 31 i Wienkonventionen om traktaträtten 

från 1969. Den artikeln föreskriver bland annat att traktater ska tolkas ärligt i 

överenstämmelse med den gängse meningen av traktatet sett i sitt sammanhang. Dessutom 

ska vid tolkning av traktatet även beaktas traktatets ändamål och syfte. 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel, i slutet av alla kapitel i den utredande delen finns en kort 

sammanfattning.  

 

Det inledande kapitlet behandlar problemformulering, syfte, teoretiska utgångspunkter och 

metod.  

 

                                                 
11 Se avsnitt 3.1.1. 
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I det andra kapitlet presenteras den rättsliga regleringen kring asylsökande, både utifrån ett 

processperspektiv och ett materiellt perspektiv. Dessutom presenteras statistik avseende 

uppehållstillstånd för de minderåriga från Marocko och det presenteras även ett rättsfall som 

visar att det är möjligt för minderåriga från Marocko att erhålla uppehållstillstånd på särskilt 

ömmande skäl. Detta kapitel syftar till att tydliggöra de rättsliga ramarna.  

 

I det tredje kapitlet presenteras den förståelse av barnets bästa som jag gör utifrån den 

tolkning som erhålles genom den angivna metoden. Detta innebär att jag lyfter fram FN:s 

barnrättskommittés kommentarer och går igenom hur FN:s barnrättskommitté anser att 

barnkonventionen ska tolkas. Jag lyfter även kortfattat in förankringen för principen om 

barnets bästa i europarätten och svensk rätt. 

 

Det fjärde kapitlet beskriver situationen för de minderåriga från Marocko i Marocko och 

Sverige. I första delen presenteras situationen för dem i Marocko, där presenteras hur de lever, 

hur de blir bemötta av myndigheter, situationen för gatubarn, tillgången till barnhem samt den 

allmänna situationen för de minderåriga där. I andra delen presenteras situationen för de 

minderåriga från Marocko i Sverige. Den mediabild som finns angående gruppen presenteras 

och därefter presenteras de intervjuer som är genomförda.  

 

I det sista kapitlet avslutas uppsatsen med att det presenterade innehållet diskuteras, 

problematiseras och analyseras. 

 

2 Rättslig reglering i Sverige 
 

2.1 Processen 

 

Asylprocessen innefattar olika delar och flera aktörer har ansvar för de asylsökande. Några 

aktörer som kan bli involverade i ett asylärende är exempelvis Migrationsverket, 

migrationsdomstolen, polisen, säkerhetspolisen och socialtjänsten. Här kommer framförallt 

Migrationsverkets och socialtjänstens roller att lyftas fram. 

 

När det kommer en minderårig utan vårdnadshavare som saknar uppehållstillstånd i Sverige 

och söker asyl hänvisar Migrationsverket den minderårige till en kommun som ansvarar för 

boende och omsorg avseende den minderårige, 3§ 2 stycket lag (1994:137) om mottagande av 
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asylsökande m.fl. Detta innebär att den minderårige anses uppfylla vistelserekvisitet utifrån 

socialtjänstlagen (SoL) och den minderårige har därför rätt till hjälp och stöd utifrån 2 a:1 

SoL. Om en annan kommun anvisas efter den ursprungliga hänvisningen flyttas ansvaret, 

vistelsebegreppet utifrån SoL, till den nya anvisningskommunen. Det kan vara aktuellt för 

kommunen att utreda den minderåriges skyddsbehov utifrån 14:1 SoL. Kommunen har också 

ansvar att se till att den minderårige får tillgång till skolundervisning. Landstinget ansvarar för 

att de minderåriga utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige har tillgång till samma hälso- 

och sjukvård som andra minderåriga som är bosatta i Sverige. Vidare ansvarar 

anvisningskommunen också för att utse en god man. Ansökan om god man kan göras 

antingen av Migrationsverket eller socialnämnden i berörd kommun. 

 

Offentligt biträde förordnas för minderåriga med stöd av 18:1 UtlL med anledning av 

eventuell utvisning eller avvisning. Minderåriga anses i Sverige sakna egen rättskapacitet och 

behöver därför vårdnadshavare för att vidta rättshandlingar. 18:3 UtlL löser denna 

problematik genom att ge offentligt biträde utan särskilt förordnande ställning som 

ställföreträdare för den minderårige avseende det aktuella ärendet. Detta gäller dock inte om 

god man finns förordnad. Offentligt biträde förordnas ofta snabbt, medan det kan ta längre tid 

innan god man tillsätts för den minderårige. Detta innebär att det ofta är det offentliga biträdet 

som har att bekräfta den minderåriges asylansökan efter att den minderårige själv har ansökt 

om asyl. Det ansvaret övergår dock till god man när den minderårige har sådan. Gode mannen 

agerar som vårdnadshavare för den minderårige och ska vara aktiv i den minderåriges 

asylansökan, ansvara för den minderåriges ekonomi, vara ett stöd i kontakten med släktingar 

och bistå den minderårige vid efterforskning av anhöriga. 

 

Migrationsverket har ett övergripande ansvar för de minderåriga som är utan vårdnadshavare.  

Migrationsverket ansvarar även särskilt för prövningen av den minderåriges asylansökan, att 

bevilja den minderårige dagsersättning samt att betala ersättning till kommuner för deras 

arbete. Inom ramen för Migrationsverkets prövning genomförs i regel tre samtal med 

minderåriga. Ett registreringssamtal, ett mottagningssamtal och ett asylutredningssamtal. 

Registreringssamtalet sker i samband med att asylansökan inges och där är fokus på att 

registrera den minderåriges asylansökan och få en bild av den minderårige som person. Detta 

samtal sker innan god man eller offentligt biträde har förordnats, den minderårige är därför 

ofta själv vid detta samtal. Under mottagningssamtalet ligger fokus på den minderåriges 

identitet, god man närvarar vid detta samtal. Det offentliga biträdet kan närvara vid 
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mottagningssamtalet, men närvarar sällan vid dessa. Under asylutredningssamtalet utreds 

identiteten hos den minderårige närmare och dennes asylskäl utreds. Efter 

asylutredningssamtalet skickar i regel det offentliga biträdet in en inlaga och därefter fattar 

Migrationsverket beslut i ärendet. Beslutet resulterar antingen i att den minderårige beviljas 

uppehållstillstånd eller att den minderårige avvisas eller utvisas12. Uppehållstillstånd kan vara 

permanent, vilket i dagsläget är det normala, eller temporärt. 

 

Om den minderårige inte beviljas uppehållstillstånd initieras en återvändandeprocess. Om den 

minderårige medverkar bistår Migrationsverket den minderårige i att återvända, medan om 

den minderårige inte medverkar ansvarar polisen för att genomföra utvisningen. Beslut om 

avvisning eller utvisning upphör gälla efter fyra år, 12:22 UtlL. Efter detta kan ny 

asylansökan inlämnas. Efter att beslut har fattats är det möjligt ansöka om 

verkställighetshinder enligt 8:7 UtlL. Det kan exempelvis handla om nya asylskäl som 

föranleder skyddsbehov eller medicinska, humanitära eller praktiska hinder. 

 

2.2 Uppehållstillstånd 

 

2.2.1 Statusförklaringar 

 

Att ansöka om asyl är en mänsklig rättighet och alla har rätt att få sin sak prövad. Asyl 

innefattar flyktingar enligt 4:1 UtlL som beviljas flyktingstatusförklaring, alternativt 

skyddsbehövande 4:2 UtlL som beviljas alternativ skyddsstatusförklaring och övrigt 

skyddsbehövande 4:2 a UtlL som beviljas övrig skyddsstatusförklaring. Dessutom är det 

möjligt att få uppehållstillstånd av humanitära skäl, 5:6 UtlL, vilket i lagtexten kallas 

synnerligen ömmande omständigheter för myndiga och särskilt ömmande omständigheter för 

minderåriga. Utrymmet för att beviljas uppehållstillstånd på synnerligen ömmande skäl är 

snävt.13 De omständigheter som krävs för att minderåriga ska beviljas uppehållstillstånd på 

humanitära skäl behöver inte vara lika allvarliga som för myndiga, vilket tydliggörs av att 

kravet för minderåriga är särskilda skäl istället för synnerliga skäl.  

 

                                                 
12 Avvisning och utvisning innebär att en stat beslutar att en person med utländskt medborgarskap ska lämna 

landet. Skillnaden mellan avvisning och utvisning är att avvisning sker inom tre månader från asylansökan 

och utvisning efter tre månader. 
13 Sandesjö & Wikrén, 2015, kommentaren till 5:6 UtlL. 
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Vid prövning av asylansökan prövas eventuellt skyddsbehov utifrån de olika paragraferna i 

tur och ordning. Först prövas om den asylsökande kan beviljas flyktingstatusförklaring, sedan 

alternativ skyddsstatusförklaring, därefter övrig skyddsstatusförklaring och sist synnerligen 

eller särskilt ömmande skäl. 

 

2.2.2 Flyktingstatusförklaring 

 

Den juridiska definitionen av flykting följer av en FN-konvention, 1951 års konvention om 

flyktingars rättsliga ställning. Konventionen reglerar staters skyldigheter gentemot flyktingar. 

Av den konventionen framgår att personer som befinner sig utanför sitt hemland och känner 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp och inte kan få skydd av myndigheter är flyktingar och ska erkännas som 

flyktingar. 

 

2.2.3 Alternativ skyddsstatusförklaring 

 

Alternativ skyddsstatusförklaring grundas på EU-rätt och regleras i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, 

för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som 

subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet 

(skyddsgrundsdirektivet). Av skyddsgrundsdirektivet följer att den som riskerar förnedrande 

behandling eller bestraffning eller riskerar att som civilperson skadas på grund av 

urskillningslöst våld på grund av inre eller yttre väpnad konflikt i hemlandet och inte kan få 

skydd av myndigheter är subsidiärt skyddsbehövande, vilket i svensk rätt kallas för alternativt 

skyddsbehövande. 

 

2.2.4 Övrig skyddsstatusförklaring 

 

Övrig statusförklaring är en inhemsk svensk konstruktion. Den som behöver skydd från sitt 

hemland på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra 

motsättningar känner välgrundad fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan 

återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof beviljas övrig skyddsstatusförklaring. 
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2.2.5 Särskilt ömmande omständigheter 

 

I ärenden där minderåriga inte kan beviljas uppehållstillstånd på annan grund kan 5:6 UtlL 

tillämpas. Då ska en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet alltid 

genomföras. De omständigheter som ska beaktas både för myndiga och minderåriga är 

hälsotillstånd, anpassningen till Sverige i förhållande till hemlandet och situationen den 

asylsökande skulle hamna i vid ett återvändande till hemlandet. 14 

 

En omständighet som kan bli aktuell att ta hänsyn till vid den sammanväga bedömningen är 

om den minderårige har blivit omhändertagen av sociala myndigheter och i så fall 

omständigheterna bakom omhändertagandet. Det ger även möjlighet att ta hänsyn till 

minderåriga som saknar kontaktnätverk i hemlandet, men har fått ett fungerande 

kontaktnätverk i Sverige. Det ska då tas hänsyn till om den minderåriges psykosociala 

utveckling riskeras att skadas om denne tas från detta kontaktnätverk. Vistelsetiden är också 

en omständighet som bör beaktas i sig vid den samlade bedömningen, men det går inte att 

säga en exakt tid för att ha fått tillräcklig anpassning till svenska förhållanden. En annan 

omständighet som kan beaktas vid bedömningen är om den minderårige har blivit utsatt för 

svåra traumatiska händelser i hemlandet, som inte leder till att denne betraktas som 

skyddsbehövande, men som har orsakat den minderårige allvarliga besvär och ett 

återvändande till miljön i hemlandet skulle förvärra dessa besvär. Det finns även andra 

omständigheter som kan vara aktuella att ta hänsyn till vid den sammanvägda bedömningen.15 

 

Det bör i detta sammanhang lyftas in att regeringen har uttryckt en avsikt att försvåra 

möjligheterna att erhålla uppehållstillstånd på särskilt ömmande skäl. Det finns åtminstone en 

sådan politik vilja även om det ännu inte har lagts fram lagförslag om detta.16  

 

2.2.6 Statistik asylärenden 

 

Sveriges migrationsdomstolar hade enligt deras handläggningssystem, Vera, 83 inkomna 

ärenden under 2014 gällande minderåriga marockaners asylärenden. 17  Migrationsverket 

                                                 
14 Prop. 2013/14:216 s. 27. 
15 Prop. 2013/14:216 s. 27. 
16 Regeringen [regeringen.se] hämtat 2015-12-20. 
17 Se bilaga 1. 



22 

 

registrerade under 2014 381 asylansökningar från minderåriga som uppgav att de kommer 

ifrån Marocko och avgjorde 335 ärenden varav 16 fick uppehållstillstånd. 18 

Ändringsfrekvensen vid domstol på ärendena ligger sedan 2014 på cirka 1 %.19 Under den tid 

som Migrationsöverdomstolen har funnits har, enligt Vera, fem ärenden om asyl avseende 

minderåriga från Marocko prövats.20 

 

2.2.7 Mål nr UM 1030-14 

 

Mål nr UM 1030-14 är intressant eftersom det visar att det är möjligt för minderåriga från 

Marocko att beviljas uppehållstillstånd på särskilt ömmande skäl, medan det är mycket svårt 

för dem att få statusförklaring. 

 

Målet gällde en minderårig från Marocko som fått avslag på sin asylansökan av 

Migrationsverket och den minderårige överklagade detta till migrationsdomstolen i Luleå. De 

skyddsskäl som den minderårige uppgav var att han tvingats leva som gatubarn och att ingen i 

hemlandet, varken vårdnadshavare eller myndigheter, kunde hjälpa honom i hans utsatta 

situation. Han hade dessutom varit utsatt för misshandel av sin systers make. 

Migrationsverket avslog ansökan och hänvisade till att det var myndigheterna i Marocko som 

hade ansvaret för att hjälpa honom. I domstolen uppgav han utöver de skäl han uppgett för 

Migrationsverket att han hade blivit utsatt för våldtäktsförsök. Våldtäktsmännen hade hotat att 

döda honom om han berättade om händelsen, och att det var den egentliga anledningen till att 

han lämnat hemlandet. Dessutom anförde den minderårige att ingen i Marocko kunde hjälpa 

honom. För att få hjälp av polisen måste han ha pengar och/eller kontakter. Den minderårige 

hade också tidigare fått hjälp av en hjälporganisation, men den hjälpen var inte tillräcklig. 

Enligt domstolen fanns det inget som talade för att han skulle få bättre hjälp om han försökte 

få hjälp där igen. Den minderårige uppgav att han inte visste var hans mor var, dessutom 

uppgav den minderårige att modern var allvarligt sjuk och de har inte haft kontakt på sex år. 

