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Abstract 
 
In the year of 2009, the debate on unaccompanied children in Sweden was intense. The number 

of unaccompanied children in Sweden has increased and the Swedish Migration Board estimates 

that during 2010, approximately 2400 children will arrive. 

Under the second article of the Convention on the Rights of the Child (CRC) the state is required 

to ensure all children, within its jurisdiction, the rights provided in the Convention. 

Sweden is also obligated to comply with the CRC since the principle of pacta sunt servanda is 

central in international law. 

    The purpose of this thesis is to examine which measures Sweden can take in its next National 

Action Plan for Human Rights so guarantee unaccompanied children's rights according to the 

CRC. What changes should Sweden do in its national action plan so The Committee on the 

Rights of the Child shall consider Sweden has met its obligations under the CRC on the issue of 

unaccompanied children? 

This thesis presents a number of concrete proposals for action, including that Sweden shall 

review the existing legislation on trustee for unaccompanied children. The importance of 

education in children's rights should be emphasized and Sweden should also discuss the adoption 

of a national plan of action on children. 
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1 Inledning 

Omsorgen om barnets rättigheter sträcker sig över nationsgränserna;  
det är inte bara möjligt att bry sig om – utan en skyldighet.1 

 
Enligt UNICEF:s rapport Progress for children från år 2008 lever över en miljard barn i 

konfliktdrabbade områden.2 Ett antal barn flyr sedermera från sina hemländer och i vissa fall gör 

de detta utan sina föräldrar eller någon annan som kan träda in i vårdnadshavarens ställe. Dessa 

barn och ungdomar kommer då att hamna i kategorin ensamkommande barn som är en särskilt 

utsatt och sårbar grupp. 

Migrationsverket har beräknat en kraftig ökning av antalet ensamkommande barn till Sverige. 

Verket uppskattar att under år 2009 kommer cirka 2400 ensamkommande barn ha anlänt till 

Sverige och denna prognos beräknas även gälla för år 2010.3 Sverige som stat har åtagit sig att 

fullfölja de anspråk som barnkonventionen ställer och det innebär att skydda och garantera alla 

barn inom statens jurisdiktion de rättigheter som konventionen ställer i enlighet med 

konventionens andra artikel. FN:s barnrättskommitté som inrättades efter barnkonventionens 

antagande har mandat enligt artikel 44 att granska konventionsstaternas arbete med 

implementeringen av konventionen och Sverige har fått både ris och ros för sitt arbete. 

    Hösten år 2009 blåste det upp till storm i Skåne då företaget Attendo Care etablerade ett 

transitboende i Hököpinge på uppdrag av Malmö stad, vilket Vellinge kommun motsatte sig. Den 

debatt som sedan har följt gällande kommuners ansvar för att ta emot ensamkommande barn har 

karaktäriserats av hårda tongångar.4  
    Dessa händelser har visat brister i systemet gällande mottagandet av ensamkommande barn. 

De siffror som Migrationsverket uppskattar ställer i sin tur ytterligare krav på att Sverige måste se 

över hur staten hanterar frågan gällande ensamkommande barn, om vi skall kunna fullfölja den 

internationella förpliktelse som landet har åtagit sig vid ratificering av barnkonventionen. Ett sätt 

för Sverige att visa att staten lever upp till eller har intentionen att fullfölja sina internationella 

åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter är att ha en nationell handlingsplan. En sådan plan kan 

                                                
1 Hammarberg, Thomas, Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter, 2006: 7 
2 UNICEF, Progress for Children. A Report Card on Child Protection, 2009: 20 
3 Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos utfall januari-september, 2009-10-28: 28 
4 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vellinge-kommun-vill-stoppa-flyktingboende_3779815.svd Senast besökt 
2010-01-04, kl. 17.45 
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även utgöra en detaljerad redogörelse för hur staten har tänkt agera gällande skyddet av mänskliga 

rättigheter. I sin nationella handlingsplan har Sverige som stat chansen att visa vilka åtgärder 

staten kommer att vidta för att garantera barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

År 2002 lanserades den första handlingsplanen och skrivande stund utvärderas handlingsplanen 

för åren 2006-2009. 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar samt åtgärder Sverige kan vidta i sin 

kommande nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter så att ensamkommande barns 

rättigheter kan garanteras i enlighet med barnkonventionen. För att uppfylla mitt syfte kommer 

jag att redogöra för hur redan befintlig lagstiftning ser ut samt vilka åtgärder som tidigare har 

presenterats i Sveriges nationella handlingsplaner angående ensamkommande barns rättigheter. 

Vilka förändringar bör Sverige göra i sin nationella handlingsplan för att FN:s barnrättskommitté 

skall anse att staten har uppfyllt sina åtaganden i enlighet med barnkonventionen gällande frågan 

om ensamkommande barn?  

1.2 Avgränsningar 
 
Att skriva uppsats som behandlar frågor som rör flyktingbarns situation kan vara snårigt då det 

finns flertalet aspekter att observera. Denna uppsats avser att undersöka frågan om 

ensamkommande barns rättigheter. Därmed kommer asylsökandes barns rättighetssituation 

generellt sett enbart behandlas då det tangerar frågan om ensamkommande barns rättigheter. Ej 

heller är syftet att i denna uppsats diskutera asylrätten. 

Frågan om asylsökande gömda barn eller barn med uppgivenhetstecken (de så kallade apatiska 

barnen) kommer inte att behandlas då dessa frågor förtjänar större utrymme än vad de kan 

erbjudas i denna uppsats. 

Denna studie kommer att behandla frågor som rör Sveriges arbete med barnkonventionen men 

min avsikt är dock ej att göra en implementeringsstudie. Istället kommer fokus att ligga på hur 

Sverige kan ta avstamp i den kritik som har framkommit gällande statens arbete med 

ensamkommande barn för att utarbeta nya åtgärder inför kommande handlingsplan. 

 

 



  
 
 

3 

1.3 Teori och metod 
 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har tillvägagångssättet varit följande:  

Eftersom syftet dels är redogörande har min startpunkt varit att först skissera en övergripande 

bild av rättighetsskyddet för ensamkommande barn på ett internationellt plan med särskilt fokus 

på barnkonventionen. För att få en överblick av hur det befintliga regelverket i svensk kontext ser 

ut gällande ensamkommande barn har relevanta lagar samt material från Migrationsverket 

undersökts. Eftersom Sveriges ratificering av barnkonventionen utökade listan på Sveriges 

internationella åtaganden och därmed ställde nya krav på staten har jag även utrett vad dessa 

åtaganden innebär. Grundläggande principer om traktaträtt har hämtats från Ian Brownlies bok i 

ämnet. 

    För att ge en utförligare bild av de ensamkommande barnens situation i Sverige har bland 

andra Eva Rimstens undersökning om ensamkommande barn ur ett rättighetsperspektiv från år 

2005, som är ett resultat av ett samarbete mellan Rådgivningsbyrån för asylsökande och Rädda 

barnen, fått bidra till detta. 

    Teoretiseringen kring nationella handlingsplaners existens och funktion är relativt tunn men ur 

Claes Sandgrens, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, artikel Nationella 

handlingsplaner för mänskliga rättigheter har både synpunkter samt en djupare förståelse kring den 

nationella handlingsplanens egentliga natur hämtats. 

    För att kunna ge förslag på vilka förändringar Sverige kan göra i sin kommande handlingsplan 

så att FN:s barnrättskommitté skall anse att staten har uppfyllt de krav som barnkonventionen 

ställer har avstamp fått tas ur befintlig kritik. Analysmaterialet har bestått av Sveriges rapporter till 

FN:s barnrättskommitté och kommitténs generella observationer. För att få en kompletterande 

bild av svenska statens agerande i denna fråga har även alternativrapporter samt kommentarer 

från BO, UNICEF, Rädda Barnen samt Nätverket för Barnkonventionen tagits med. För att få 

en så aktuell belysning i ämnet som möjligt har material från den senaste svenska sessionen med 

FN:s barnrättskommitté som ägde rum i juni år 2009 valts ut.  

I analysen har utgångspunkten sedan varit att belysa hur frågan om ensamkommande barn har 

hanterats. Genom att sätta ihop den kritik som kommittén har fört fram tillsammans med vad 

som kommit fram från alternativrapporteringen har en bild av vilka områden Sverige behöver 

arbeta med framträtt. Utifrån detta har jag utarbetat förslag till åtgärder att behandla i Sveriges 

nya nationella plan för de mänskliga rättigheterna gällande ensamkommande barns rättigheter. 
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1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Asyl: I utlänningslagen avses med asyl ett uppehållstillstånd som beviljats en utlänning på grund 

av att personen är en flykting.5  

Barn: Enligt barnkonventionens definition i dess första artikel avses med barn varje människa 

under 18 år, om barnet ej har blivit myndigare tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

Ensamkommande barn: UNHCR:s definition från år 1997 säger att ensamkommande barn 

(”unaccompanied child”) är ett barn eller ungdom under 18 års ålder, om inte barnet blivit 

myndigt tidigare enligt lag som gäller barnet6, som har separerats från föräldrar eller andra vuxna 

som enligt lag eller sedvana är skyldiga att ansvara för barnet.7 

I en rapport till generalförsamlingen år 2001 angående skydd för ensamkommande barn ger FN:s 

generalsekreterare följande definition: “Separated children are thus defined as children under 18 

years of age who are separated from both parents or from legal or customary primary caregiver.”8 

Enligt Migrationsverket är ett ensamkommande barn ett barn eller ungdom vilken har anlänt till 

Sverige som söker asyl utan att vara i sällskap av legal vårdnadshavare.9 

Uppehållstillstånd: Ett tillstånd att få vistats i Sverige en speciell tid som är antingen permanent 

eller tidsbegränsat.10 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 1 kap 3 § Utlänningslag 2005:716 

6 UNHCR, Refugee Children- Guidelines on Protection and Care, 1994: 121 
7 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997: 5 
8 UN Doc. A/56/333, 7 september 2001, p. 3 
9 http://www.migrationsverket.se/info/60.html#e Senast besökt 2010-01-02, kl. 11.20 
10 2 kap 4 § Utlänningslag 2005:716 
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2 Bakgrund 

Avsikten med detta kapitel är att skissera en generell bakgrund till det fenomen som beskrivs i 

uppsatsen och därmed kommer konventionen om barnets rättigheter samt FN:s 

barnrättskommittés uppdrag att presenteras här. Även en genomgång av hur svensk lagstiftning 

ser ut på området samt förfarandet när ensamkommande barn anländer till Sverige framläggs i 

detta kapitel.  

2.1 Varför flyr barn? 
 
Det finns flera motiv till varför barn lämnar sina hemländer. Krig och rädsla för förföljelse är ett 

av skälen men det kan även vara på grund av vanvård, övergrepp, miljökatastrofer eller fattigdom.  

Många barn faller även offer för trafficking. För mestadels flickor kan även ett skäl vara att de 

förvägras utbildning.11  

Enligt Ayottes rapport om ensamkommande barn som anländer till Europa utgör pojkar 

majoriteten av de ensamkommande barnen. Förklaringen till detta kan vara att pojkar i vissa fall 

värderas högre än flickor eller att de löper större risk för fara än flickor i en konfliktsituation. 

Men som Ayotte påpekar är mörkertalet över ensamma barn som är utsatta för trafficking stort 

för annars skulle förmodligen statistiken över flickor samt yngre barn vara högre.12  

Migrationsverkets statistik från år 2009 visar att majoriteten av de ensamkommande barn som år 

2009 anlände till Sverige kom från Irak, Afghanistan och Somalia.13 Ofta är det barnets 

vårdnadshavare som har bestämt att barnet bör lämna sitt land och det förekommer därför ibland 

att barn söker uppehållstillstånd i strid med sin egen vilja.14  

2.2 FN:s konvention om barnets rättigheter 
 
Det första steget mot att etablera idéen om barnets rätt på ett internationellt plan togs i och med 

antagandet av 1924 års Genèvedeklaration om barnets rättigheter. Deklarationen var inte avsedd 

                                                
11 Ruxton, Sandy, Separated Children Seeking Asylum in Europe: A Programme For Action, 2000: 20 
12 Ayotte, Wendy, Separated Children Coming To Western Europe: Why They Travel and How They Arrive, 2000: 17 
13 http://www.migrationsverket.se/info/421.html Senast besökt 2010-01-10, kl.17.03 
14 Ds 2004: 54 Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. 
ensamkommande barn): 18 
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att vara legalt bindande och fokus var ej heller på staters åtaganden i frågan om att uppfylla de 

krav som konventionen ställde. I dess preambel lades istället det huvudsakliga ansvaret för detta 

på kvinnor och män i världens nationer eftersom: ” […] mankind owes to the child the best that 

it has to give”.15  

Synen på barnet i deklarationen dominerades av tanken på barnet som ett objekt vilket bör 

skyddas och detta betraktelsesätt följde vidare med till 1959 års deklaration om barnets 

rättigheter. Det fanns dock vid 1950-talets slut ett motstånd bland flertalet av FN:s medlemsstater 

gällande kravet på ett bindande fördrag om barnets rättigheter.  År 1978 föreslog dock Polen att 

en konvention om barnets rättigheter borde utarbetas och efter att ha antagits år 1989 trädde 

barnkonventionen i kraft den 2 september år 1990.16 

    I barnkonventionen betraktas barnet främst som en rättighetsinnehavare istället för ett 

skyddsobjekt.17 Konventionen skall vidare ses som en helhet där ingen rättighet värderas högre 

än någon annan och den innefattar rättigheter av både politisk, ekonomisk, social, kulturell samt 

medborgerlig art.18 Konventionens fyra grundpelare är tänkta att genomsyra samtliga 

konventionsartiklar vilka behandlar barnets rätt till deltagande vid beslutsfattande, skydd mot 

diskriminering och skada samt hjälp till assistans för basala behov. Frågan om skydd och 

deltagande är således centrala begrepp i barnkonventionen.19 Dess fyra grundprinciper kommer 

särskilt till uttryck i artiklarna två, tre, sex och tolv. Enligt artikel två skall konventionsstaterna 

garantera alla barn inom sin jurisdiktion de rättigheter som beskrivs i konventionen och detta 

skall ske utan någon form av diskriminering. Konventionens tredje artikel syftar till att säkerställa 

att vid de åtgärder som rör barnet så skall barnets bästa vara i fokus.  

Vidare behandlas barnets inneboende rätt till livet i konventionens sjätte artikel och enligt artikel 

tolv skall konventionsstaterna försäkra barnen om deras rätt till att uttrycka sin åsikt i ärenden 

som gäller barnet självt.  