Den minderårige menade att han därför saknade anhöriga som skulle kunna ta hand om 

honom vid ett återvändande till Marocko. 

 

                                                 
18 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, 2014 samt Migrationsverket, Avgjorda asylärenden 

beslutade av Migrationsverket, 2014. 
19 Se bilaga 2. 
20 Se bilaga 3. 
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Domstolen konstaterade att de omständigheter den minderårige uppgett inte är tillräckliga för 

att den minderårige ska bedömas ha rätt till någon statusförklaring. Domstolen konstaterade 

också att den minderårige främst framfört sociala och ekonomiska skäl. Domstolen bedömde 

också att den minderårige skulle kunna få hjälp av myndigheter om hjälp söktes hos dem. 

Domstolen konstaterade vidare att den minderårige inte hade försökt få hjälp i hemlandet och 

bedömde därmed att den minderårige inte hade uttömt sina möjligheter till skydd. Därmed 

ansåg domstolen att den minderårige inte kunde beviljas statusförklaring.  

 

Därefter prövade domstolen om det förelåg särskilt ömmande omständigheter. Domstolen 

konstaterade inledningsvis att 5:6 UtlL ska tillämpas restriktivt. Domstolen bedömde den 

minderåriges berättelse som trovärdig. Domstolen bedömde vidare att det fanns barnhem som 

kunde tillgodose den minderåriges behov.  Domstolen konstaterade sedan att det saknades 

uppgifter om hur ett ordnat mottagande skulle anordnas för den minderårige. Domstolen 

konstaterade vidare att den minderårige har tidigare fått viss hjälp, men den var tillfällig och 

bristfällig. Domstolen uppgav vidare att inget säger att den minderårige skulle få hjälp 

därifrån idag om den minderårige återvände. Vidare konstaterade domstolen att det fanns 

brister i barnhemmen i Marocko. Domstolen bedömde därför att den minderårige hade gjort 

sannolikt att de grundläggande behoven inte skulle bli tillgodosedda vid ett återvändande till 

Marocko. Domstolen ansåg att ett återvändande till Marocko sannolikt skulle allvarligt 

förvärra det psykosociala tillståndet hos den minderårige på grund av de traumatiska 

händelser som den minderårige varit med om. Domstolen ansåg därför att ett återvändande till 

hemlandet inte var förenligt med barnets bästa. Den minderårige beviljades därför permanent 

uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl. 

 

2.3 Sammanfattning 

 

I detta kapitel beskrivs det ansvar som vilar på kommunen. Detta ansvar hamnar ofta i 

praktiken på socialnämnden och därigenom socialtjänsten. Det är därmed socialtjänsten som 

har ansvar för minderåriga asylsökanden vad avser deras behov av vård och omsorg. 

Migrationsverket har visserligen det övergripande ansvaret för de minderåriga under deras tid 

som asylsökande, men detta innefattar inte att gå in och ge minderåriga asylsökande vård och 

omsorg. 
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Under processen i Sverige har den minderårige stöd av en god man, som fyller rollen av 

vårdnadshavare, och ett offentligt biträde, som bistår den minderårige i asylprocessen. Om 

uppehållstillstånd inte ges ansvarar Migrationsverket för återvändandeprocessen, om den är 

frivillig, medan polisen ansvarar för återvändandeprocessen om den asylsökande inte 

medverkar.  

 

Kapitlet visar ramen för det svenska asylsystemet och de grunder som asyl kan beviljas på. 

Jag vill särskilt belysa att 4:1 UtlL baseras på 1951 års konvention om flyktingars rättsliga 

ställning. Den konventionen har en rättighetskonstruktion; konventionen ger flyktingar 

rättigheter och stater skyldigheter. En liknande konstruktion har både 4:2 UtlL och 4:2 a UtlL 

som båda efterliknar 4:1 UtlL och grundar sig också därmed på en rättighetskonstruktion. 

Synnerligen och särskilt ömmande skäl har dock en annan konstruktion. Den grundar sig på 

humanitära skäl, och handlar snarare om att det finns vissa som det är så pass synd om att de 

kan beviljas uppehållstillstånd på grund av det. 

 

Den presenterade statistiken visar på att de minderåriga från Marocko har mycket små 

möjligheter att beviljas asyl. Dessutom är möjligheterna till statusförklaring obefintliga. 

Rättsfallet som presenteras visar tydligt att statusförklaring är svårt att erhålla för de 

minderåriga från Marocko. Vidare visar fallet att det är möjligt för de minderåriga att erhålla 

uppehållstillstånd, på grunder som huvudsakligen är av sociala och ekonomiska skäl, enligt 

5:6 UtlL, på särskilt ömmande skäl. 

 

3 Barnets bästa 
 

3.1 Barnets bästa utifrån barnkonventionen 

 

3.1.1 Allmänt om barnkonventionen 

 

Artikel ett i barnkonventionen föreskriver att med barn avses alla som är under 18 år, om inte 

lagen i det landet innebär att myndighet uppnås vid lägre ålder. Både i Sverige och Marocko 

är myndighetsåldern 18 år. 

 

Utifrån andra artikeln i barnkonventionen är barnkonventionen tillämplig på alla minderåriga 

som vistas inom statens jurisdiktion. Det krävs inte svensk medborgarskap för att 
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barnkonventionen ska vara tillämplig. Det innebär att barnkonventionen är tillämplig på alla 

som vistas inom Sveriges gränser och är under 18 år. 

 

Som nämndes ovan infördes barnkonventionen 1989 av FN:s generalförsamling. Detta traktat 

röstades igenom av samtliga medlemmar i FN:s generalförsamling, vilket är ovanligt. 

Barnkonventionens ikraftträdande skedde den andra september 1990. Barnkonventionen är ett 

traktat som tillhör den internationella folkrätten och är, på grund av den breda uppslutningen 

kring barnkonventionen, unik. Idag har alla världens länder ratificerat barnkonventionen 

förutom USA. Vissa länder har däremot reserverat sig mot delar av barnkonventionen.21  

 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 artiklar som ger rättigheter till minderåriga. 

Alla dessa artiklar är lika viktiga och ska tolkas som en helhet. Av barnkonventionen framgår 

det också att det finns fyra grundläggande principer som ska tas hänsyn till vid alla åtgärder 

kring barn: alla barn är lika värda och har samma rättigheter22, barnets bästa ska alltid beaktas 

vid beslut som rör barn23, alla barn har rätt till liv och utveckling24 samt att alla barn har rätt 

att uttrycka sin mening och att den respekteras25. Resten av artiklarna går in på specifika 

sakområden. 

 

Av barnkonventionen, artikel 43, framgår att FN:s barnrättskommitté ska granska de framsteg 

som görs av stater gällande de skyldigheter de har enligt barnkonventionen. FN:s 

barnrättskommitté är ett självständigt organ. FN:s barnrättskommitté ger ut både allmänna 

kommentarer samt genomför individuella granskningar av stater och anses ha stor legitimitet 

att uttolka barnkonventionen.26 

 

Till barnkonventionen har det kommit tre tilläggsprotokoll. Dessa protokoll är fakultativa och 

kräver signering samt ratificering för att en stat ska bli bunden av dem. De första två 

tilläggsprotokollen antogs år 2000 av FN:s generalförsamling. De två protokollen handlar om 

minderårigas deltagande i väpnande konflikter respektive handel med barn, barnprostitution 

samt barnpornografi. Det ena tilläggsprotokollet innebär att stater ska vidta åtgärder för att 

minderåriga inte ska delta i väpnade konflikter. Det andra tilläggsprotokollet behandlar 

                                                 
21 Det går att se vilka länder som reserverat sig och mot vad på FN:s hemsida: https://treaties.un.org/ 
22 Artikel 2. 
23 Artikel 3. 
24 Artikel 6. 
25 Artikel 12. 
26 SOU 1997:116 s. 58. 
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åtgärder stater är skyldiga att genomföra med anledning av handel med barn, barnprostitution 

samt barnpornografi. Tredje tilläggsprotokollet antogs av FN:s generalförsamling år 2011. 

Detta tilläggsprotokoll ger minderåriga möjlighet vända sig till FN:s barnrättskommitté för att 

klaga om deras rättigheter enligt barnkonventionen har kränkts och de inte har fått möjlighet 

till upprättelse i hemlandet. 

 

Sverige har signerat och ratificerat tilläggsprotokollen som handlar om minderårigas 

deltagande i väpnade konflikter samt det som handlar om handel med barn, barnprostitution 

samt barnpornografi. Däremot har Sverige inte signerat eller ratificerat det tredje 

tilläggsprotokollet som ger minderåriga klagorätt inför FN:s barnrättskommitté. Marocko har 

signerat samtliga tre tilläggsprotokoll, men inte ratificerat tilläggsprotokollet som ger 

minderåriga klagorätt inför FN:s barnrättskommitté. 

 

3.1.2 Vilka har att tillämpa principen om barnets bästa? 

 

Av artikel tre framgår att vid alla beslut av välfärdsinstitutioner, domstolar, myndigheter eller 

lagstiftande organ som rör minderåriga ska barnets bästa komma i främsta rummet (min 

kursivering). På engelska är texten ”the best interests of the child shall be a primary 

consideration”, vilket även skulle kunna översättas till ”barnets bästa ska vara ett primärt 

övervägande”.  

 

Det framgår också att staterna har skyldighet att vidta tillräckliga åtgärder, vilket innefattar 

lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder, för att minderåriga ska få det skydd och den 

omvård som behövs för deras välfärd. Staterna har dock även att ta hänsyn den som juridiskt 

sett har att ta ansvar för de minderåriga; de rättigheter och skyldigheter som tillfaller denne. 

 

Av artikel tre första stycket framgår ett av de fundamentala värdena i barnkonventionen, 

principen om barnets bästa. Principen om barnets bästa är inte ny utan föregår 

barnkonventionen.  Principen om barnets bästa syftar till att se till att minderåriga får full 

tillgång, och effektivt åtnjutande, av de rättigheter som framgår av barnkonventionen och att 

det tas en helhetssyn av minderårigas utveckling vid beslut. Det finns ingen hierarki inom 
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rättigheterna som framgår av barnkonventionen, utan alla rättigheter som framgår av 

konventionen ska ses som en del av barnets bästa.27 

 

3.1.3 Vad innefattar principen om barnets bästa? 

 

FN:s barnrättskommitté menar att principen om barnets bästa är en princip som består av tre 

delar:28 

 

(1) En materiell del: Rätten för den minderårige att få dennes bästa bedömt och att 

dennes bästa behandlas som en primär faktor när olika intressen ska tas ställning till i 

samband med att ett beslut ska fattas. Dessutom innefattas en rätt att det garanteras att 

denna rättighet ska tas hänsyn till i alla beslut som berör minderåriga, en grupp av 

identifierade eller oidentifierade minderåriga eller minderåriga i allmänhet. Artikel tre 

första stycket är direkt tillämpbar, har direkt effekt, och kan åberopas inför domstol; 

artikeln skapar en inneboende skyldighet för staterna. 

 

(2) En grundläggande rättslig princip: Om en rättslig bestämmelse kan tolkas på flera sätt 

ska den tolkning som är mest förenlig med barnets bästa väljas; barnets bästa ska 

tolkas utifrån de rättigheter som ges av barnkonventionen och tilläggsprotokollen. 

 

(3) En processuell del: När ett beslut ska fattas som kommer att påverka en specifik 

minderårig, en identifierad grupp minderåriga eller minderåriga i allmänhet måste det 

i beslutsprocessen ingå en bedömning av den möjliga effekten, positiv eller negativ, 

som beslutet får för den minderårige eller de minderåriga. Bedömning och 

fastställande av barnets bästa kräver processuella garantier. Vidare måste de 

bedömningar som gjorts i samband med beslutet framgå och det måste särskilt framgå 

hur barnets bästa har tagits hänsyn till. I det ingår vilka kriterier som barnets bästa 

baseras på, hur barnets bästa har vägts mot andra intressen, oaktat om det är breda 

lagstiftningar eller individuella ärenden. 

 

3.1.4 Hur ska principen om barnets bästa uttolkas? 

 

                                                 
27 CRC/C/GC/14 s. 3. 
28 CRC/C/GC/14 s. 4. 
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Principen om barnets bästa är mångbottnat och kan inte bestämmas på ett generellt plan utan 

måste avgöras från fall till fall. Det är genom en tolkning och tillämpning av artikel tre stycke 

ett utifrån barnkonventionens övriga artiklar som barnets bästa ska uttolkas och tillämpas i 

praktiken. Detta gör att principen om barnets bästa är flexibel och anpassningsbar och 

principen om barnets bästa borde anpassas och definieras utifrån individen. Detta i enlighet 

med den specifika situation som den minderårige eller de minderåriga befinner sig i, där 

hänsyn tas till den personliga kontexten, situationen och behoven hos den minderårige eller de 

minderåriga. 29 

 

Vid individuella beslut måste barnets bästa bedömas utifrån de specifika omständigheter som 

finns för den minderårige som beslutet gäller. Vid beslut som berör kollektiv, som exempelvis 

beslut av lagstiftare, måste barnets bästa på ett generellt plan bedömas utifrån de 

omständigheter som gäller för den gruppen av minderåriga eller minderåriga generellt. Oaktat 

om det gäller enskilda minderåriga eller grupper av minderåriga måste de rättigheter som 

framgår av barnkonventionen och ratificerade tilläggsprotokoll respekteras.30 

 

Principen om barnets bästa ska tillämpas på alla frågor som gäller den minderårige eller de 

minderåriga och barnets bästa ska tas hänsyn till för att lösa alla konflikter mellan rättigheter i 

barnkonventionen eller konventioner om mänskliga rättigheter. Det måste uppmärksammas 

möjliga lösningar som är förenliga med principen om barnets bästa.31 

 

3.1.5 Vilken vikt ska principen om barnets bästa få i beslut? 

 

Barnets bästa ska vara ett primärt övervägande32 vid alla åtgärder som berör minderåriga. 

Detta är inte valfritt utan är en skyldighet för staterna och staterna kan inte välja att inte 

bedöma vad som är barnets bästa och sedan inte ha det som ett primärt övervägande vid 

åtgärder som berör minderåriga. 

 

Att barnets bästa ska vara ett primärt övervägande innebär att barnets bästa inte är likvärdigt 

med andra överväganden, utan barnets bästa har en särställning. Detta rättfärdigas utifrån den 

speciella situationen som minderåriga befinner sig i, det vill säga aspekter som beroende, 

                                                 
29 CRC/C/GC/14 s. 9. 
30 CRC/C/GC/14 s. 9. 
31 CRC/C/GC/14 s. 9. 
32 Alternativt sättas i främsta rummet. 
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mognad, legal status och ofta en bristande möjlighet att driva igenom sin egen vilja. 

Minderåriga har mindre möjlighet än myndiga att driva sin sak och yttra sig över beslut som 

påverkar dem. Dessutom har myndiga större kännedom om vad deras intressen är. Om 

minderårigas intressen inte uppmärksammas särskilt har de en tendens att förbises.33 

 

Däremot, eftersom principen om barnets bästa ska tillämpas i väldigt många olika situationer 

måste det finnas flexibilitet vid övervägandet av hur stor vikt principen om barnets bästa ska 

få vid praktisk tillämpning. Principen om barnets bästa kan, när det har bedömts vad detta är, 

vara i konflikt med andra intressen eller rättigheter. Dessa potentiella konflikter mellan 

principen om barnets bästa och andra intressen eller rättigheter måste lösas från fall till fall 

där de olika intressena vägs mot varandra och att en rimlig kompromiss nås. Detsamma måste 

gälla om rättigheter hos andra personer hamnar i konflikt med barnets bästa. Om det inte är 

möjligt, måste myndigheter och beslutsfattare analysera och väga rättigheterna hos de som 

berörs och ta hänsyn till rätten för den minderårige att ha sitt bästa som ett primärt 

övervägande. Vilket innebär att dennes bästa måste ha hög prioritet och inte enbart vara ett av 

flera överväganden. Därför måste större vikt läggas vid vad som är barnets bästa än andra 

omständigheter.34 

 

Att se principen om barnets bästa som ett primärt övervägande kräver medvetenhet angående 

att barnets bästa måste innefattas i alla åtgärder och en villighet att ge prioritet till dessa 

intressen i alla omständigheter, men särskilt när en åtgärd har en mycket stor påverkan på den 

minderårige.35 

 

3.1.6 På vilket sätt bör processen att bedöma barnets bästa utformas? 

 

Som nämndes ovan menar FN:s barnrättskommitté att principen om barnets bästa består av tre 

delar, en materiell del, en processuell del och en rättslig princip. FN:s barnrättskommitté 

menar också att när barnets bästa ska bedömas bör dessa två steg användas: 

 

                                                 
33 CRC/C/GC/14 s. 10. 
34 CRC/C/GC/14 s. 10. 
35 CRC/C/GC/14 s. 10. 
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(1)  Inom den kontext ärendet gäller hitta de relevanta omständigheterna för bedömningen 

av barnets bästa, ge omständigheterna ett konkret innehåll och bedöma hur viktiga 

dessa omständigheter är i förhållande till varandra. 

 

(2) Följa en process som innebär rättsliga garantier och korrekt tillämpning av den 

materiella delen. 

 

Bedömandet och fastställandet av barnets bästa är två steg som ska följas när beslut ska fattas. 

Bedömningen av barnets bästa består i att evaluera och balansera alla nödvändiga delar i 

ärenden för att fatta ett beslut i en specifik situation för en specifik individuell minderårig 

eller grupp av minderåriga. Det ska genomföras av beslutsfattare och dennes anställda och 

kräver deltagande av den minderårige36.37 

 

3.1.7 Hur ska barnets bästa bedömas och fastställas? 

 

Bedömning av barnets bästa ska göras i alla ärenden där minderåriga förekommer, utifrån de 

omständigheter som gäller den minderårige, gruppen av minderåriga eller minderåriga 

generellt. Dessa omständigheter kan vara relaterade till individuella drag hos den minderårige 

eller de minderåriga, som exempelvis ålder, kön, mognadsgrad, erfarenhet, tillhörighet till 

minoritetsgrupp, funktionsnedsättning eller den sociala och kulturella kontext som den 

minderåriga eller de minderåriga befinner sig i, som närvaro eller avsaknad av föräldrar, om 

den minderårige bor med föräldrarna, relationen mellan föräldrarna och den minderårige och 

så vidare.38 

 

Att bedöma vad som är barnets bästa bör börja med en bedömning av vilka omständigheter 

som gör den minderårige unik. Detta innebär att vissa omständigheter kommer att tas hänsyn 

till och andra inte, det påverkar även hur de olika omständigheterna bedöms gentemot 

varandra.39 

 

FN:s barnrättskommitté har upprättat en lista som inte ska ses som uttömmande och utan 

inbördes rangordning i det som förekommer i listan. Listan innehåller omständigheter som 

                                                 
36 Att rätten att bli hörd respekteras, se artikel tolv barnkonventionen. 
37 CRC/C/GC/14 s. 12. 
38 CRC/C/GC/14 s. 12. 
39 CRC/C/GC/14 s. 12. 
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beslutsfattare har att ta hänsyn till vid bedömning av barnets bästa. Allt som förekommer i 

listan måste tas hänsyn till och bedömas utifrån varje enskild situation. Listan är tänkt att ge 

konkret vägledning vid bedömning av barnets bästa.40 

 

FN:s barnrättskommitté uppger också att det är möjligt för stater att lägga till omständigheter 

till FN:s barnrättskommittés lista, om det bedöms som nödvändigt och lämpligt med hänsyn 

till statens rättstradition. Däremot förtydligar FN:s barnrättskommitté att om listan utökas 

måste hänsyn tas till att syftet med barnets bästa är att tillförsäkra att minderåriga får effektiv 

tillgång till de rättigheter som framgår av barnkonventionen. Det innebär att omständigheter 

som lyfts in i listan som har motsatt verkan, förhindrar förverkligandet av rättigheterna som 

framgår av barnkonventionen, inte kan anses som giltiga att använda vid bedömning av 

barnets bästa.41 

 

De omständigheter som FN:s barnrättskommitté lyfter fram som ska tas hänsyn till vid 

bedömning av barnets bästa är följande: 

 

(a) Den minderåriges åsikt 

 

Artikel tolv i barnkonventionen ger minderåriga rätt att uttrycka sin vilja avseende alla 

beslut som påverkar denne. Beslut som inte tar hänsyn till den minderåriges rätt att 

uttrycka sin åsikt eller förminskar betydelsen av den minderåriges åsikt respekterar inte 

möjligheten för den minderårige eller de minderåriga att påverka bedömningen av dennes 

eller deras bästa. 

 

Även om den minderårige är mycket ung eller är sårbar, exempelvis funktionsnedsatt, del 

av en minoritet eller invandrare, fråntar det inte den minderårige rätten att uttrycka sin 

åsikt. Det innebär inte heller att dennes åsikt ges mindre vikt vid bedömning av barnets 

bästa. Dessa minderåriga måste ges möjlighet och stöd i processen för att möjliggöra deras 

fulla deltagande i bedömningen av deras bästa. 

 

(b) Den minderåriges identitet 

 

                                                 
40 CRC/C/GC/14 s. 12. 
41 CRC/C/GC/14 s. 12-13. 
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Minderåriga är inte en homogen grupp och därför måste deras individualitet tas hänsyn till 

vid bedömning av barnets bästa. Identiteten hos den minderårige omfattar kön, sexuell 

läggning, nationalitet, religion och tro, kulturell identitet och personlighet. Även om 

minderåriga och unga personer delar universella behov kan hur dessa behov uttrycks 

variera beroende av personliga, fysiska, sociala och kulturella skäl samt deras personliga 

utveckling. Den minderåriges rätt till identitet skyddas av artikel åtta i barnkonventionen. 

 

Av artikel åtta framgår att stater ska respektera minderårigas rätt att bevara dennes 

identitet, som inkluderar namn, nationalitet och familjerelationer som erkänns av lagen 

utan olagliga ingripanden. När minderåriga blir olagligen berövad någon del av, eller hela, 

sin identitet ska staterna ge tillräckligt stöd och skydd för att snabbt återupprätta dennes 

identitet. 

 

Som en del i att försäkra att staterna respekterar de minderårigas identitet framgår av 

artikel sju att minderåriga ska registreras omedelbart efter födsel och har rätt till namn, 

medborgarskap och så långt det är möjligt få veta vem som är dennes föräldrar och få 

omvårdnad av dem.  

 

(c) Bevarandet av familjemiljö och bevarandet av relationer 

 

FN:s barnrättskommitté betonar att det är nödvändigt att i samband med bedömning och 

fastställande av barnets bästa ta med möjlig separation mellan minderåriga och dennes 

föräldrar. FN:s barnrättskommitté understryker också att detta inte är något som ska tas 

hänsyn till vid bedömningen, utan en rättighet som ska beaktas.42 

 

(d) Omvårdnad, skydd och säkerhet  

 

Vid bedömning och fastställande av barnets bästa avseende en specifik minderårig eller 

minderåriga i allmänhet bör staters skyldighet att tillgodose minderåriga det skydd och 

den omvårdnad som behövs, för deras välbefinnande, tas hänsyn till. Skydd och 

omvårdnad ska tolkas i bred bemärkelse och inte enbart i negativa rättigheter som att de 

ska skyddas mot våld, utan snarare i relation till idealet att tillgodose den minderåriges 

                                                 
42 Se artikel 9, 18 och 20 i barnkonventionen. 
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välbefinnande och utveckling. Minderårigas välbefinnande i bred bemärkelse inkluderar 

deras grundläggande behov, fysiska, utbildningsmässiga, och känslomässiga behov samt 

deras behov av tillgivenhet och säkerhet. 

 

Känslomässig omvårdnad är ett grundläggande behov hos minderåriga. Om föräldrarna 

eller andra vårdgivare inte fyller den minderårigas känslomässiga behov måste handlingar 

vidtas för att möjliggöra att den minderåriga utvecklar en trygg anknytning. Minderåriga 

behöver forma en sådan anknytning till en vårdgivare vid väldigt ung ålder och om den 

relationen är lämplig måste den upprätthållas över tid för att ge den minderåriga en stabil 

miljö. 

 

Bedömning av barnets bästa måste också inkludera hänsyn till den minderåriges säkerhet, 

rättigheten för den minderårige att bli skyddad mot alla former av fysiskt och psykiskt 

våld; exempelvis skador och utnyttjande, sexuella trakasserier, grupptryck, mobbning och 

nedvärderande behandling. Dessutom skydd mot sexuellt utnyttjande, ekonomiskt 

utnyttjande och andra former av utnyttjanden. Av artikel sex framgår dessutom att stater 

ska erkänna att alla minderåriga har rätt till livet och att staterna ska till sin yttersta 

förmåga säkerhetsställa minderårigas överlevnad och utveckling. Staterna måste också vid 

tillämpning av artikel sex skapa en miljö som respekterar människors värdighet och 

tillgodoser alla delar av alla minderårigas utveckling.43 Bedömning av barnets bästa vid 

beslutsfattande innefattar att ta ställning till den minderåriges säkerhet och integritet vid 

beslutstillfället, men även att ta ställning till möjliga framtida risker och andra 

konsekvenser av beslutet för den minderåriges säkerhet. 

 

(e) Sårbarhet 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till sårbarhet hos minderåriga, som exempelvis 

funktionsnedsättning, tillhörighet till minoritetsgrupp, asylsökande, brottsoffer och 

gatuliv. Syftet med att bedöma barnets bästa för en minderårig eller flera minderåriga i en 

sårbar situation borde inte vara enbart för att uppfylla de minderårigas fulla åtnjutande av 

rättigheterna utifrån barnkonventionen utan även andra mänskliga rättigheter i relation till 

konventioner som berör motsvarande situationer som exempelvis konventionen om 

                                                 
43 CRC/C/GC/14 s. 10. 
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rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 1951 års konvention om flyktingars 

rättsliga ställning.  

 

Barnets bästa för en minderårig med en specifik form av sårbarhet är inte barnets bästa för 

alla minderåriga med samma sårbarhet. Myndigheter och beslutsfattare måste ta med olika 

grader och typer av sårbarhet avseende varje minderårig, eftersom varje minderårig är 

unik och varje situation måste bedömas utifrån den minderårige. 

 

(f) Rätt till hälsa 

 

Den minderåriges rätt till bästa möjliga hälsa är en central del av att bedöma barnets bästa. 

Hälsan hos minderåriga och möjligheten till vård kan också vara en del av en bedömning 

av barnets bästa med hänsyn till viktiga beslut som inte enbart berör hälso- och sjukvård, 

utan även andra former av viktiga beslut, som exempelvis beviljandet av 

uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. 

 

(g) Rätt till utbildning 

 

I barnets bästa ingår det att ha tillgång till kvalitativ utbildning, inkluderande skolgång 

under den tidigare delen av uppväxten, informell utbildning och relaterade aktiviteter utan 

kostnad. Alla beslut om åtgärder som berör en specifikt minderårig eller grupp av 

minderåriga måste respektera barnets bästa med hänsyn till utbildning. För att uppmuntra 

till utbildning för fler minderåriga måste staterna ha välutbildade lärare och andra 

professionella som arbetar i olika utbildningsrelaterade miljöer. Staterna måste också ha 

också barnvänliga miljöer, lämplig undervisning och bra undervisningsmetoder. Att ta 

hänsyn till detta och förstärka de minderårigas ansvar för att överbrygga de begräsningar 

som finns utifrån deras sårbarheter, ligger också inom ramen för barnets bästa. 

 

Den grundläggande bedömningen av barnets bästa är en generell bedömning av alla relevanta 

omständigheter som inkluderas i principen om barnets bästa. Hur de olika omständigheterna 

ska vägas mot varandra beror på vilka omständigheter som förekommer i den specifika 

bedömningen av barnets bästa. Alla omständigheter som kan förekomma vid bedömning av 

barnets bästa är inte relevanta i alla ärenden och varje omständighet kan användas på olika 

sätt i olika ärenden. Dessutom kan kontexten, de materiella grunderna för omständigheten, 
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variera från minderårig till minderårig och fall till fall beroende på vilken form av beslut det 

handlar om och de konkreta omständigheterna som ligger till grund för beslutet. Vidare kan 

även vikten av varje omständighet variera vid den allmänna bedömningen av barnets bästa.44 

 

Det kan även föreligga faktiska omständigheter i ett enskilt ärende som innebär att vid en 

bedömning av barnets bästa kan olika omständigheter hamna i konflikt med varandra. 