    Med artikel 22 förbinder sig staterna att vidta lämpliga åtgärder för att garantera rättigheterna 

för de barn som söker flyktingstatus eller som anses som flyktingar i enlighet med internationell 

samt nationell rätt. Denna regel gäller för alla barn oavsett om de har flytt ensamma eller med 

sina föräldrar. Vidare är konventionsstaterna ansvariga för att dessa barn;  

 

                                                
15 Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, adopted Sept. 26, 1924, League of Nations O.J. Spec. 
Supp.  21, at 43  
16 Van Bueren, Geraldine, The International Law on the Rights of the Child, 1995:13 
17 Stern, Rebecca, The child´s right to participation- Reality or Rhetoric?, 2006: 28 
18 Hammarberg, Thomas, Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter, 2006: 7 
19 Stern, 2006: 38 
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[…] Receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of 
applicable rights set forth in the present Convention and in other international human rights 
or humanitarian instruments to which the said States are Parties.20  

 
Parterna till konventionen skall vara verka för att barn som har skilts åt från sina föräldrar får 

hjälp med att spåra samt även att återförenas med dem.  

2.2.1 FN:s barnrättskommitté 
 
Artikel 43.1 i barnkonventionen stadgar att en kommitté bestående av arton experter skall 

etableras och inneha flertalet funktioner. Enligt artikel 43.6 väljs dessa experter av 

konventionsstaterna och varje kommittémedlem skall väljas på en tidsperiod på fyra år.  

I och med artikel 44 har parterna till konventionen förbundit sig att rapportera om arbetet med 

konventionen till kommittén. Varje rapport skall innehålla utförlig information för att kommittén 

skall kunna bilda sig en allsidig uppfattning om samt få en överblick av hur arbetet med 

konventionens implementering har fortgått i enlighet med artikel 44.2. Enligt de riktlinjer som 

kommittén har ställt upp gällande konventionsstaternas rapportering skall bland annat rapporten 

innehålla juridisk och administrativ information samt relevant statistik. Konventionsstaterna skall 

även redogöra för både framtida mål och svårigheter som framkommit under arbetsprocessen.21  

Kommittén har vidare rätt att be parterna till fördraget om ytterligare information gällande 

implementeringsprocessen och konventionsstaterna skall göra sina rapporter tillgängliga för 

allmänheten, säger artiklarna 44.6 och 44.8. 

    De omdömen som kommittén ger om konventionsstaten i deras avslutande observationer skall 

bland annat innehålla positiva aspekter i form av exempelvis framsteg som de anser att landet har 

gjort. Men de riktar även förslag och rekommendationer till staten ifråga och de ärenden som 

kommittén har uttryckt oro över skall staten ifråga beröra vid nästa avrapportering. 

Under dessa sessioner kan även NGO:s lämna in alternativa rapporter om statens ageranden till 

kommittén. 

2.2.2 Avtal skall hållas 
 
När Sverige år 1990 ratificerade barnkonventionen utökades listan på statens folkrättsliga 

åtaganden. Enligt Montevideokonventionens första artikel är ett utmärkande drag hos en stat 

                                                
20 Convention on the Rights of the Child, 20 november 1989, 1577 U.N.T.S. 3. 
21 UN Doc. CRC/C/33, 24 oktober 1994, p. 2, 4 



  
 
 

8 

dess kapacitet att ingå avtal med andra stater.22 Stater är således suveräna aktörer som är fria att 

träffa avtal samt ingå både bilaterala och multilaterala överenskommelser. Brownlie skriver att 

huvudparten av den standard som finns gällande de mänskliga rättigheterna utgörs av bindande 

multilaterala konventioner och han delar upp dessa i fyra kategorier. En avdelning utgörs av de 

konventioner som enbart behandlar en viss grupps rättigheter och här faller barnkonventionen 

in.23 Brownlie skriver vidare att det som är karaktäriserande för ovan nämnda avtal är att 

implementeringen av dessa är beroende av inrikes lagstiftning.24  

Eftersom staten kan sluta avtal är det vidare den som ansvarar för att konventioner och avtal 

efterföljs. Att ingångna avtal skall hållas, pacta sunt servanda, är en av trakträttens grundprinciper.25 

I Wienkonventionens preambel om traktaträtt står följande att läsa:   

 
The States Parties to the present Convention (…) noting that the principles of free consent 
and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized.26   

 
Barnkonventionen ställer långtgående krav på dess anslutna stater och både artikel två samt 22 är 

exempel på detta. Då staterna i enlighet med artikel två skall garantera alla barn inom sin 

jurisdiktion de rättigheter som står i barnkonventionen, omfattar detta även de barn som har flytt 

till en konventionsstat.27 Häri finns således en stor utmaning för konventionens parter.    

2.3 EU-direktiv om skyddet för ensamkommande barn 
 
Europarådet antog den 20 juni år 1995 en resolution gällande minimigarantier vid handläggning 

av asylärenden. Resolutionens tjugofemte respektive tjugosjätte artikel gör gällande att 

ensamkommande barn skall företrädas av en organisation eller annan ansvarig vuxen som skall 

bevaka barnets intressen. Hänsyn skall även tas den till sökandens mentala utveckling och 

mognad vid utredning av barnets asylansökan.28 

    År 2004 antogs skyddsgrundsdirektivet av Europeiska unionens råd och syftet med detta 

direktiv är enligt dessa preambel att EU:s medlemsländer skall ha samma kriterier vid 

                                                
22 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 26 december 1933 
23 Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 2008: 562 
24 Brownlie, 2008: 562 
25 Brownlie, 2008: 620 
26 Vienna Convention on The Law of Treaties, 23 maj 1969 

27 Goodwin- Gill, Guy S. & McAdam, Jane, The Refugee in International Law, 2007: 475 
28 Rådets resolution av den 20 juni 1995 om minimigarantier vid handläggning av asylärenden,  Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning nr C 274 , 19/09/1996 s. 0013 – 0017, artikel 27 
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fastställande av vilka statslösa människor som är i behov av internationellt skydd.29 

Ensamkommande barns definieras i direktivet som:  

Tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som är yngre än arton år som anländer till en 
medlemsstats territorium utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller sedvana 
ansvarar för dem, så länge de inte faktiskt tas om hand av en sådan person.30 

 
Medlemsstaterna skall försöka spåra ensamkommande barns familjemedlemmar snarast möjligt. 

Enligt direktivets 30 artikel, paragraf 4 och 5 är det av största vikt att insamling av barnets 

uppgifter sker konfidentiellt om barnets eller barnets släktingar integritet eller liv är hotat. Syskon 

skall i möjligaste mån ej separeras från varandra.  

I direktivet presenteras även ett förslag i det tredje kapitlet artikel nio om att så kallade 

barnspecifika handlingar bör vara en utav de förutsättningar för att betraktas som flykting. 

    Vad gäller ensamkommande barns rättigheter förordnar det så kallade asylprocedurdirektivet 

från år 2005 att de tjänstemän som beslutar om ensamkommande barns asylansökan skall ha 

utbildning i de särskilda behov som minderåriga har.31 Vidare så skall ensamkommande barn 

informeras på ett språk som de förstår innan en läkarundersökning i syfte att fastställa barnets 

ålder genomförs.32  

Frågan om personens ålder är av stor vikt eftersom det är avgörande för vilka åtgärder som 

behöver vidtas. Om det fastställs att den asylsökande är under 18 år är personen ett barn och har 

därmed rätt till ett särskilt skydd.  

2.4 Svensk lagstiftning  
 
Vem som har rätt till asyl och uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen (2005:716). Med 

flykting avses enligt utlänningslagen en immigrant som hyser; ” […] 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.”33  

Personen ifråga befinner sig även utanför det land där medborgarskap innehas och kan eller vill 

inte använda sig av det skydd som landet ifråga kan erbjuda. Detta oavsett om det är landets 

                                                
29 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall 
betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning 
och om innehållet i det beviljade skyddet 
30 Rådets direktiv 2004/83/EG, 29 april 2004, 1 kap, art. 2 (i) 
31 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller 
återkallande av  flyktingstatus, kap. 2, artikel 17 (2b) 
32 Rådets direktiv 2005/85/EG, 1 december 2005,  kap. 2, artikel 15 (3) 
33 4 kap 1 § Utlänningslag 2005:716 
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myndigheter som har utsatt personen för förföljelse eller om inte individens säkerhet för enskilda 

förövare kan garanteras. I kategorin skyddsbehövande avses en utlänning som är utanför sitt land 

på grund av att personen hyser välgrundad fruktan för döds- eller kroppsstraff, tortyr eller andra 

allvarliga övergrepp i sitt hemland. Även den som inte kan resa tillbaka till sitt hemland på grund 

utav miljökatastrof tillhör denna kategori av skyddsbehövande.34  

 

I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling 
samt barnets bästa i övrigt kräver.35  

 

Principen om barnets bästa uttrycks här explicit och denna paragraf har sin bakgrund i 

barnkonventionens tredje artikel. Denna paragraf förordnar att när ett uppehållstillstånd skall 

bedömas och ett barn berörs av ärendet och dess utgång skall barnet höras såtillvida det är 

lämpligt. Erforderlig hänsyn skall då tas till barnets ålder och mognad. Wikrén och Sandesjö 

påpekar att denna paragraf fördes in för att betona vikten av att följa barnkonventionens tolfte 

artikel.36  

    Den 1 juli år 2005 trädde lagen om god man för ensamkommande barn i kraft (2005:429). 

Denna lag innebär att en god man skall förordnas åt ett barn som är skilt från sina föräldrar eller 

annan vuxen som är i föräldrarnas ställe, vid anländande till Sverige. Då skall en god man, i 

vårdnadshavarens frånvaro, ansvara för och sköta barnets angelägenheter och en sådan bör utses 

snarast möjligt. Godmanskapet upphör utan särskilt avgörande när barnet har fyllt 18 år.37  

    Lagen om mottagande av asylsökande (1994:137) stadgar att Migrationsverket skall anvisa 

ensamkommande barn till kommuner som skall ansvara för deras boendesituation. Dessa 

kommuner har i sin tur överenskommelser med Migrationsverket om att ta emot 

ensamkommande barn. Denna lag ändrades år 2006 och vid uppföljningen av den nationella 

handlingsplanen år 2008 påpekades det att lagändringen har skapat en tydligare ansvarsfördelning 

mellan Migrationsverket och kommunerna. Migrationsverket prövar barnens skäl till asyl medan 

kommunen står för omvårdnaden. Dock är det viktigt att tillräckligt många kommuner ställer upp 

på detta samarbete för att de ensamkommande barnens boendesituation skall kunna 

tillförsäkras.38 

                                                
34 4 kap 1 & 2 § Utlänningslag 2005:716 
35 1 kap 10 § Utlänningslag 2005:716 
36 Wikrén & Sandesjö, 2006: 59 
37 2 & 5 § Lag om god man för ensamkommande barn 2005:429 
38 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna, Regeringens skrivelse 2005/06:95, 7 februari 2008: 
39 
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Enligt socialtjänstlagens (2001:453) andra kapitel 2 § har kommunen det yttersta ansvaret för att 

de som befinner sig i kommunen får hjälp och stöd i den mån de behöver. Dock innebär inte 

detta att andra huvudmäns ansvar i frågan såsom exempelvis Migrationsverkets, reduceras.39 

2.4.1 Vad händer när ensamkommande barn anländer till Sverige? 
 
När ett ensamkommande barn anländer till Sverige skall barnet erbjudas ett temporärt boende i 

den kommun där barnet har gett sig till känna för myndigheterna. I Sverige finns det fyra stycken 

så kallade ankomstkommuner där ansökan om asyl kan göras. Dessa kommuner är Solna, 

Sigtuna, Malmö och Mölndal men har i december år 2009 utökats med Gävle och Norrköping.40  

Migrationsverket skall snarast möjligt anvisa barnet till en kommun som skall ge barnet boende 

under den tid som barnets ansökan om asyl utreds. Om barnet beviljas uppehållstillstånd skall 

kommunen även svara för boende tiden efter beskedet och vidare är det kommunen som utreder 

lämpligt boende för barnen.  

Migrationsverket har således avtal med kommunerna och några av vistelsekommunens 

ansvarsområden är att utse en god man samt utreda barnets behov. Migrationsverket skall å sin 

sida genomföra efterforskningar gällande ensamkommande barns vårdnadshavare samt ha det 

generella ansvaret för platser för mottagning för ensamkommande barn.41 

2.5 Forskning om ensamkommande barn 
 
I Rimstens undersökning från år 2003 har en granskning gjorts av 86 ensamkommande barns 

ärenden hos Migrationsverket och Utlänningsnämnden. I rapporten konstaterar Rimsten att 

hoppet om en bättre framtid är ett av skälen till varför barnen har flytt och denna framtid kopplas 

samman med rätten till utbildning.42  

Vidare påpekar Rimsten att stora ansträngningar har gjorts för att förbättra och underlätta 

asylprocessen för ensamkommande barn och asylutredningarna håller i stort sett bra kvalitet.43 

Vissa fungerande verktyg finns redan som kan garantera barnet en säker asylprocedur samtidigt 

som det är saker kvar att göra samt förbättra.44  

                                                
39 Ds 2004: 54 : 43 
40 http://www.migrationsverket.se/info/1762.html Senast besökt 2009-12-18, kl.18.25 
41 Migrationsverket, Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, 2009: 2,4 
42 Rimsten, Eva, ”Jag vill bli som Kofi” – Ensamkommande barn i Sverige ur ett rättighetsperspektiv, 2006: 174 
43 Rimsten, 2006:176-177 
44 Rimsten, 2006: 179 
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En brist som påtalas är att barns asylskäl har åsidosatts när det gäller länder varifrån det kommer 

ett stort antal ensamkommande barn.45 Vidare är det viktigt att det inte finns regionala skillnader 

gällande skydd och mottagandet av ensamkommande barn.46 

 

 

 

 

                                                
45 Rimsten, 2006: 165 
46 Rimsten, 2006: 179 
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3 En nationell handlingsplan för de mänskliga 
rättigheterna 

För att kunna besvara denna uppsats frågeställning är det relevant att i ett kapitel undersöka den 

nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheternas egentliga syfte och funktion för att få 

en djupare förståelse kring handlingsplanen som ett arbetsredskap. 

Vidare kommer även Sveriges nationella handlingsplaner samt vilka åtgärder som tas upp i dessa 

gällande skyddet av ensamkommande barn att behandlas här. 

3.1 Handlingsplanens syfte och funktion 
 

The World Conference on Human Rights recommends that each State consider the 
desirability of drawing up a national action plan identifying steps whereby that State would 
improve the promotion and protection of human rights.47 

 
År 1993 ägde FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter rum i Wien och vid detta möte 

rekommenderades staterna att framställa nationella planer för mänskliga rättigheter.  