Exempelvis kan bevarandet av familjemiljön hamna i konflikt med den minderåriges behov 

av skydd från våld och utnyttjande från föräldrar. I sådana situationer måste omständigheterna 

vägas mot varandra för att hitta en lösning som är barnets bästa eller barnens bästa.45 

 

Vid bedömningar av barnets bästa måste hänsyn tas till att förmågan hos den minderårige 

kommer att utvecklas. Beslutsfattare bör därför överväga åtgärder som kan ändras eller 

justeras istället för att genomföra slutgiltiga och oföränderliga beslut. I detta borde 

beslutsfattarna inte bara bedöma de fysiska, känslomässiga, utbildningsmässiga behoven och 

andra behov som finns i stunden, men även överväga möjliga scenarion av den minderåriges 

utveckling och analysera dessa på lång och kort sikt. I den kontexten bör beslut bedöma 

kontinuitet och stabilitet för den minderårige i nutid samt framtida scenarion.46 

 

3.1.8 Påverkar barnkonventionen minderåriga flyktingar särskilt? 

 

Enligt artikel 22, när minderåriga söker internationellt skydd, asyl, ska de oberoende av om de 

kommer ensamma eller tillsammans med föräldrar eller annan person, få lämpligt skydd och 

humanitärt bistånd för att kunna ta del av de tillämpliga rättigheter som anges i 

barnkonventionen och andra internationella instrument kring mänskliga rättigheter eller 

humanitär rätt som staten har tillträtt.  

 

För att uppnå detta ska staterna, på det sätt som staten anser lämpligt, samarbeta med FN. 

Dessutom ska staterna samarbeta med organisationer, mellanstatliga organisationer och icke-

statliga organisationer, som samarbetar med FN. Dessa samarbeten ska syfta till att skydda 

och bistå minderåriga och spåra familjen till minderåriga flyktingar för att främja 

familjeåterförening. Om familjemedlemmar inte kan hittas ska den minderåriga få samma 

                                                 
44 CRC/C/GC/14 s. 17. 
45 CRC/C/GC/14 s. 17. 
46 CRC/C/GC/14 s. 17. 
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skydd som alla andra minderåriga som varaktigt eller tillfälligt har berövats sin familjemiljö i 

enlighet med barnkonventionen. 

 

3.2 Barnets bästa i europarätten 

 

Ingen lag eller föreskrift får strida mot EKMR, regeringsformen 2:19. EKMR har inga 

barnspecifika rättigheter, men minderåriga omfattas likväl av de bestämmelser och rättigheter 

som framgår av EKMR. EKMR är inkorporerad i det svenska rättssystemet och därmed direkt 

åberopbart till skillnad från barnkonventionen.47 

 

Behandlingen av minderåriga kan beaktas vid tillämpning av artikel fem, om frihet och 

säkerhet, artikel åtta, rätten till privat- och familjeliv samt artikel två i protokoll nummer ett 

om rätten till utbildning. Principen om barnets bästa finns inte i EKMR, men framkommer 

ändå regelbundet i Europadomstolens praxis.48 

 

Europadomstolen har uttalat att det ska ställas särskilda krav på förvarstagande av 

minderåriga.49 Det finns flera domar från Europadomstolen som handlar om barnets bästa i 

samband med förvarstagande av minderåriga utan vårdnadshavare samt om barnets bästa i 

samband med deras möjlighet till familjeåterförening. Detta är utanför syftet med denna 

uppsats och kommer därför inte beröras vidare. I övrigt finns inte relevant rättspraxis från 

Europadomstolen. 

 

I Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) artikel 

24 andra punkten står ”Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga 

myndigheter eller privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet.”. Detta 

stadgande liknar det i barnkonventionen. De enskilda medlemsstaterna i EU har att tillämpa 

rättighetsstadgan när de tillämpar EU-rätt. Vissa delar av asylrätten är baserad på EU-rätt50, 

men eftersom stadgandet i 1:10 UtlL finns får enligt min mening EU-rättens krav på 

barnperspektiv anses vara uppfyllt.  

 

                                                 
47 Handbok om europeisk rätt rörande asyl, gränser och invandring s. 219. 
48 Handbok om europeisk rätt rörande asyl, gränser och invandring s. 219. 
49 Se Popov mot Frankrike. 
50 Den viktigaste rättsakten från EU inom asylrätten får anses vara skyddsgrundsdirektivet som utökar 51 års 

Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning. 
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Artikel 24 i rättighetsstadgan är baserad på barnkonventionen. I förklaringen till 

rättighetsstadgan lyfts fram att alla medlemsstater i EU har ratificerat barnkonventionen och 

att artikel 24 i rättighetsstadgan framförallt är baserad på artikel 3, 9, 12 och 13 i 

barnkonventionen.51  

 

 

3.3 Barnets bästa i svensk asylrätt 

 

Av 1:10 UtlL framgår att ”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till 

barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver”. Paragrafen har införts i UtlL 

med anledning av barnkonventionen. I propositionen till paragrafen framhölls att det finns 

starka skäl till att ta särskild hänsyn till minderåriga. Regeringen lyfte också in att de 

minderåriga sällan själva har valt att lämna sitt hemland och har svårare att överblicka 

konsekvenserna av det än myndiga. Vidare anförde regeringen att minderåriga rent generellt 

har det bra i Sverige och många minderåriga som kommer hit från fattiga länder skulle få det 

bättre här. Vidare påpekades i propositionen att minderåriga med olika problembilder skulle 

också troligen få bättre stöd i en svensk kommun än på många andra platser i världen. Enligt 

regeringen får det dock inte innebära att tolkningen av barnets bästa innebär att det blir ett 

kriterium i sig att vara minderårig i förhållande till UtlL och barnkonventionen för att få 

uppehållstillstånd.52 

 

Efter införandet av barnkonventionen i Sverige lät regeringen sammankalla en kommitté, 

barnkommittén. Barnkommitténs slutsatser presenterades i bland annat SOU 1996:115 och 

SOU 1997:116. I SOU 1996:115 utreddes barnkonventionen och UtlL. Medan i SOU 

1997:116 presenterades en genomlysning av svensk rätt utifrån barnkonventionen och som en 

del av den genomlysningen klargjordes vad som menas med barnets bästa i svenskt 

hänseende. 

 

I SOU 1996:115 diskuterades bland annat på vilket sätt barnkonventionen binder Sverige som 

stat. Angående detta konstaterade barnkommittén att barnkonventionen inte har inkorporerats 

i svensk rätt, utan att riksdagen har uttalat att kontinuerlig kontroll och anpassning till 

barnkonventionen av svensk lagstiftning var nödvändig. Barnkommittén bedömer att 

ratificering av barnkonventionen förbinder Sverige att tillämpa barnkonventionen och detta 

                                                 
51 2007/C 303/02 
52 Prop. 1996/97:25 sida 246-247 
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får betydelse vid tillkomst av nya lagar och författningar samt vid prövning av lagar och 

författningar i domstol. Vidare konstaterar barnkommittén att även om svensk lag ska tolkas i 

överenstämmelse med barnkonventionen kan svensk lag stå i strid med barnkonventionen och 

om det inträffar ska svensk lag ges företräde. Barnkommittén påpekar vidare att om det finns 

sådana konflikter har Sverige att ändra lagen så att lagen blir i överenstämmelse med 

barnkonventionen. 53 

 

Barnkonventionen har ännu inte inkorporerats i svensk lag. Regeringen har dock tillsatt en 

utredning för att utreda hur barnkonventionen skulle kunna bli svensk lag. Av direktivet 

framgår att det ska utredas för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen och 

ratificerade tilläggsprotokoll, dessutom ska förslag på lag för inkorporering ges inom ramen 

för den utredningen.54 

 

Barnkommittén och regeringen konstaterar att barnkonventionen inte ställer krav på att 

uppehållstånd ska kunna erhållas på grund av humanitära skäl, däremot ska all lagstiftning 

stiftas med hänsyn till barnets bästa. Vidare påpekar båda att svenska UtlL ger möjlighet till 

att ge asyl på grund av humanitära skäl. Barnkommittén och regeringen konstaterar vidare att 

hänsyn ska tas till barnets bästa inom ramen för den möjligheten och denna möjlighet måste 

tolkas utifrån artikel tre i barnkonventionen.55 

 

Enligt regeringen innebär principen om barnets bästa i många ärenden att det vid en 

sammanvägd bedömning av alla omständigheter finns grund för att ge uppehållstillstånd. 

Regeringen bedömde att den materiella trygghet som finns i Sverige innebär ofta en stor 

förbättring i förhållande till situationen i hemlandet. Regeringen påpekade att det kan vara 

minderåriga som kommer från ett land härjat av väpnade konflikter som åtminstone på kort 

sikt skulle få det bättre här eller en sjuk alternativt funktionsnedsatt minderårig som kan få 

behandling eller att hänsyn tas till funktionsnedsättningen. Regeringen anser vidare att 

principen om barnets bästa inte innefattar den etnocentriska synen att minderåriga 

regelmässigt ska anses ha det bäst i Sverige oavsett den minderåriges språkliga, kulturella och 

                                                 
53 SOU 1996:115 s. 22-23. 
54 Se Dir 2013:35 samt Dir. 2015:17. 
55 SOU 1996:115 s. 66-67 samt prop. 1996/97:25 s. 248-249. 
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nationella bakgrund. Regeringen framhåller att ett sådant synsätt skulle strida mot 

barnkonventionen.56 

 

I SOU 1997:116 presenterade barnkommittén att det finns i huvudsak två olika sätt att 

bedöma barnets bästa, och det är att antingen göra bedömningar som grundas på vetenskap 

och beprövad erfarenhet eller låta den minderårige själv ge uttryck för sin åsikt och låta 

dennes åsikt vara barnets bästa. Vidare tillägger barnkommittén att det bästa resultatet erhålls 

om båda sätten används.57 

 

Utredningen lyfte fram att artikel tre om barnets bästa är central i barnkonventionen och kan 

sammanfattas som att ha fyra funktioner:58 

 

(1) Artikel tre ska vara vägledande i alla beslut gällande minderåriga. 

(2) Artikel tre kan fungera som instrument för utvärdering av lagar som inte täcks av 

konventionen i sig. 

(3) Artikel tre kan användas för att lösa konflikter mellan olika rättigheter. 

(4) Artikel tre kan hjälpa till att tolka andra artiklar i barnkonventionen. 

 

3.4 Sammanfattning 

 

Kapitlet visar att barnkonventionen är svårtolkad trots att paragraferna är tydliga och raka. 

Det finns många omständigheter och aspekter som måste tas hänsyn till vid tolkning och 

bedömning av barnets bästa utifrån den tolkning av barnkonventionen som presenteras i 

uppsatsen.  

 

Det centrala är dock att tolkning av barnets bästa ska göras med utgångspunkt i artikel tre 

första stycket i barnkonventionen och att alla artiklar i barnkonventionen ska tolkas utifrån 

den artikeln. Barnets bästa måste ges hög prioritet och inte enbart vara ett bland övriga 

överväganden. Vidare är det centrala för den här uppsatsen utifrån de omständigheter som 

FN:s barnrättskommitté i sin lista lyfter fram särskilt c, bevarandet av familjemiljö och 

bevarandet av relationer, d, omvårdnad, skydd och säkerhet, e, sårbarhet, f, rätt till hälsa, och 

                                                 
56 Prop. 1996/97:25 s. 249. 
57 SOU 1997:116 s. 134. 
58 SOU 1997:116 s. 134. 
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g och rätt till utbildning som berör de minderåriga från Marocko, åtminstone utifrån att det är 

den situation de hamnar i som problematiseras i denna uppsats. 

 

Europarätten ställer generella svepande krav på att stater ska ta hänsyn till barnets bästa. 

Dessa krav utgår i stort från barnkonventionen. 

 

Barnkonventionen ställer inga krav på att uppehållstillstånd ska ges på humanitära skäl. 

Däremot när möjligheten finns ska denna möjlighet tolkas utifrån barnkonventionen. 

Rättigheter utifrån barnkonventionen måste därmed tas hänsyn till vid bedömningen av de 

humanitära skälen. Däremot om det inte tas tillräcklig hänsyn till barnkonventionen vid beslut 

i Sverige finns ingen möjlighet att överklaga detta utifrån barnkonventionen. Detta eftersom 

Sverige varken har ratificerat det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, som ger 

klagorätt till FN:s barnrättskommitté eller inkorporerat barnkonventionen som svensk lag, 

vilket skulle göra barnkonventionen direkt åberopbar i svensk domstol. 

 

I svenskt hänseende har efter ratificeringen av barnkonventionen genomförts utredningar för 

att utreda vad som ska menas med principen om barnets bästa. Det bör framhållas att dessa 

utredningar föregår FN:s barnrättskommittés kommentarer utifrån barnkonventionen. Det 

innebär att jag anser att de uttolkningar av barnkonventionen som gjorts i dessa utredningar 

inte är uppdaterade och behöver kompletteras. För närvarande pågår dock en utredning om 

inkorporering av barnkonventionen. I samband med denna utredning borde det presenteras 

hur barnkonventionen idag bör tolkas i svenskt hänseende, och denna presentation är 

förhoppningsvis i bättre överenstämmelse med FN:s barnrättskommittés kommentarer. 

 

4 Situationen för de minderåriga från Marocko 
 

4.1 Situationen i Marocko 

 

4.1.1 Allmänt 

 

Marocko är en monarki där den konstitutionella makten finns hos kung Mohammed VI som 

styr över ett ministerråd. Kungen kan entlediga ministrar, upplösa parlamentet och utlysa 

nyval eller styra genom dekret.  
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Det förekommer brister i upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna i Marocko. Poliser 

bryter mot människors mänskliga rättigheter i deras yrkesutövning. Det förekommer tortyr 

och vanvördigt agerande under arresteringar och häktningar samt fängelsevistelser. 

Rättsväsendet i Marocko saknar självständighet och häktning innan rättegång överstiger ofta 

vad lagen tillåter. Staten i Marocko begränsar yttrandefriheten, tryckfriheten, 

föreningsfriheten och religionsfriheten. Det förekommer diskriminering av kvinnor. Det 

existerar människohandel samt barnarbete.59 

 

Minderårigas rättigheter begränsas också. Lagen i Marocko tillåter båda föräldrarna att 

överföra sitt medborgarskap till sina barn, men det förekommer ändock att myndigheterna 

nekar identitetshandlingar till barn eftersom de har fötts utanför äktenskap. För en del av 

dessa barn har icke-statliga organisationer, domare eller juridiska ombud fört deras talan.  För 

dessa har processen att få nödvändiga identitetshandlingar varit lång och mödosam. 

Minderåriga som saknas identitetshandlingar har inte möjlighet att gå i skola i Marocko.60 

 

Marocko ändrade sin konstitution i samband med den s.k. arabiska våren för att blidka 

opinionen. Denna ändring av konstitutionen genomfördes 2011. I den nya konstitutionen finns 

större skydd för mänskliga rättigheter, men dessa reformer har inte lett till förbättrad praktik, 

tillämpning av lagstiftning eller översyn av repressiva lagar. Under 2014 demonstrerade 

marockaner vid flera tillfällen, men polis har avbrutit dessa demonstrationer med våld. Det 

finns lagar som kriminaliserar handlingar som ses som skadliga för kungen, monarkin, islam 

eller Marockos anspråk på Västsahara.61 

 

Marocko ratificerade barnkonventionen 1993. Det finns ingen samlad lagstiftning om barns 

rättigheter, utan lagbestämmelser som relaterar till barn är utspritt i olika lagar. 