Syftet och funktionen med en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter kan variera men 

enligt Sandgren är en gemensam faktor för flertalet sådana program: ”[…] Syftet att stärka den 

nationella kapaciteten att främja och skydda mänskliga rättigheter.”48  

På ett teoretiskt plan kan en handlingsplan fylla flertalet funktioner. Genom en nationell 

handlingsplan för mänskliga rättigheter hamnar exempelvis rättighetsfrågan på den politiska 

dagordningen och planen kan bidra till större kunskap om invånarnas rättigheter. Planen kan 

även vara ett praktiskt redskap då den kan användas av samhället för att granska hur staten följer 

sina internationella förpliktelser.49 NGO:s har här en central roll vad gäller att se över hur staten 

lever upp till de krav som staten själv har ställt upp i sin handlingsplan.50 Sandgren skriver vidare 

att genom en handlingsplan har staten en chans att visa att de internationella plikter som staten 

har verkligen tas på allvar.51  

                                                
47 UN Doc. A/CONF.157/23, 12 juli 1993, para 71 
48 Sandgren,Claes, ”Nationella handlingsplaner för mänskliga rättigheter”, Juridisk tidsskrift (2006-07) pp.862-875: 865 
49 Sandgren, 2006-07: 865 
50 Sandgren, 2006-07: 870 
51 Sandgren, 2006-07: 865-866 
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Enligt instruktionerna för den interdepartementala arbetsgrupp som tillsattes i syfte att utarbeta 

Sveriges första nationella handlingsplan år 2000 skall en sådan plan: ”[…] Verka för att ge en 

övergripande bild av Sverige och mänskliga rättigheter samt identifiera åtgärder vilka kan 

förbättra främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna.”52 Vidare har Sverige som stat 

chansen att med en sådan plan visa på vilket allvar den tar sina åtaganden vad gäller arbetet med 

de mänskliga rättigheterna.53 Staten kan även ta ett samlat grepp om dessa frågor med hjälp av en 

plan.54  

I handlingsplanen för åren 2006-2009 sägs det övergripande målet med arbetet vara att uppnå full 

respekt för de mänskliga rättigheterna i landet. Handlingsplanen beskrivs som ett arbetsredskap 

för att nå detta mål men även för att kunna få en ökad samordning i frågor gällande mänskliga 

rättigheter i Sverige.55  

Syftet med Sveriges nationella handlingsplaner har sammanfattningsvis varit att sätta frågan om 

mänskliga rättigheter på agendan samt att få till stånd en samordning kring dessa frågor. 

3.1.1 Ett arbetsredskap för förändring? 

 
Med en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna ritar staten upp drag för en politik 

som ska säkerställa att de mänskliga rättigheterna garanteras i Sverige. För att en sådan plan skall 

få genomslagskraft i samhället, påpekar Sandgren vikten av att det finns en politisk vilja inom 

staten för de åtgärder som handlingsplanen föreslår. Om det finns en majoritet som stödjer de 

åtgärder som handlingsplanen föreslår ökar chansen för att dessa förverkligas i praktiken.56  

Även Hammarberg och Santos Pais lyfter frågan om vikten av politisk vilja för förändring. De 

påpekar att om situationen för barnen skall kunna förbättras måste barnens rättigheter prioriteras 

politiskt.57 Även om det finns en allmän välvilja gentemot barn generellt garanterar detta inte 

barnets rättigheter i enlighet med de krav som barnkonventionen ställer.58  

                                                
52 Ds 2001:10, Mänskliga rättigheter i Sverige – en kartläggning, bilaga 1: 124  
53 Ds 2001: 10, bilaga 1: 127 
54 Regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna: 5 
55 Regeringens skrivelse 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009: 5 
56 Sandgren, 2006-07: 866 
57 Hammarberg, Thomas & Santos Pais, Marta, “Political Will for Children´s Rights” i Petrén, Alfhild & Himes, 
James (red), Children´s Rights: Turning Principles into Practice, 2000: 191 
58 Hammarberg & Santos Pais, 2000: 202 
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Vidare bör en stat som bestämmer sig för att ställa upp en handlingsplan veta vad det egentliga 

målet med planen är, skriver Sandgren.59 Sandgren efterlyser även en problematisering av de 

svåra frågor som uppkommer i handlingsplanerna istället för de ”pliktskyldiga redovisningar” 

som florerar i dokumenten.60  
    Bra början, men bara en början är titeln på utvärderingen av Sveriges första nationella 

handlingsplan för de mänskliga rättigheterna som Thomas Hammarberg genomförde 2004-2005. 

I inledningen skriver Hammarberg att: “En handlingsplan har inget egenvärde i sig, den blir 

meningsfull endast om den påverkar verkligheten positivt.”61 För att handlingsplanen skall bli 

mer än ordrika löften måste även en rad konkreta åtgärder genomföras så att ett 

rättighetstänkande införs och dessa åtgärder kan vara av flera slag. Det kan exempelvis röra 

utbildning om de mänskliga rättigheterna på olika nivåer i samhället eller att det ska finnas 

utrymme i politiken för ett rättighetstänkande. Uppföljning och kontroll av arbetet med de 

mänskliga rättigheterna i staten kan bli enklare att genomföra då de som granskar arbetet kan utgå 

från de punkter som står beskrivna i handlingsplanen och utifrån detta se vilka åtgärder som har 

vidtagits av staten.62 

    Värt att notera är att det dock finns en problematik angående formuleringen av åtgärder samt 

uppföljningen av dessa. Vissa åtgärder är av generell karaktär och de är formulerade på ett 

svepande sätt (se åtgärd 100 i kapitel 3.2.1 om barnets rätt inom asylpolitiken för ett exempel på 

detta). När dessa åtgärder då skall granskas kan det bli svårt att se huruvida en åtgärd har 

genomförts eller ej om den formulerats på detta sätt.  

3.2 Sveriges nationella handlingsplaner  
 
Ensamkommande barn nämns inte explicit i den första handlingsplanen för mänskliga rättigheter 

i Sverige. När frågan om barnets rättigheter tas upp nämns barnkonventionen som det viktigaste 

internationella dokument som reglerar dessa rättigheter.63 Vidare berörs den nationella strategin 

för att fullfölja barnkonventionen och denna strategi baseras på en granskning av hur svensk lag 

står i överenskommelse med de krav som konventionen ställer.64  

                                                
59 Sandgren, 2006-07: 871 
60 Sandgren, 2006-07: 875 
61 Hammarberg, Thomas & Nilsson Anna, Bra början, men bara en början – En utvärderande kommentar om den 
nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna – Justitiedepartementet (JU2004/6673/D), 2005: 5 
62 Hammarberg & Nilsson, 2005: 6 
63 Skrivelse 2001/02:83 : 71  
64  Skrivelse 2001/02:83 : 73 
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Den största utmaningen för staten beskrivs som; “[…] Förmågan att omsätta barnkonventionens 

mening och intentioner till verklighet och konkreta insatser.”65 Verktygen för implementering av 

konventionen finns således och nu bör den omsättas på alla nivåer i samhället. 

Utvärderingen av Sveriges första nationella handlingsplan framhåller att barnets rättigheter bör få 

en mer framträdande plats i kommande plan.66 

    Frågan om arbetet för barnets rättigheter ges ett särskilt kapitel i den nationella 

handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 och det slås fast att de rättigheter som 

kommer till uttryck i barnkonventionen skall påverka samt genomsyra den barnpolitik som förs i 

Sverige.67 

För att barnkonventionen till fullo skall kunna förverkligas i Sverige är det av stor vikt att 

konventionen är förankrad på lokal nivå. Ett fortsatt samarbete skall därmed ske mellan 

Regeringskansliet och de kommuner som har inlett ett särskilt samråd för att fullfölja 

konventionen på kommunal nivå.68  

Vidare skall barnkonventionen lyftas upp i högre utbildning där det anses relevant med kunskap 

om denna och universitet och högskolor skall få stöd i sitt arbete med barnkonventionen.69  

 

3.2.1 Ensamkommande barns plats i Sveriges handlingsplan 
 

Åtgärd 100: Barnets rätt förblir ett högprioriterat område inom asyl- och 
migrationspolitiken.70 

 
Regeringen pekar på att det är oerhört viktigt att barn får komma till tals i ärenden gällande asyl 

och uppehållstillstånd som rör dem själva. Därför skall det finnas särskilda handläggare på 

Migrationsverket som innehar särskild kompetens i att utreda barn. Dessutom skall verket 

använda barnkonsekvensanalyser vars användning skall utvärderas under år 2007. År 2004 

utformades även ett barnråd av regeringen med syfte att kunna diskutera barn i asylärenden 

utifrån flera perspektiv i samhället, såsom exempelvis läkare och jurister.71 

                                                
65 Skrivelse 2001/02: 83 : 74 
66 Hammarberg & Nilsson, 2005: 50  
67 Skrivelse 2005/06:95 : 46 
68 Skr. 2005/06:95 : 49 
69 Skr. 2005/06:95 : 47 
70 Skr. 2005/06:95 : 100 
71 Skr. 2005/06:95 : 100 
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Åtgärd 101 innebär att regeringen skall genomföra flertalet lagändringar så att skyddet för 

ensamkommande barn kan stärkas ytterligare. Lagen om god man för ensamkommande barn 

som trädde i kraft år 2005 är exempelvis en del i detta arbete. År 2005 överlämnade regeringen 

även proposition gällande mottagandet av ensamkommande barn och tanken bakom denna var 

att dessa barn skall behandlas på samma sätt som barn som är hemmahörande i Sverige: ”Ett 

kommunalt mottagande av asylsökande barn innebär att alla barn som vistas i Sverige omfattas av 

samma sociala omvårdnadssystem, så långt detta är möjligt.”72 På detta sätt skall 

ensamkommande barn få samma vård och omsorg som andra barn i Sverige.  

Regeringens mål är vidare att beslut om uppehållstillstånd eller avvisning för ensamkommande 

barn skall ges inom tre månader.73  

 

 

                                                
72 Skr. 2005/06:95 : 101 
73 Skr. 2005/06:95 : 101 
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4 Staten Sverige visavi FN:s barnrättskommitté 

I föregående kapitel kunde vi se att de nationella handlingsplanerna bland annat karaktäriseras av 

en vilja från statens sida att belysa frågor rörande de mänskliga rättigheterna. De 

ensamkommande barnen har exempelvis fått en plats i Sveriges senaste nationella handlingsplan. 

Avsikten med detta kapitel är att undersöka vad FN:s barnrättskommitté har för åsikt om detta 

och om Sveriges arbete med ensamkommande barn bedöms som tillräckligt för att 

barnkonventionens krav kan anses vara uppfyllda.  

4.1 Sveriges rapportering  
 
Sverige lyfter i sin fjärde periodiska rapport till FN:s barnrättskommitté fram flertalet punkter 

gällande asylsökande samt ensamkommande barn.  

”Those who need protection should have a haven in Sweden.”,74 står det bland annat att läsa i 

rapporten rörande frågan om barnets bästa i asylprocessen. Asylsökande barn skall få göra sin 

röst hörd samtidigt som deras behov skall tas i beaktande. Varje barn som söker asyl skall utredas 

individuellt. Vidare skall de barn som efter bedömning ej anses vara i behov av skydd eller ha 

andra skäl att stanna i Sverige, ha möjligheten att återvända till sitt hemland under värdiga 

former.75 

Med den nya utlänningslagen som trädde i kraft år 2006 har frågan om barnets bästa i 

asylprocessen fått en mer framträdande plats. Exempelvis har delen om barnets rätt att bli hörd 

flyttats upp till lagens första kapitel. Ett nytt stycke har även införts som säger att ett 

uppehållstillstånd kan ges om synnerligen ömmande omständigheter råder. Då skall bland annat 

personens hälsa, situation i hemlandet samt anpassning till Sverige tas under övervägande. Om 

det då är fråga om att barn har sökt asyl så behöver dessa omständigheter inte mäta samma tyngd 

som en vuxens för att uppehållstillstånd skall kunna utfärdas.76  

Handläggningstiden för ensamkommande barns fall skall ej heller överstiga tre månader från att 

ansökan om uppehållstillstånd har gjorts är regeringens målsättning.77 Migrationsverket behöver 

då ha ökad kapacitet om de ska kunna handlägga ett större antal ansökningar om 

                                                
74 UN Doc. CRC/C/SWE/4, 28 januari 2008, p. 19, para. 71 
75 UN Doc. CRC/C/SWE/4, 28 januari 2008, p. 19, para. 71 
76 UN Doc. CRC/C/SWE/4, 28 januari 2008, p. 19, para. 72 
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uppehållstillstånd för ensamkommande barn inom tre månader. För att kunna hantera detta 

innehåller regeringens vårproposition för år 2007 satsningar för detta ändamål. 

    FN:s barnrättskommitté uttryckte år 2005 i dess Concluding Observations oro över det antal 

ensamkommande barn som har försvunnit från flyktingförläggningar runtom i Sverige. Som en 

åtgärd för att förhindra detta föreslog därför kommittén att en tillfällig företrädare skulle 

tillförordnas varje ensamkommande barn inom en tidsperiod av 24 timmar efter barnets ankomst 

till Sverige. Med den nya lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) som trädde i 

kraft den 1 juli år 2005 har skyddet för ensamkommande barn stärkts, lyfter rapporten fram. Med 

en god man skall risken för försvinnande minska samtidigt som den gode mannen kan bevaka 

barnets rättigheter och intressen. Lagen reglerar dock ingen tidsaspekt för detta utan en god man 

skall ordnas snarast möjligt. Riksdagen föreslog dock år 2006 att en god man skall utses inom 24 

timmar efter barnets ankomst till Sverige.78 

En annan förändring som har införts i syfte att skydda ensamkommande barn är att kommunerna 

har fått ansvaret för barnens boendesituation (se kapitel 2.3.1). Dock medger staten att det 

fortfarande är för många barn som lever i tillfälliga lösningar i ankomstkommunerna. För att 

förbättra samarbetet har de kommuner som tar emot ensamkommande barn fått förhöjd 

ersättning för detta.79 

    Gällande de barn som har försvunnit från flyktingförläggningar påpekar staten i sin rapport att 

detta antal har minskat. Flertalet av de avvikande barnen har kommit från Kina och svenska 

myndigheter har varit i kontakt med landet för att förhindra den kriminella verksamhet som 

pågått. Sverige har varit ett så kallat transitland där barnen har slussats vidare ut i Europa. Staten 

har i sin tur fått se över en handlingsplan för att motverka dessa försvinnanden på hemmaplan.80 

Angående punkten om familjeåterförening lyfter staten fram de förändringar som har gjorts i 

utlänningslagen gällande detta.81 Enligt utlänningslagens (2005:716) femte kapitel 3 § skall 

uppehållstillstånd ges till förälder åt ett ogift utländskt barn som är antingen skyddsbehövande 

eller flykting och som har anlänt ensam till Sverige eller lämnats ensamma vid ankomst. 