 

4.1.2 Medborgarskap 

 

I Marocko har barn rätt till medborgarskap via modern. Detta gäller både barn som är födda i 

Marocko och utomlands. Faderns nationalitet eller religion är inte avgörande för 

medborgarskapet.62 När medborgarskapslagen i Marocko ändrades till nuvarande utformning 

                                                 
59 Lifos 35164 s. 1. 
60 Lifos 35164 s. 28. 
61 Lifos 34055 s. 1. 
62 Se dock 4.1.1 tredje stycket. 
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stärktes den rättsliga ställningen för de som föds utanför äktenskap med okänd fader och fall 

där fadern inte vill erkänna faderskapet. Dock har även barn som födds i Marocko till okända 

föräldrar rätt till marockanskt medborgarskap enligt Code de la nationalité 1958, avsnitt 7.63 

 

4.1.3 Våld 

 

Icke-statliga organisationer, grupper som arbetar för mänskliga rättigheter, nyhetsbyråer samt 

United Nations Children's Fund (UNICEF) uppger att barnmisshandel är brett förekommande 

i Marocko, men det finns ingen statlig statistik på omfattningen av problemet. Det är extremt 

ovanligt med åtal för barnmisshandel. Myndigheten för ungdomar och sport har 20 

barnskyddscentrum, varav fem för flickor. Dessa var från början tänkt som alternativ till 

reguljär fängelsevistelse för minderåriga, men har kommit att användas för att rymma 

brottslingar, hemlösa, offer för våld i hemmet, drogmissbrukare och andra minderåriga i 

behov av skydd. I en del av dessa centrum bor minderåriga som dömts för mord tillsammans 

med minderåriga som varit utsatta för våld i hemmet. Budgetarna för dessa centrum är låga, 

men förhållandena på centrumen varierar eftersom en del av dem får gåvor.64 

 

4.1.4 Utbildning 

 

Utbildning är obligatoriskt mellan åldrarna 6 och 15. Skolgången i sig är kostnadsfri, men det 

tillkommer i praktiken avgifter, exempelvis transporter till och från skolan samt skolmaterial, 

som kan vara en stor börda för resurssvaga familjer. Andelen som får skolgång ökar i 

Marocko. 2003 var det ungefär hälften av de marockanska barnen som slutförde grundskolan, 

medan 2013 var det 80 %. Däremot vad gäller vuxna marockaner är det drygt 50 % som är 

läskunniga.65 

 

Även om det är allt fler barn som fullgör grundskolan är det fortfarande många som aldrig 

påbörjar grundskolan eller avbryter utbildningen. Detta på grund av att för många resurssvaga 

familjer är barnens förvärvsinkomster av stor vikt för familjens försörjning. Det är framförallt 

barn på landsbygden som inte genomför skolgången, och då särskilt flickor.66  

 

                                                 
63 Lifos 31148 s. 17. 
64 Lifos 35164 s. 28. 
65 Lifos 31148 s. 11-12. 
66 Lifos 31148 s. 12. 
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Ungefär en miljon barn, av ca tio miljoner som är skolpliktiga, har fallit ur skolsystemet trots 

att det är obligatoriskt att genomföra grundskolan. Det finns inga sanktionsmöjligheter mot 

föräldrar som tar barnen ur skolan. Det finns frivilligorganisationer som arbetar för att hålla 

kvar barn i skolorna och hjälpa dem som faller ur skolsystemet att komma ikapp så att de kan 

delta i ordinarie undervisning. Dessa organisationer har dock inte kapacitet att hjälpa alla som 

faller ur skolsystemet.67 

 

4.1.5 Barnarbete 

 

Marocko har ratificerat internationella arbetsorganisationens konventioner om barnarbete, 

ILO nr 138 och 182. Marocko har också reglerat barnarbete i arbetstidslagen, Code du travail 

2003. Den lägre åldersgränsen för barnarbete är 15 år, med undantag för vissa former av 

jordbruksarbete, hantverk samt hushållssysslor. Lagen förbjuder också arbete i farliga miljöer, 

som gruvor, dagbrott och liknande, för människor under 18 år. Även om omfattningen av 

barnarbete har minskat de senaste åren är barnarbete fortfarande mycket utbrett. Det är 

framförallt barn i åldersgruppen 15-18 år som arbetar heltid eller säsongsarbete utöver 

skolgången.68 

 

De marockanska barnen arbetar främst inom jordbruk samt som hemhjälp i privata bostäder. I 

jordbruket arbetar de ofta i farliga miljöer där de utsätts för kemiska bekämpningsmedel, stora 

och tunga maskiner samt tunga lyft. Flickor som arbetar gör det mestadels som pigor i privata 

bostäder och många av dem är mycket unga. Ofta pågår rekrytering av sådan arbetskraft via 

mellanhänder och kan ha karaktär av människohandel. Den formen av rekrytering är olaglig, 

men sker ändå i stor skala. Dessa flickor är ofta offer för fysiskt och psykiskt våld, isolering 

och hårt arbete utan avbrott. I de svåraste fallen nekas barn mat och sjukvård. Vissa blir även 

sexuellt utnyttjade av arbetsgivaren.69 

 

Denna form av arbete tycks dock vara på en nedgående trend, eftersom gruppens villkor är på 

dagordningen i Marocko. Det finns icke-statliga organisationer som hjälper minderåriga som 

har kommit bort från familjen med anledning av arbete att återförenas med sin familj igen.70 

 

                                                 
67 Lifos 31148 s. 12. 
68 Lifos 31148 s. 13 
69 Lifos 31148 s. 14 samt Lifos 28963 s. 20-21. 
70 Lifos 31148 s. 14. 
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Det förekommer våld mot barn i alla delar av samhällslivet i Marocko. Bruket av fysiskt våld 

är så pass utbrett att de flesta barn i Marocko uppfattar det som normalt och rätt och individer 

som har auktoritet över barn, som exempelvis manliga släktingar, lärare och representanter 

från myndigheter, anser att det är ett legitimt medel för att uppnå barnets underkastelse. I en 

undersökning av bruk av våld i skolorna genomförd av marockanska myndigheter med stöd 

av UNICEF framkommer det att 87 % av barnen har blivit slagna i skolan, 73 % av lärarna 

har brukat fysiskt våld mot elever och 61 % av föräldrarna uppger att de har slagit sina barn. 

Psykiskt våld i form av hot och kränkningar är också vanliga. Både fysiskt och psykiskt våld 

betraktas allmänt som ett legitimt och nödvändigt verktyg för att få respekt av barn samt att 

uppfostra dem.71 

 

När ett barn blir utsatt för allvarligt våld, våld som inte brukas i uppfostringssyfte, kan 

myndigheterna besluta att omhänderta barnet ur den miljö som denne befinner sig i och 

placera denne på institution.72 

 

4.1.6 Gatubarn 

 

Det finns ett stort antal minderåriga som lever på gatan i Marocko. Enbart Casablanca, 

Marockos största stad med cirka 3,4 miljoner medborgare, har 20 000 gatubarn och antalet 

ökar stadigt.73 Enligt inrikesministeriet i Marocko lever cirka 80 000 minderåriga på gatorna i 

Marocko.74 

 

Organisationen Bayti menar att de flesta av de minderåriga har familjer, men har förlorat 

kontakten med dem av olika anledningar, exempelvis fattigdom, våld, olika former av 

missbruk eller en kombination av flera olika orsaker. Bayti uppger också att en del är 

frihetssökande och har lämnat familjen för att leva på gatan utan familjens krav och kontroll. 

En del bor på gatan under dagen och återvänder hem på kvällen, medan andra bor på gatan 

permanent.75 

 

Bayti menar också att även om de minderåriga bor på gatan permanent håller de flesta kontakt 

med familjen via besök, telefonsamtal och liknande. De hävdar också att medan 

                                                 
71 Lifos 31148 s. 15. 
72 Lifos 31148 s. 15. 
73 Lifos 31148 s. 28. 
74 Lifos 30802 s. 13. 
75 Lifos 31148 s. 28. 
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myndigheterna tar hand om minderåriga som är föräldralösa finns det färre möjligheter för de 

som har familjer men inte vill eller kan återvända dit på grund av sociala skäl.76 

 

4.1.7 Tillgång och kvalitet på barnhem 

 

Det finns inga uppsökande barnhem i Marocko. När minderårig söker hjälp och är i behov av 

vård och omsorg, exempelvis boende, är det huvudsakligen frivilligorganisationer och 

lokalsamhället som hjälper till. Det finns både statliga och frivilliga barnhem, men det finns 

främst ideellt drivna barnhem. Det finns rapporter om att det förekommer våld på 

barnhemmen. Det finns även rapporter om dödsfall. I Marocko finns inget överordnat organ 

som kontrollerar kvalitén eller standarden på barnhemmen.77 

 

Hem för minderåriga som har blivit övergivna finns, men dessa bedrivs av organisationer med 

mycket lite resurser. UNICEF har i en rapport uppgett att de barnhem som har studerats inom 

ramen för den rapporten inte uppfyller de krav som ska ställas på barnhem utifrån 

barnkonventionen, utan att barnhemmen i sin utformning främjar brott mot de minderårigas 

rättigheter.78 

 

4.2 Situationen i Sverige 

 

4.2.1 Minderåriga från Marockos situation utifrån mediabild 

 

Det finns flera begrepp för gruppen minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare. Ett 

begrepp som ofta används är ensamkommande barn (EKB). Migrationsverket använder dock 

både EKB samt barn utan vårdnadshavare (BUV). Detta gör att det i olika sammanhang kan 

användas olika begrepp, men EKB och BUV är de två vanligast förekommande. 

 

DN intervjuade en ungdom från Marocko som berättar om sin situation. Han berättade att han 

förlorat sina föräldrar i en trafikolycka och att han en tid bodde hos sin syster och hennes 

familj. Dock fick han veta efter en tid att han inte var välkommen att bo hos dem. Han 

berättade att anledningen till att han kom till Sverige var en film, Casanegra, och utifrån 

filmen fick han bilden av att Sverige var världens bästa land. Enligt ungdomen som DN 

                                                 
76 Lifos 31148 s. 28. 
77 Lifos 31148 s.27-28. 
78 Lifos 23466. 
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intervjuade är den filmen anledningen till att många minderåriga marockaner kommer till 

Sverige. Hans förhoppning när han kom till Sverige var att få jobb, pengar och frihet, men 

den förhoppningen krossades snabbt. Han valde att klara sig själv på gatan i Göteborg. 

Pengarna räckte inte så han jobbade ett tag svart på ett bageri, men det fungerade inte. 

Därefter började han stjäla mat för att överleva. Under den perioden blandade han tabletter 

med alkohol, hasch och Spice. Idag försöker han överklaga sitt ärende till 

Migrationsöverdomstolen, men hans enda plan för framtiden är att utnyttja att Sverige inte 

verkställer avvisningar eller utvisningar mot Marocko om inte de marockanska 

myndigheterna får bevisat för sig att den som ska avvisas eller utvisas är marockansk 

medborgare.79 

 

I en artikel i DN intervjuas inrikesminister Anders Ygeman om gatubarnen från Marocko. 

Inrikesministern berättade att Marockos sändebud kommer att kallas till samtal för att få 

Marocko att följa internationella regler som innebär att Marocko är skyldig att ta emot sina 

egna medborgare som avvisas eller utvisas från ett annat land. DN berättade att minderåriga 

från Marocko bor på gatan och att många av dem försörjer sig via brott. En del söker asyl, 

men få av dem får uppehållstillstånd. Däremot avvisas eller utvisas de inte i praktiken, 

eftersom Marocko ifrågasätter deras medborgarskap, vilket innebär att de inte kan skickas 

tillbaka till sitt hemland. Marocko nekar till att ta emot gatubarnen eftersom de saknar 

passhandlingar och enligt DN ska marockanska myndigheter uppge till Migrationsverket att 

gatubarnen likaväl kan komma från andra länder än Marocko. Det är inte en förklaring som 

inrikesministern tycker är hållbar på grund av det systematiska sätt de ifrågasätter gatubarnens 

medborgarskap.80 

 

Mötet som skulle hållas med Marockos sändebud blev dock inställt. Marocko avbokade mötet 

och har inte svarat på nya mötesförfrågningar. DN kopplar samman att Marocko ställde in 

mötet med att de samma dag stoppade Ikeas första varuhus i Marocko som svar på att 

Sveriges regering väntas erkänna Västsahara.81 

 

DN följde upp intervjun med inrikesministern Anders Ygeman och kommenterade att det 

nästan har gått två månader sedan inrikesministern krävde att Marocko ska ta emot de 

                                                 
79 Dagens nyheter [dn.se] hämtat 2015-10-20. 
80 Dagens nyheter [dn.se] hämtat 2015-09-20. 
81 Dagens nyheter [dn.se] hämtat 2015-11-10. 
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minderåriga och unga männen från Marocko som inte fått uppehållstillstånd. Enligt DN 

startade Marocko en kampanj där Sverige kritiserats för att ha beslutat att erkänna Västsahara. 

Efter det har inget hänt. Marocko vägrar ta emot medborgare som inte identifierar sig, och 

pojkarna vill inte uppge sin riktiga identitet.82 

 

4.2.2 Intervju med gränspolis 

 

Inom ramen för uppsatsen intervjuades en anställd vid gränspolisen. Gränspolisen blir en del 

av asylprocessen i samband med verkställighetsprocessen av avvisning- eller utvisningsbeslut 

där den som ska lämna Sverige inte medverkar till att lämna landet. Intervjun syftar till att 

belysa polisens syn på minderåriga från Marocko utan vårdnadshavare, presentera 

verkställighetsarbetet hos polisen samt på vilket sätt polisen tar hänsyn till minderåriga som 

avvisas eller utvisas. Nedan framgår de frågor som ställdes och de svar som erhölls. 

 

Är det svårare att utvisa minderåriga marockaner än minderåriga från andra 

nationaliteter? 

Sverige har ett återvändandeavtal med ett antal länder som åtar sig att återta personer som är 

medborgare i det specifika landet. Detta gäller även makar till medborgare med annat 

medborgarskap och giltigt pass. Till sist gäller detta också tredjelandsmedborgare och 

statslösa med giltiga viseringar eller uppehållstillstånd, eller som illegalt rest in i Sverige 

direkt via det specifika landet. 