    Efter inlämnandet av denna rapport ombads Sverige tillhandahålla ytterligare information till 

kommittén i mars år 2009. Då rapporten innehöll information om ett eventuell tillägg till lagen 

                                                                                                                                                   
77 UN Doc. CRC/C/SWE/4, 28 januari 2008, p. 20, para. 74 
78 UN Doc. CRC/C/SWE/4, 28 januari 2008, p. 51, paras. 230 & 232 
79 UN Doc. CRC/C/SWE/4, 28 januari 2008, p. 54, paras. 234- 235 
80 UN Doc. CRC/C/SWE/4, 28 januari 2008, p. 55, para. 236 
81 UN Doc. CRC/C/SWE/4, 28 januari 2008, p. 56, para. 241 
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om god man gällande tidsaspekten vid förordning av denne, ville kommittén veta om regeringen 

planerar att lägga fram ett lagförslag i detta ärende.82 

Den 24 april år 2009 svarar regeringen följande på kommitténs fråga: ”The Government does not 

have any intention of iniating an amendment to the legislation with regard to the time frame for 

appointing a guardian ad litem for unaccompanied children.”83 

Denna företrädare som ska tillsättas har ett väldigt viktigt uppdrag i och med att han eller hon 

skall vara ansvarig för barnets personliga omständigheter och bevaka dess intressen i en extremt 

utsatt position. Regeringen menar då i sitt svar att det är praktiskt omöjligt att tillsätta en person 

med ett sådant stort ansvar inom en viss bestämd tidsperiod. Dock skall det ske snarast möjligt. 

Det tar exempelvis även tid att ordna tolk, identifiera barnet samt klargöra varför barnet söker 

asyl och så vidare och detta måste även vägas in tidsaspekten.84 

4.2 En alternativ bild av statens ageranden 
 
Situationen för barn utan permanent uppehållstillstånd är ett av de ämnen som BO lyfter fram i 

myndighetens kommentar till Sveriges fjärde periodiska rapport till FN:s barnrättskommitté. BO 

är klar och koncis i sin kritik och skriver bland annat att: ”The Government has not implemented 

the Committeés recommendation to appoint a temporary guardian within 24 hours of arrival for 

every unaccompanied child.”85 Detta eventuella tillägg till lagen har BO efterfrågat sedan länge då 

de gärna ser att en tillfällig vårdnadshavare eller företrädare utses till barnet inom 24 timmar efter 

ankomst till Sverige.86 Vidare bör dessa företrädare få utbildning i vad gäller barnets rättigheter 

och basala behov samt mer kunskap om asylprocessen i övrigt. Åtgärder borde även vidtas som 

ger uppdraget högre status så att fler personer vill ta sig an denna uppgift.87 Rädda Barnen 

efterlyser både en klar beskrivning samt en utvärdering av uppdraget.88 

                                                
82 UN Doc. CRC/C/SWE/Q/4, 9 mars 2009, p. 2, para. 10 
83 UN Doc. CRC/C/SWE/Q/4/Add.1, 24 april 2009, p. 12, para 10 
84 UN Doc. CRC/C/SWE/Q/4/Add.1, 24 april 2009, p. 12, para. 10 
85 BO, The Children’s Ombudsman’s comments concerning the Swedish Government’s fourth periodic report to the UN Committee on 
the Rights of the Child, 2009: 5 
86 BO, 2009: 25 
87 BO, 2009: 25 
88 Rädda Barnen, Tilläggsrapport från Rädda Barnen till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående svenska regeringens fjärde 
rapport, 2008: 22 
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Asylsökande barns rättigheter är även en fråga som prioriteras utav UNICEF Sverige. De skriver 

i sin alternativa rapport att organisationen bekymras över att dessa barn ej får eller har ett 

tillräckligt skydd i Sverige.89  

Det finns ett behov av menar UNICEF, att Migrationsverkets personal och handläggare får ha 

regelbunden träning i hur man talar och kommunicerar med barn. Det är även viktigt att 

uppföljningssamtal med asylsökande barn görs. Enligt UNICEF:s intervjuer med asylsökande 

barn och ungdomar har dessa sällan någon kunskap om sina egna rättigheter och därmed har de 

svårt att hävda dem; ”We believe that it would be important to give appropriate information 

about the asylum process and the childrens´s rights during this time in a ’child-friendly’ 

manner.”90 Med kunskap om sina egna rättigheter underlättar det för barnet att veta vilka krav 

som barnet själv kan ställa, exempelvis rätten att bli hörd och att få uttrycka sin egen åsikt. 

    Vidare menar UNICEF att utlänningslagen även borde behandla olika former av barnspecifika 

förföljelser som kan vara en del i barns egna asylskäl. Dessa kan till exempel gälla barnäktenskap, 

kvinnlig omskärelse, risk att bli barnsoldat med mera.91 Detta är en punkt som även EU har tagit 

upp i sitt skyddsgrundsdirektiv (se kapitel 2.3).  

När Rädda Barnen fokuserar på ensamkommande barn i organisationens tilläggsrapport framhålls 

vikten av att barnspecifika skäl uppmärksammas i processen gällande asyl.92 

    Dessutom är det av stor vikt att finna ut hur asylsökande barn kan skyddas från brott såsom 

exempelvis trafficking eller att ensamkommande barn avviker från förläggningar. Dessa 

försvinnanden måste upphöra och då krävs det en rejäl översyn av rådande lagstiftning för att 

förhindra dessa skeenden då den nya lagen om god man inte lyckats stoppa detta, skriver 

UNICEF.93 

    Nätverket för barnkonventionen skriver i sin alternativrapport att överflyttningen av ansvaret 

gällande ensamkommande barns boendesituation på kommunerna ej har fungerat på bästa sätt. 

Ankomstkommunerna har fått ta hand om ett stort antal barn då det har saknats avtal med andra 

kommuner gällande mottagandet av ensamkommande barn. Nätverket skriver vidare att:  

                                                
89 UNICEF, Comments from UNICEF Sweden on the Swedish Government’s 4th report to the UN Committee on the Rights of the 
Child 2007, 2007: 1 
90 UNICEF, 2007: 2 
91 UNICEF, 2007: 3  
92 Rädda Barnen, 2008: 23 
93 UNICEF, 2007: 3 
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” […] Genomförandet av lagändringen skedde utan att kommunerna försågs med tillräckliga 

resurser eller verktyg för att förverkliga övertagandet av de ensamkommande barnens boende.”94 

Det är av största vikt att ensamkommande barn snarast möjligt får tillgång till en trygg 

boendemiljö, menar nätverket. 

Nätverket pekar även på i sin rapport att handläggningstiden för ärenden gällande 

ensamkommande barn ofta överskrider tre månader.95 

4.3 Responsen från FN:s barnrättskommitté 
 
Först och främst välkomnar kommittén antagandet samt implementeringen utav en andra 

nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna då denna behandlar vissa åtgärder gällande 

barns rättigheter. Antagandet av en nationell handlingsplan menar kommittén är en positiv 

utveckling i arbetet med att stärka bland annat barnets rättigheter.96 Dock är en rekommendation 

att Sverige borde ta fram en plan som enbart behandlar barnets rättigheter och skyddet av 

dessa.97 

    Angående principen om barnets bästa är kommittén bekymrad över att denna princip ej tas 

ordentligt i beaktande under asylprocessens gång. Det är därför viktigt att staten vidtar 

nödvändiga åtgärder för att stärka arbetet med konventionens tredje artikel så att principen om 

barnets bästa är väl återspeglad i lagstiftningen. Denna princip bör vidare vara vägledande vid 

handläggning av asylfall som rör barn påpekar kommittén.98 

Det är främst två punkter gällande ensamkommande barn som söker asyl som oroar kommittén; 

antalet ensamkommande barn som försvinner samt tidsplanen gällande förordnande utav tillfällig 

företrädare. 

Kommittén anser det vara en bra åtgärd att kommunerna har tagit över ansvaret för 

ensamkommande barns boende- och sociala situation men det är fortfarande bekymmersamt att 

ett så stort antal barn försvinner från förläggningar. Därför anmodas Sverige att försäkra om 

lämplig support för ensamkommande barn som befinner sig i en utsatt situation och särskilt de 

som bor på förläggningar av något slag. Att ej något tillägg till rådande lagstiftning gällande 

tidsaspekt för förordnande utav tillfällig företrädare har införts bekymrar även kommittén. 