 

Varken Sverige eller EU-länderna har något återvändandeavtal med Marocko vilket innebär 

att en person som fått av-/utvisningsbeslut som vunnit laga kraft måste ha giltigt pass eller 

resehandling för att släppas in i Marocko. Har man inte det så stoppas man i passkontrollen på 

flygplatsen och får returresa till Sverige. Därför genomför man ingen verkställighetsresa till 

Marocko förrän man har giltigt pass eller resehandling för personen som ärendet gäller. 

 

Man kan alltså säga att det är lättare att verkställa en person med av-/utvisningsbeslut till ett 

land där det finns ett återvändandeavtal med EU-länderna.   

 

Har det genomförts några utvisningar av minderåriga mot Marocko de senaste åren? 

Nej, inte för Gränspolisen i Norrbotten. 

                                                 
82 Dagens nyheter [dn.se] hämtat 2015-12-10. 
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Hur ser samarbetet ut med myndigheter i Marocko? 

Polismyndigheten har en grupp som heter ”Funktionen för ambassadsamordning” (FAS) och 

de tillhör Gränspolissektionen (GPS) som i sin tur ingår i NOA (Nationella Operativa 

Avdelningen) i Stockholm.  

 

FAS sköter kontakten med de olika ländernas ambassader. Gränspolisen initierar ärenden till 

FAS som i sin tur tar kontakt med ambassaden för att ambassaden ska kontrollera ärendet. Det 

är ambassaden som sedan kan utfärda passhandlingar eller resehandlingar som sedan kan 

användas för en verkställighetsresa till det land som personen i fråga har av-/utvisningsbeslut 

till. 

 

Hur ordnas och fungerar det ordnade mottagandet rent praktiskt? 

Då Gränspolisen Norrbotten inte har haft någon verkställighet av minderårig till Marocko de 

senaste åren är det svårt att svara på hur det rent praktiskt ordnas i ärenden som utvisas till 

Marocko. Överlag kan man säga att vi i första hand försöker få tag på en familjemedlem till 

den minderåriga, antingen via kontaktuppgifter som den minderåriga har själv, eller så söker 

vi efter familjemedlemmar och deras kontaktuppgifter via myndigheterna i hemlandet. Sedan 

har polismyndigheten kontakt med den familjemedlem som ska ta emot barnet. Detta görs 

främst via telefonsamtal med tolk. Skulle vi inte få tag på någon familjemedlem, eller att de 

av någon anledning inte kan ta emot barnet vänder vi oss till myndigheterna i hemlandet. 

Även med dem har man en löpande kontakt till dess att resan ska avgå. En minderårig reser 

aldrig hem själv utan har personal från svenska myndigheter med sig under resan. Vid 

ankomst till hemlandet möter man upp familjemedlemmen eller personal från den sociala 

myndigheten och lämnar över barnet till dem.  

 

Hänvisas de minderåriga till barnhem? 

Utlänningslagen anger att en familjemedlem, utsedd förmyndare eller mottagningsenhet som 

är lämpad att ta hand om barn, exempelvis barnhem eller sociala myndigheter måste ta emot 

barnet vid ankomst. I första hand försöker polismyndigheten ordna så att det är en 

familjemedlem som tar emot barnet, men får man inte kontakt med några familjemedlemmar 

eller att de av någon anledning inte kan motta barnet då ordnas mottagandet av barnhem eller 

sociala myndigheter.  
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När det kommer till att polisen ska verkställa utvisningar brukar de minderåriga i det 

skedet försöka förhindra utvisningen? 

Som jag tidigare nämnt så krävs det giltig passhandling eller resehandling för att kunna 

genomföra en verkställighetsresa till Marocko. Om personen i fråga inte har lämnat in några 

ID-handlingar och/eller har falsk identitet så blir det mycket svårare att få ambassaden att 

utfärda resehandlingar. 

 

Man kan generellt sett säga att det är vanligt förekommande att man inte lämnar in ID-

handlingar och/eller uppger sin rätta identitet eller medborgarskap till Gränspolisen när det är 

dags för verkställighet av av-/utvisningsbeslutet.  

 

Förekommer det att de försöker medverka till utvisningen efter att det har blivit ett 

ärende för polis? 

Ja, det förekommer. 

 

Vad händer i de ärenden där utvisning inte är möjlig och den sökande blir kvar i 

Sverige? 

Om det inte går att verkställa beslutet preskriberas det fyra år efter att det vann laga kraft. Den 

sökande kan då göra en ny asylansökan och få sitt ärende prövat igen. Den sökande måste 

redogöra om varför han eller hon inte följde det tidigare beslutet i övrigt fungerar 

asylprocessen som den första förutom att asylprövningen på Migrationsverket framförallt 

frågar efter nya asylskäl under den nya asylutredningen.  

 

Beskriv hur polisen tar hänsyn till minderåriga vid verkställighet av utvisningsbeslut. 

Vid samtal med den sökande måste det finnas en ”god man” med. Vid verkställighetsresa 

måste Gränspolisen meddela hemlandets myndigheter för att ha ett ordnat mottagande vid 

ankomst till hemlandet. 

 

4.2.3 Intervju med god man 

 

En god man med mångårig erfarenhet av minderåriga utan vårdnadshavare intervjuades. God 

man är den person som kommer närmast de minderåriga asylsökande under asylprocessen. 

Intervjun med god man syftade till få ett god mans-perspektiv på asylprocessen, att visa på 
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situationen för de minderåriga från Marocko här i Sverige och hur de minderåriga från 

Marocko förhåller sig till vuxen- och myndighetsvärlden. Svaren och frågorna framgår nedan. 

 

Enligt din erfarenhet, av vilka anledningar lämnar minderåriga från Marocko för att 

söka skydd i exempelvis Sverige? 

Det är ekonomiska och sociala skäl. Några av dem har varit i andra europeiska länder före de 

kommer till Sverige. 

 

Vilka framtidsvisioner har de minderåriga från Marocko som du har träffat haft? 

De har sällan uttryckt några framtidsvisioner. Jag vet inte om det beror på att de känner av att 

det kommer bli negativa beslut alternativt/och att de har en egen agenda, att leva livet här och 

nu samt att syssla med ljusskygg verksamhet. Men självklart speglar deras beteende den 

uppväxtmiljö de har haft. 

 

Upplever du att Migrationsverket vid handläggningen av minderåriga från Marocko 

har ett tydligt barnperspektiv? Hur tar det sig till uttryck? Märks det i besluten? 

Jag anser att Migrationsverket behandlar alla lika. I och med att flertalet saknar asyl/ 

uppehållsskäl blir besluten därefter. 

 

Hur lever de minderåriga från Marocko här i Sverige?  

Jag vet inte, men jag har kunnat konstatera att en del hamnar i kriminella miljöer. 

 

Skiljer sig deras levnadsföring från hur minderåriga med andra nationaliteter lever? 

Om ja, på vilket sätt? 

Ja, de tar inte lika seriöst på exempelvis studier. De är mer "mogna" världsvana och 

utåtagerande. Observera att jag generaliserar. 

 

Vilket bemötande får de minderåriga från Marocko om de vänder sig till marockanska 

myndigheter för att få hjälp? 

De vill ofta inte få någon hjälp från Marocko. Tvärtom, gör de allt de kan för att försvåra 

myndighetskontakter. 
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Har du varit med om att någon minderårig från Marocko som har avvikit under 

pågående asylprocess eller efter beslut? Om ja, varför hände det och dykte personen 

upp igen?  

Ja indirekt. En EKB som jag fick 2014 hade varit i Sverige 2012 men avvikit och sökt asyl i 

Tyskland och Danmark. Ett antal av mina kollegor har haft marockanska EKB som avvikit 

helt plötsligt, många gånger innan svar kommit från Migrationsverket. De har ofta dykt upp i 

Stockholm eller Malmö senare. 

 

Delar du den bild som ges i media att de minderåriga är en svår grupp som ägnar sig åt 

brott och bor på gatan? Vad beror det på? 

Delvis är bilden sann. Min senaste EKB från Marocko blev föremål för husrannsakan, 

misstänkt för stöld och drogförsäljning. Dessutom blev denne tagen av polisen för stöld på en 

torsdag och olovlig körning kommande lördag. 

 

Har de minderåriga från Marocko förtroende för vuxenvärlden? På vilket sätt tar det 

sig till uttryck? 

Det är inte en lätt fråga att svara på. Men som grupp har de svårare att respektera vuxna, 

regler och skyldigheter. Det är också svårare att bygga upp en förtroendefull relation med en 

EKB från Marocko än EKB från andra länder. 

 

Enligt din uppfattning, hur ser möjligheterna ut för minderåriga från Marocko att få 

uppehållstillstånd i Sverige? 

Små möjligheter.  

 

Har du varit med om att minderåriga från Marocko har blivit utvisade/avvisade? Om 

ja, hur reagerade den personen/erna på det? Vad har hänt med den personen/erna efter 

det?  

Inga våldsamma reaktioner. Naturlig nedstämdhet – det vore konstigt annars! Många gånger 

avviker personen innan utvisningen hinner verkställas. 

 

 

4.2.4 Intervju med teamledare vid återvändandeteam 

 



52 

 

Återvändande team vid Migrationsverket är de som genomför verkställighetsprocessen när de 

minderåriga medverkar till att lämna Sverige. Det är även de som initierar ärendet mot polisen 

om den som ska utvisas eller avvisas inte medverkar till att lämna landet. Den här intervjun 

avser att belysa Migrationsverkets syn på de minderåriga från Marocko och vilken bild 

Migrationsverket har av samarbetet med Marocko i återvändandeprocessen. Nedan framgår 

frågor och svar på ställda frågor till en teamledare vid ett återvändandeteam vid 

Migrationsverket. 

 

Hur skulle du beskriva den situation som minderåriga från Marocko hamnar i här i 

Sverige? 

Jag skulle säga att de fortsätter sitt liv som gatubarn, vilket de varvar med att befinna sig på 

HVB-boenden som asylsökanden. Det verkar dock i stor utsträckning som att de egentligen 

inte vill ha livet som asylsökande i HVB-boenden. 

   

Vilket bemötande får de minderåriga från Marocko om de vänder sig till marockanska 

myndigheter för att få hjälp? 

De bemöts i regel med ointresse från marockanska myndigheter i Sverige. Det ska dock 

betonas att de flesta BUV från Marocko själva inte uttrycker något intresse för marockanska 

myndigheter och att det är svårt att få en bild av hur de skulle bemötas om de själva var 

väldigt engagerade i sina kontakter med marockanska myndigheter. Till saken hör också (för 

både ungdomarna och marockanska myndigheter) att de kontakter Migrationsverket känner 

till sker i en återvändandefas och att det inte är otänkbart att andra kontakter skulle kunna se 

annorlunda ut. Migrationsverkets personal har dock ofta kunnat konstatera att frågor om 

återvändande möts med stort ointresse både av marockanska staten och av de marockaner som 

finns i Sverige. Det kan även tänkas att detta ointresse handlar om svensk-marockanska 

mellanstatliga relationer. 

 

Har de minderåriga från Marocko förtroende för vuxenvärlden? På vilket sätt tar det 

sig till uttryck? 

Min (och flera kollegors) erfarenheter är att de minderåriga marockanerna helt enkelt inte har 

förtroende för vuxenvärlden i någon som helst utsträckning. I den mån ett sådant förtroende 

kan uttryckas ser jag det bara i ett intresse för skolgång som vissa av ungdomarna uppvisar. 

 

På vilket sätt arbetar Migrationsverket för att verkställa utvisningar mot Marocko? 
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Migrationsverket försöker motivera de utvisade utlänningarna att själva återvända hem, och 

om de avviker eller vägrar återvända självmant lämnas deras ärenden över till polis för 

efterlysning respektive verkställighet på tvång. 

 

Hur ser samarbetet ut med myndigheter i Marocko i samband med utvisningar? 

Samarbetet är mycket svårt och Marocko uttrycker stort ointresse för samarbete. Jag skulle 

dock vilja hänvisa till enheten för återvändandesamordning för utförligare svar om dessa 

kontakter. 

 

Är det svårare att utvisa minderåriga marockaner än minderåriga från andra 

nationaliteter? 

Ja, eftersom Marocko som stat är mycket ointresserad av samarbete och folkbokföring inte 

finns tillgänglig för svenska myndigheter. 

 

Vad händer i de ärenden där utvisning inte är möjlig och den sökande blir kvar i 

Sverige? 

Marockanska ungdomar fortsätter oftast sitt liv på gatan även om de (liksom alla andra 

liknande ärenden av andra nationaliteter) har rätt att vistas som inskrivna i asylsystemet till 

dess att deras av- och utvisningsbeslut verkställts. 

 

Vilket bemötande får Migrationsverkets personal i kontakt med marockanska 

myndigheter? 

Migrationsverkets personal möts i regel med ointresse. 

 

Känner du till något ärende där det har blivit verkställighetshinder i ett ärende med 

minderårig på grund av att Marocko inte mottagit individ som nekats asyl i Sverige? 

Nej. 

 

På vilket sätt tas det hänsyn till att en person är minderårig under 

återvändandeprocessen? 

Hänsyn tas hela tiden till att en person är minderårig. Exempelvis tas minderåriga inte i förvar 

på samma sätt som vuxna, de får en eskorterad resa till hemlandet om (när) de återvänder och 

de kan inte få nedsatt dagersättning. De har naturligtvis fortsatt samma rätt till god man och 

boende som de haft under hela sin tid som asylsökande. 



54 

 

 

4.2.5 Intervju med verksamhetsexpert på Marocko vid Migrationsverket 

 

En intervju med Migrationsverkets verksamhetsexpert på Marocko genomfördes. 

Verksamhetsexpertens roll är att agera samordnande kring alla insatser kring det område som 

personen är verksamhetsexpert för. Det innebär att verksamhetsexperten på Marocko får anses 

vara en av de som är mest insatt i gruppen minderåriga från Marocko utan vårdnadshavare när 

det kommer till deras process som Migrationsverket ansvarar för. Intervjun med 

Migrationsverkets verksamhetsexpert på Marocko syftade till att på en mer detaljerad nivå 

beskriva Migrationsverkets förhållningssätt till barnkonventionen, den situation som 

Migrationsverket anser att de minderåriga är i och hur samarbetet med Marocko, både 

myndigheter och frivilligorganisationer, fungerar i återvändandeprocessen. Svaren och 

frågorna framgår nedan. 

 

Enligt din erfarenhet, av vilka anledningar lämnar minderåriga från Marocko för att 

söka skydd i exempelvis Sverige? 

Marockanska barn och unga vuxna söker sig till Europa och Sverige främst p.g.a. deras 

utsatta sociala situation (att många lever åtskilda från sina familjer, på gatan i grupper med 

andra barn), snarare än att de skulle vara utsatta för förföljelse (p.g.a. etnicitet, religion etc.), 

eller att de skulle vara i behov av skydd p.g.a. av en väpnad konflikt.  

  

Vad för bild har de minderåriga från Marocko av Sverige som land? 

Många har en positiv bild av Sverige, som ett öppet och tolerant land.  

   

Hur förhåller sig Migrationsverket till 1:10 utlänningslagen i sin ärendehantering? Hur 

tar det sig till uttryck? Märks det i besluten? 

Alla barnärenden prövas individuellt och hänsyn till barnets bästa ska tas i alla delar av 

processen. Barnkonsekvensanalyser används inför beslut och andra åtgärder som rör barn, och 

barnkonsekvensanalyserna ska innehålla en redovisning om orsaken till beslutets utfall, 

oavsett om det var det fördel till den sökande eller inte.  

 

Hur förhåller sig Migrationsverket till barnkonventionen i sin ärendehantering och 

beslutsfattande?  



55 

 

Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. 

Barnkonsekvensanalyser är den metod som myndigheten använder inför beslut och andra 

åtgärder som rör barn. Det är ett sätt att systematiskt beakta barnets bästa i ärendet. Genom 

barnkonsekvensanalyser säkerställs att barns egna asylskäl utreds, bedöms och redovisas i 

besluten. Migrationsverket arbetar med att se över stödmaterialet för barnkonsekvensanalyser 

i samband med beslut för att ytterligare kunna förbättra användandet av 

barnkonsekvensanalyser.  

 

Hur skulle du beskriva den situation som minderåriga från Marocko hamnar i här i 

Sverige? 

Alla ensamkommande barn som kommer till Sverige och söker asyl har rätt till samma vård 

och omsorg, vilket betyder att möjligheten att få ta del av skolgång, placeras på HVB hem 

eller i familjehem eller lika, oavsett vilket land du kommer från.   

 

Hur lever de minderåriga från Marocko här i Sverige?  

Några lever och vistas på HVB hem, andra i familjehem, men några lever också i utsatta 

miljöer, som t.ex. i Stockholms gatumiljö (en uppskattning från citypolisen i Stockholm pekar 

mot ca 200 barn och unga vuxna). Om du bor på ett boende för ensamkommande barn har du 

i princip tillgång till allt som alla andra barn i Sverige, lever du i gatumiljö är du helt 

utlämnad, och måste i princip klara dig själv.   

  

Skiljer levnadsföringen för de minderåriga från Marocko gentemot hur minderåriga 

från andra nationaliteter lever? Om ja, på vilket sätt? 

Även om det finns andra barn från andra länder som lever i gatumiljö, är det antalet från 

Marocko som sticker ut, men de marockanska barnens levnadsföring skiljer sig nog inte från 

andra barn från andra länder som också vistas i gatumiljö. 

   

Vilket bemötande får de minderåriga från Marocko om de vänder sig till marockanska 

myndigheter för att få hjälp?  

De barn som träffar tjänstemän på den marockanska ambassaden bemöts på ett professionellt 

sätt.  

   

På vilka grunder får minderåriga från Marocko uppehållstillstånd i Sverige?  
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Bifallsandelen ligger på ca 4 %, och i de fall där barn beviljats uppehållstillstånd är det 

förmodligen mot bakgrund av den sociala situationen (alltså på särskilt ömmande 

omständigheter).  

   

Delar du den bild som ges i media att de minderåriga är en svår grupp som ägnar sig åt 

brott och bor på gatan? Vad beror det på? 

Det är den bilden som förmedlas av de som träffar barnen och de unga vuxna (polisens 

ungdomsrotel, socialjouren, personal på SIS institutioner83), och tillsammans med den bilden 

Migrationsverket har, är det en bild som i många fall stämmer överens med den bild som 

förmedlas i media. Detta gäller naturligtvis inte alla individer från Marocko, och i de fall där 

barn befinner sig på gatan för att begå brott, är det ett oerhört komplext problem som är svårt 

att beskriva.  

   

Har de minderåriga från Marocko förtroende för vuxenvärlden? På vilket sätt tar det 

sig till uttryck? 

Detta uppger några av de som jobbat med gatubarn i Marocko, och det kan visa sig genom att 

barnen helt enkelt inte litar alls på vad vuxna säger, t.ex. att de vill hjälpa, vilket i sin tur kan 

bero på att de blivit svikna, dåligt bemötta, och till och med utsatta av vuxna (övergrepp) både 

under deras levnadstid i Marocko, men även under deras resa till Sverige.  

 

Har Migrationsverket verkställt några avvisningar/utvisningar mot Marocko avseende 

minderåriga sedan 2010? 

Nej (de barn som återvänt, har återvänt till framförallt Spanien, där de uppvisat giltigt 

uppehållstillstånd). 

 

På vilket sätt arbetar Migrationsverket för att verkställa utvisningar mot Marocko? 

Genom dialog med den marockanska ambassaden, avtalet med barnrättsorganisationen Bayti 

och delegationsresor till Marocko (3 st. 2013-2014). Under 2016 kommer en sambandsman 

från Sverige placeras i Marocko (Rabat) för fördjupad dialog med myndigheterna i 

återvändandeärenden. Till detta kommer naturligtvis också de återvändandesamtal som 

genomförs med barnet och den gode mannen.  

 

                                                 
83 Vårdform med tvång för missbrukare och unga. 
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Hur ser samarbetet ut med myndigheter i Marocko i samband med utvisningar? 

De myndighetskontakter som tas går via den marockanska ambassaden, och det sker genom 

att antingen Migrationsverket och ambassaden genomför möten, eller att personen/barnet som 

ska återvända besöker ambassaden (tillsammans med god man och tjänsteman från 

Migrationsverket).  

 

Är det svårare att utvisa minderåriga marockaner än minderåriga från andra 

nationaliteter? 

De flesta andra länder kräver någon form för ID-handlingar, innan resehandlingar kan 

utfärdas, så ur perspektivet ”fastställande av medborgarskap” går det att jämföra Marocko 

med en rad andra länder. En av anledningarna till att Marocko uppmärksammats är att det är 

förhållandevis många barn utan vårdnadshavare som ska återvända. 

 

Vad händer i de ärenden där utvisning inte är möjlig och den sökande blir kvar i 

Sverige? 

Om verkställighet inte är möjlig, och om det kan antas att det är den sökande som hindrar 

verkställighet (genom att t.ex. inte lämna korrekta uppgifter om sin identitet), kommer det 

med all sannolikhet inte leda till en ny prövning, då hindret för verkställighet inte får bero på 

den enskilde.  

 

Känner du till något ärende där det har blivit verkställighetshinder i ett ärende med 

minderårig på grund av att Marocko inte mottagit individ som nekats asyl i Sverige? 

Nej. 

 

Hur bedömer du kvalitén på barnhem i Marocko? Uppfyller barnhemmen de krav som 

kan ställas utifrån barnkonventionen? 

Kvalitén på barnhemmen i Marocko varierar, där främst de statliga barnhemmen inte når upp 

till kraven som kan ställas. Även om de privata barnhemmen också kan uppvisa brister, är 

sannolikheten större att ett barnhem som bedrivs i privat/ideell regi når upp till fler krav, bl.a. 

sett till den materiella standarden och när det gäller personal (både bemanning och 

kompetens).  

 

Beskriv Migrationsverkets samarbete med Bayti. 
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Migrationsverket har sedan december 2014 ett avtal med barnrättsorganisationen Bayti i 

Marocko. Avtalets målgrupp är barn utan vårdnadshavare som ska återvända från Sverige till 

Marocko efter avslag på asylansökan. Inom ramen för avtalet ska Bayti utföra identifiering 

och efterforskning av 30 minderåriga barn. Av dessa ska tio minderåriga barn erbjudas ordnat 

mottagande i form av korttidsboende, familjeåterförening och reintegreringsinsatser. Sedan 

starten har Migrationsverket initierat 29 ärenden till Bayti.  

 

Hur fungerar Migrationsverkets samarbete med Bayti? 

Efter genomförd familjeefterforskning har Bayti återfunnit familjer i fem ärenden (varav två 

av ärenden är bröder). Av de 29 initierade ärendena till Bayti har Enheten för 

återvändandesamordning avslutat 10 ärenden på grund av att de har avvikit eller fått ny 

prövning (Enheten för återvändandesamordning ansvarar för arbetet med det ordnade 

mottagandet för barn utan vårdnadshavare, när föräldrar inte kan nås inför en utvisning). I de 

ärenden där Migrationsverket inväntar svar från Bayti pågår antingen efterforskning av familj 

eller så behöver Bayti få mer information från ungdomen för att ens kunna utföra 

efterforskning. Bayti kommer i de sistnämnda ärendena genomföra en andra intervju. 

 

4.3 Sammanfattning 

 

Kapitlet visar att det finns stora brister i situationen för minderåriga i Marocko. Det finns 

minderåriga där som lever utan stöd från myndigheter och det förekommer att minderåriga 

nekas identitetshandlingar på grund av att de är födda utanför äktenskap. Våld mot 

minderåriga förekommer i bred omfattning. De minderåriga är redan där i en väldigt sårbar 

position. De minderåriga som kommer till Sverige och söker asyl har ofta levt på gatan som 

gatubarn. Tillgången till utbildning är också bristande. Tillgången och kvaliteten på barnhem 

är också bristande. Många barnhem uppfyller inte de lägsta kraven utifrån barnkonventionen. 

Det finns dock barnhem som är tillräckliga enligt Migrationsverket. 

 

Av de genomförda intervjuerna framgår att de som träffar de minderåriga från Marocko i sin 

yrkesroll har viss ambivalens mot gruppen. Jag tror att detta får ses som ett uttryck för 

frustration över att de inte har tillräckliga verktyg för att möta den situation de som 

yrkesutövare hamnar i. Jag får uppfattningen att de jag intervjuade tycker synd om 

minderåriga från Marocko, att det är en jobbig och besvärlig grupp och att de minderåriga 

från Marocko skulle kunna göra mer själva. Jag upplever att det inte finns en förståelse för 
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den situation de minderåriga från Marocko är i. De minderåriga från Marocko är vana att 

möta våld och ointresse från myndigheter och vuxenvärlden i stort.  

 

Intervjuerna visar också att Marocko inte tar sitt ansvar för de minderåriga och det fåtal som 

faktiskt lämnat Sverige har åkt till Spanien där de har tillstånd att vistas. Verkställigheter 

genomförs idag inte gentemot Marocko överhuvudtaget. Det finns dock ett pågående 

samarbete med en barnrättsorganisation för att motivera de minderåriga från Marocko att 

återvända. 

 

Intervjuerna visar också att den mediabild som finns av gruppen är i stort korrekt. Det är en 

grupp som i stor utsträckning lever på gatorna och en del av dem livnär sig på kriminella 

handlingar, likt de har gjort i sitt hemland. De svenska systemen är inte tillräckliga för att 

fånga upp de minderåriga från Marocko och ta dem ur det sammanhang de skapar för sig 

själva. Det sammanhang de har skapat för sig själva grundar sig i deras levnadssätt i Marocko 

samt deras rädsla och misstro gentemot det som vuxenvärlden representerar. 

 

5 Diskussion 
 

5.1 Politiken – relationen mellan Sverige och Marocko 

 

Idag tycks de minderåriga från Marocko vara pjäser i ett politiskt spel. Marocko verkar 

använda dem som påtryckningsmedel för att få Sverige att garantera att Sverige inte ska 

erkänna Västsahara som stat. Det tycks också vara möjligt att skönja att dessa påtryckningar 

har effekt, Sverige har gått till Marockos försvar som visades i inledningen av uppsatsen. 

Detta trots att erkännandet av Västsahara var ett vallöfte från regeringen och har beslutats om 

vid socialdemokratisk kongress. 

 

Bilden som framträder av de minderåriga från Marocko i uppsatsen är att det är en svår grupp. 

Samtliga utsagor som presenteras i uppsatsen visar på att det är en grupp som i stor 

utsträckning värjer sig från samhällets stöd och är misstänksamma gentemot myndigheter och 

vuxenvärlden. I hemlandet, Marocko, har de levt på gatan och levt under svåra förhållanden 

och när de vänder sig till vuxenvärlden riskerar de att bli utsatta för våld och inte få hjälp. På 

gatan riskerar de att bli utsatta för våld och övergrepp, kontakter med föräldrar förekommer 

men kan inte utifrån barnkonventionen på något sätt ses som tillfredställande. 
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Det är enkelt att konstatera att i vart fall idag tar Marocko inte ansvar för sina medborgare. 

Marocko vägrar att ta emot sina minderåriga medborgare och ge dem det skydd de behöver, 

vilket Marocko visserligen inte kunde tillfredsställa när de vistades i Marocko. Däremot visar 

den information som presenteras om Marocko att situationen tycks vara på bättringsvägen, 

även om det är långt kvar tills situationen överhuvudtaget kan ses som bra, eller ens 

tillräcklig, utifrån barnkonventionen. 

 

Inrikesministern Anders Ygeman menar att situationen för de minderåriga från Marocko inte 

är förenlig med barnkonventionen och att Marocko därför ska ta ansvar för dem, men som 

ovan konstaterats tar Marocko inget ansvar. Då infinner sig frågan – vilket ansvar har Sverige 

för de minderåriga från Marocko? Barnkonventionen ger ansvaret till staten där den 

minderåriga eller de minderåriga vistas. Inte landet den minderåriga kommer ifrån. Ansvaret 

utifrån barnkonventionen måste därför falla på Sverige, särskilt när Marocko inte tar emot 

dem.  

 

5.2 Åtnjutande av rättigheterna utifrån barnkonventionen 

 

Barnkonventionen ger alla minderåriga som vistas inom en stats jurisdiktion rättigheter, 

oaktat om den minderårige är medborgare, har uppehållstillstånd eller vistas i landet illegalt. 

 

Som inrikesministern konstaterar är den situation de minderåriga hamnar i Sverige bristfällig 

när situationen ses utifrån barnkonventionen. Att de bor på gatan är ett problem i sig. Detta är 

inte förenligt med de minderårigas rätt till skydd, omvårdnad och säkerhet. Vidare är det ett 

problem att de inte alltid deltar i utbildning, ens här i Sverige, det strider mot deras rätt till att 

få kvalitativ utbildning. Sedan att de vistas i miljöer där det förekommer droger riskerar att 

skada deras psykosociala utveckling och medföra irreparabla skador på deras psykiska och 

fysiska välmående. Detta bör läsas och tolkas utifrån den lista som FN:s barnrättskommitté 

har formulerat. De minderåriga har rätt till c, bevarandet av familjemiljö och bevarandet av 

relationer, d, omvårdnad, skydd och säkerhet, e, sårbarhet, f, rätt till hälsa, och g, rätt till 

utbildning. 

 

Utifrån min tolkning av den listan är det enbart bevarandet av familjemiljö och bevarandet av 

relationer som kan tala för att det är barnets bästa att inte ges uppehållstillstånd i Sverige, 
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under förutsättning att det finns förälder eller släkting i Marocko som inte missköter sitt 

föräldraskap eller dylikt. Det kan, särskilt för den här gruppen av minderåriga, i många fall 

vara barnets bästa att inte återförenas med sin familj på grund av att det förekommer våld i 

relationen till den minderårige, att det förekommer missbruk i familjen eller andra 

missförhållanden.  

 

Vad gäller sårbarhet kan konstateras att den situation de har lämnat och den situation de 

hamnar i när de kommer och vistas i Sverige ofta bidrar till att stärka de minderårigas 

sårbarhet och hjälper dem mycket sällan att överkomma deras sårbarheter. Vid bedömningen 

av barnets bästa ska hänsyn tas till hur de minderåriga kan få hjälp att överkomma sina 

sårbarheter. De minderåriga från Marocko har som konstaterats i framställningen ovan många 

sårbarheter. 

 

Det kan konstateras att de minderåriga från Marocko tycks falla in i samma mönster i Sverige 

som de har levt i hemlandet. De vet inget annat liv. De räds vuxenvärlden, skyggar från den 

när den tränger på. Det finns därför inga enkla vägar in i deras liv. Men, det finns möjligheter 

att hjälpa även dessa ungdomar. Ser vi till intervjun som DN genomförde med en ung man 

från Marocko är det möjligt att stödja denna grupp att komma över sin sårbarhet. 

 

5.3 Tolkning av barnkonventionen utifrån svensk utlänningsrätt 

 

Det går inte att säga att barnkonventionen i sig innebär ett krav på att Sverige ska ge 

uppehållstillstånd till de minderåriga från Marocko som befinner sig i Sverige. Däremot hur 

barnkonventionen interagerar med 5:6 UtlL, som ger möjlighet till uppehållsrätt på 

humanitära skäl, eller som anges i paragrafen särskilt ömmande skäl, innebär att rättigheter 

som är sprungna ur barnkonventionen kan föranleda att de minderåriga beviljas uppehållsrätt i 

Sverige. 

 

Barnkonventionens paragrafer är tydliga, raka och enkla. Minderåriga har ovillkorliga 

rättigheter. När dessa rättigheter ska tolkas och förstås i ett sammanhang, blir det dock direkt 

väldigt komplicerat. Ännu mer komplicerat blir det när barnkonventionens rättigheter ska 

tillämpas i ett konkret ärende eftersom rättigheterna som framgår av barnkonventionen måste 

fyllas med ett innehåll. Som har presenterats i framställningen ovan är innehållet som ges, 

från FN:s barnrättskommitté, svårtillgängligt och svårtolkat och det framgår att det finns 
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situationer där dessa rättigheter hamnar i konflikt med varandra, och utifrån den förståelse jag 

har av barnkonventionen inträffar det relativt ofta. Sedan blir det inte enklare när tolkningen 

av barnets bästa ska vägas mot andra intressen, som exempelvis statens intresse av reglerad 

invandring och ekonomiska hänsyn till fördelningspolitik och annat. Dessa övervägningar 

borde leda till en tydlig rättighetsbaserad argumentation där barnets bästa tydligt ställs mot 

statens intressen. Med rättighetsargument menar jag argument som grundar sig på rättigheter 

som följer av traktater om mänskliga rättigheter. 

 

5.4 Rättighetsargument i svensk rätt 

 

Tolkningen av rätten underlättas inte av att i svensk rätt används sällan en rättighetsbaserad 

argumentation, åtminstone med framgång, även om det kanske får ses som att det blir 

vanligare i samband med att internationell rätt får allt större inflytande på den svenska rättens 

innehåll och tolkning. Inom svensk rättstradition skulle jag hävda att det är vanligt 

förekommande att lagstiftaren redan vid införandet av lagstiftning har vägt olika rättigheter 

mot varandra och kommit fram till en enligt lagstiftaren lämplig avvägning mellan rättigheter 

och andra värden. Håkan Hydén menar att en del i bearbetningen av att ta fram lagar är att 

väga samman motstridiga intressen.84 Regeringen har även uttalat sig om detta och uppgett att 

den grundläggande vägningen av olika intressen genomförs i samband med 

lagstiftningsarbete, vilket gäller för utlänningsrätten och andra rättsområden. 85   När 

rättighetsargument används i ärenden vid Migrationsverket och mål vid 

migrationsdomstolarna flyttas dock avvägningen mellan rättigheter från lagstiftaren till den 

enskilde beslutsfattaren eller domaren. 

 

I samband med att befintlig lagstiftning ska tolkas utifrån barnkonventionen menar jag att det 

har blivit en systemkonflikt mellan ett rättighetsbaserat system och den svenska 

rättstraditionen. För att hantera de situationer som beslutsfattare hamnar i på grund av denna 

konflikt mellan de olika systemen behövs kompetens och en god förståelse för hur 

rättighetsbaserade system är uppbyggda. Det kräver också en stor kunskap om 

konstruktionerna bakom den lagstiftning som ska tillämpas, som är skapad utifrån den 

svenska rättstraditionen. Det kräver också god kunskap om den internationella rättens 

utformning och hur internationell rätt ska tolkas. Rent konkret föranleds konflikten mellan 

                                                 
84 Hydén, 2001, s. 105-106. 
85 Prop. 1996/97:25 s. 228. 
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systemen av att beslutsfattare har att tillämpa lagstiftning som är skapad utifrån den svenska 

rättstraditionen, men där rättighetsbaserad argumentation måste användas vid tillämpningen 

av lagstiftningen, på grund av att barnkonventionen ger rättigheter som måste tas hänsyn till. 

 

Jag tror att denna konflikt mellan rättsliga system skapar en osäkerhet och innebär att lika fall 

kan tolkas olika. Intas ett traditionellt svenskt förhållningssätt till lagen, och relevanta 

paragrafer i relevant lagstiftning studeras för att sedan ta hänsyn till praxis och förarbeten, 

riskeras det att missas den värdekonflikt som följer av det rättighetsbaserade system som 

barnkonventionen innebär och värdekonflikten blir därmed svårhanterlig, eller till och med 

ohanterlig. Om det istället intas ett rättighetsbaserat förhållningssätt försvinner alla argument 

som inte följer av barnkonventionen, eftersom svensk rättstradition sällan är tydlig med vilka 

värden som ställs mot varandra i konstruktionen av lagen. Intas ett rättighetsbaserat tänk, och 

det är vad jag anser att migrationsdomstolen har intagit i domen som refererades i avsnitt 

2.2.7, blir resultatet att minderåriga enklare beviljas uppehållstillstånd utifrån de rättigheter 

som framgår av barnkonventionen. Jag menar att Migrationsverket vid sin tillämpning av 

UtlL använder och tolkar rätten utifrån den konventionella svenska rättstraditionen. 

 

Det är dock inte nödvändigtvis ett problem att domstolen i det ovan refererade målet och 

Migrationsverket använder olika system vid tolkning av rätten. Jag tänker att om våra 

domstolar anser att ett rättighetsbaserat tänk och argumentation ska användas kommer det 

komma in i Migrationsverkets bedömningar via ny praxisbildning med tiden, eftersom det får 

förväntas att Migrationsverket är lyhörd för praxisbildning. 

 

Dock, framtiden får visa om målet jag referat ovan är en udda fågel som inte kommer byggas 

vidare på i framtiden eller om det är ett tecken på ett systemskifte om hur rätten ska förstås 

och konstrueras i ett svenskt perspektiv. Personligen tror jag att rättighetsbaserad 

argumentation kommer användas mer frekvent och dessutom kommer leda till framgång för 

de rättighetssökande. 

 

5.5 Barnkonventionens ställning i svensk rätt 

 

Vill Sverige visa att Sverige anser att mänskliga rättigheter är viktiga och då särskilt 

minderårigas rättigheter borde Sverige ge barnkonventionen och FN:s barnrättskommittés 
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kommentarer ökad legitimitet och lyfta fram dem dels vid lagstiftningsarbete, men också som 

underlag för beslutsfattande. 

 

Om barnkonventionen faktiskt inkorporeras tror jag dessutom att denna utveckling kommer 

att accelerera. Däremot tror jag inte att inkorporering av barnkonventionen kommer innebära 

radikalt ändrad praxis. Eventuellt kommer större vikt läggas även vid andra artiklar än artikel 

tre första stycket i barnkonventionen. Jag vill tillägga att i viss utsträckning tillämpas redan 

barnkonventionen utifrån principen om barnets bästa inom ramen för prövningar utifrån 1:10 

UtlL. Jag anser dock inte att den kodifiering som används är förenlig med den tolkning som 

bör göras av barnkonventionen. För att barnkonventionen ska gå att användas måste 

konventionstexten fyllas med innehåll. Den kodifiering jag presenterar under kapitel 3.1 i 

uppsatsen är den jag anser bör gälla, alltså FN:s barnrättskommittés tolkning av 

barnkonventionen. Jag upplever att de bedömningar som görs utifrån 1:10 UtlL tillsammans 

med 5:6 UtlL handlar mer om att tycka synd om de som söker skydd än att ta hänsyn till deras 

rättigheter.  

 

Dessutom om, eller kanske snarare när, det tredje tilläggsprotokollet, som ger minderåriga 

möjlighet att klaga till FN:s barnrättskommitté när de minderåriga anser att deras rättigheter 

utifrån barnkonventionen har blivit kränkta, ratificeras förväntar jag mig att det 

rättighetsbaserade system som barnkonventionen vilar på kommer att på ett mycket påtagligt 

sätt konkurrera med den svenska rättstraditionen. 

 

5.6 De minderåriga från Marockos möjligheter till uppehållstillstånd 

 

De minderåriga från Marocko har utifrån den statistik som presenterats små till obefintliga 

möjligheter att få uppehållsrätt i Sverige. Ändå väljer många att vistas i landet. Det får antas 

att de minderåriga, trots att de inte inkluderas i samhället, har en bättre situation här än vad de 

hade i hemlandet. 

 

Vissa av de minderåriga från Marocko får uppehållsrätt, 2014 fick 16 av 335 

uppehållstillstånd när Migrationsverket hade prövat deras ansökningar. Sedan som 

presenterats utifrån migrationsdomstolens dom ovan, i brist på rättspraxis avseende gruppen 

från Migrationsöverdomstolen, finns det en möjlighet att tolka 5:6 UtlL utifrån 

barnkonventionen på ett sätt som innebär att det är möjligt att få uppehållsrätt. Dock får denna 
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dom ses som ett undantag i det stora hela. Många av de som kommer från Marocko har varit 

med om liknande händelser. Den minderåriges berättelse i det målet skiljer sig i väldigt liten 

utsträckning från det många minderåriga från Marocko som levt på gatan har att berätta. 

Våldet från vuxenvärlden, livet på gatan och utsattheten för övergrepp som gatubarn. Det kan 

många av dessa ungdomar berätta om, givet att de vågar ta chansen och lita på 

myndigheterna. Även om de gör det får de sällan uppehållsrätt på grund av det. Ändock, visar 

den ovan nämnda domen på att det finns möjlighet till uppehållstillstånd för de minderåriga 

från Marocko, som ofta enbart har sociala och ekonomiska skäl till att fly sitt hemland. Och 

Migrationsverket bedömer att sociala och ekonomiska skäl inte är tillräckligt, med undantag 

för några få fall. 

 

5.7 Avslutande analys 

 

Min uppsats visar att det finns ett problem för denna grupp, minderåriga utan vårdnadshavare 

från Marocko som söker asyl i Sverige. Många av de minderåriga från denna grupp har många 

sårbarheter: de är gatubarn, de saknar ofta utbildning, de är ofta asylsökande eller saknar helt 

rätt att vistas i landet, många av dem har också varit utsatta för brott i hemlandet och de 

brukar ofta droger. Dessutom utsätter en del av de minderåriga från Marocko andra för brott 

här i Sverige för att klara sitt uppehälle. Denna situation är inte värdig de minderåriga och inte 

heller Sverige. Då är frågan vad som kan göras för att lösa denna situation. Denna fråga kan 

jag dock inte besvara, utöver det uppenbara – de måste få tillgång till hem, utbildning, skydd, 

omvårdnad och säkerhet, precis som barnkonventionen föreskriver. Hur ska dock detta ske? 

 

Att låta de minderåriga från Marocko vistas i Sverige utan uppehållsrätt och full tillgång till 

det svenska samhället är enligt min mening inte förenligt med barnkonventionen. Situationen 

de minderåriga från Marocko hamnar i idag är mycket bristfällig. Situationen måste lösas. 

Detta kan antingen göras via att Marocko tar sitt ansvar och tar emot sina medborgare och tar 

ansvaret för de minderåriga utifrån barnkonventionen, vilket de åtminstone i dagsläget inte 

gör, eller att Sverige tar ansvar för dem. Följaktligen bör Sverige ta ansvar för dem, fram tills 

att Marocko är berett att axla det ansvar som åligger Marocko som stat.  
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Bilaga 1 

 

 

 
Anledningen till att förvaltningsrätten i Malmö inte förekommer i ovanstående sökning är att 

Malmö inte har registrerat att de har haft några ärenden med aktuella sökningsbegränsningar. 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Rubrik 
Inkomna och avgjorda överklagandeärenden migrationsdomstolarna 

innevarande år 

Senast körd 2014-01-01 05.10 

Valt filter MAROCKO 

  

  

  

  

  

Statistik avseende överklagningar till migrationsdomstolar under 2014 från Migrationsverket. 

  

  

Rubrik 
Inkomna och avgjorda överklagandeärenden migrationsdomstolarna 

innevarande år 

Senast körd 2015-01-01 05.10 

Valt filter MAROCKO 

Medborgarskap Avgjorda varav 
bifall 

varav 
avslag 

varav 
avskrivna 

varav åter- 
förvisade 

varav 
övriga 

Ändrings- 
frekvens   

MAROCKO 516 5 471 12 24 4 1%   

Totalt 516 5 471 12 24 4 1%   

  

Statistik från Migrationsverket avseende överklagade ärenden under 2015 (fram till 

december) till migrationsdomstolar. 

  

Medborgarskap Avgjorda varav 
bifall 

varav 
avslag 

varav 
avskrivna 

varav åter- 
förvisade 

varav 
övriga 

Ändrings- 
frekvens 

MAROCKO 320 3 280 9 28 

 

1% 

Totalt 320 3 280 9 28 

 

1% 



 

 

Bilaga 3 

 

 

Statistik avseende Migrationsöverdomstolens domar avseende minderåriga från Marocko som 

fått asylärende prövat. Statistiken är hämtad från Vera. 