                                                
94 Nätverket för barnkonventionen, Rapport från barn, ungdomar och vuxna i Sverige till FN-kommittén för barnets rättigheter i 
Genève 2008- Kommentar till regeringens fjärde rapport, 2008: 18 
95 Nätverket för barnkonventionen, 2008: 19 
96 UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 12 juni 2009, para. 5 
97 UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 12 juni 2009, paras. 13-14 
98 UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 12 juni 2009, paras. 27-28 
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Sverige bör i enlighet med kommitténs rekommendationer vidta de legislativa steg som krävs för 

att ett sådant tillägg ska kunna införas i lagen.99 

Staten bör vidare uppmärksamma kommitténs general comment nummer sex som berör hur 

ensamkommande barn skall behandlas när de befinner sig utanför sitt ursprungsland. Kommittén 

skriver häri angående frågan om vårdnadshavare för ensamkommande barn, att en sådan person 

kan hjälpa till med att representera barnets bästa och följa barnet genom hela processen med att 

söka uppehållstillstånd och dylikt.100  

    Som vi har kunnat se har kommittén riktat kritik mot Sverige gällande ett flertal punkter 

angående ensamkommande barns situation. Även de alternativa rapporterna lyfter fram en något 

annorlunda bild än vad svenska staten gör. Kommitténs orospunkter har gällt bland annat frågan 

om tillförordnande av en tillfällig vårdnadshavare inom 24 timmar efter barnets ankomst till 

Sverige samt att ett antal ensamkommande barn fortfarande försvinner. På grundval av denna 

kritik kan det sägas att Sverige fortfarande har punkter att åtgärda gällande skyddet av 

ensamkommande barn innan kommittén anser att de krav som barnkonventionen ställer är 

uppfyllda. 

 

 

 

 

 

                                                
99 UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 12 juni 2009, paras. 62-63 
100 UN Doc. CRC/GC/2005/6, 1 september 2005, p. 12, para. 33 
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5 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka förändringar samt åtgärder Sverige kan 

vidta i sin kommande handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, så att ensamkommande barns 

rättigheter kan garanteras i enlighet med barnkonventionen. Vidare har frågan ställts om vilka 

förändringar som staten bör göra i kommande nationella handlingsplan för att FN:s 

barnrättskommitté skall anse att staten har uppfyllt sina åtaganden i enlighet med 

barnkonventionens krav.  

5.1 Åtgärdsförslag 
 
På grundval av vad som har framkommit i denna uppsats gällande Sveriges arbete med 

ensamkommande barn drar jag följande slutsatser som förslag på konkreta åtgärder att diskutera 

inför upprättandet av en ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna: 

 

• Ett tillägg bör presenteras till befintlig lagstiftning gällande god man för ensamkommande 

barn, så att en tillfällig vårdnadshavare kan tillförordnas inom 24 timmar efter barnets 

ankomst. 

• Vikten av utbildning gällande barns rättigheter bör poängteras ytterligare i kommande 

handlingsplan. Både handläggare och gode män behöver utbildning i barnkonventionen 

men även de ensamkommande barnen bör få reda på att de är rättighetsinnehavare. 

• Ett förslag om införandet utav en nationell handlingsplan som enkom behandlar barnets 

rättigheter i syfte att ytterligare öka skyddet för alla barn i Sverige borde tas upp för 

diskussion. 

• Det bör understrykas i kommande handlingsplan att ytterligare krafttag mot att 

ensamkommande barn försvinner skall vidtas. 

• Frågan om huruvida barnspecifika förföljelser kan ligga till grund för flyktingskap bör 

utredas. 

• För att garantera att inga regionala skillnader råder vad gäller mottagandet av 

ensamkommande barn, bör en kontinuerlig uppföljning göras av hur ansvarsfördelningen 

mellan kommunerna och Migrationsverket fungerar. 
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En annan slutsats av mer långtgående art som kan dras utifrån detta är att frågan om en eventuell 

inkorporering av barnkonventionen i svensk lag bör tas upp för en ordentlig diskussion. Staten 

bör även se över att svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med kommitténs tolkning i 

deras general comment nummer sex. 

5.1.1 Kommentar 
 
Förslag om tillägg gällande tillfällig vårdnadshavare tar sig en given förstaplats i denna åtgärdslista 

då detta är något som kommittén starkt betonar vikten av. Om detta då kan förhindra att 

ensamkommande barn försvinner så bör detta tas under övervägande ytterligare en gång. 

Regeringens svar på detta krav med motiveringen att det är omöjligt att hinna ordna en lämplig 

person inom 24 timmar då det även är andra saker som tar tid när ett barn anmäler sig har dock 

en poäng. Det är av stor vikt att ensamkommande barn erbjuds en lämplig god man som har 

utbildats i barnets rättigheter och som är beredd att ta det ansvar som uppdraget ställer. Det får 

inte uppstå en situation där första bästa får träda in utan att ha de kunskaper som krävs. Men 

samtidigt så bör barnet få en tillfällig vårdnadshavare snarast möjligt som kan förklara proceduren 

kring ansökan om uppehållstillstånd eller asyl, någon som är på barnets sida så att säga. Det borde 

heller inte vara omöjligt att ordna en tillfällig vårdnadshavare samtidigt som exempelvis barnets 

skäl till asyl kontrolleras eller en tolk rings in. 

    Vikten av kunskap om barnkonventionen och barnets rättigheter är något som både UNICEF 

och BO lyfter fram. Detta har ytterligare en annan aspekt då även barnen bör veta att de har rätt 

att bli hörda och få uttrycka sin egen åsikt.   

    Så länge barn försvinner, oavsett på vilka grunder och i vilken skala, så kommer Sverige ej att 

kunna anses uppfylla barnkonventionens krav. När ett barn försvinner kan staten heller inte 

garantera barnets rätt till liv, utbildning eller någon annan konventionsartikel eftersom barnet är 

utom statens kontroll. Därför är det viktigt att krafttag görs angående denna problematik 

eftersom det är oerhört allvarligt att barn försvinner. 

    En annan fråga värd att diskutera är huruvida en nationell handlingsplan som enbart behandlar 

barnets rättigheter skulle utöka skyddet för bland andra ensamkommande barn. Det skulle se 

både fint och bra ut men även som de andra handlingsplanerna måste den bli mer än retorik och 

löften. Varför detta ändå hamnar som förslag på en konkret åtgärd att diskutera inför 

utformandet av en nationell handlingsplan är en sådan plan med stor sannolikhet ytterligare skulle 

lyfta diskussionen om barnets rättigheter i Sverige. Även steget till att på allvar börja diskutera en 

eventuell inkorporering av konventionen kanske skulle förkortas något. Då förslaget om en 
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handlingsplan för barnets rättigheter har förordats av kommittén skulle det också vara ett steg i 

rätt riktning mot full införlivning av barnkonventionen. 

Frågan om barnspecifika förföljelser bör också tas upp för diskussion och detta är något som 

både Rädda Barnen och UNICEF har understrukit i sina tilläggsrapporter. Om detta skulle 

införas skulle barnets skydd ökas ytterligare. 

Rimstens studie visade bland annat på vikten av det ej finns regionala skillnader vad gäller 

hanteringen av ensamkommande barn. Med lagändringen från år 2006 har kommunen fått större 

ansvar för ensamkommande barns situation. En uppföljning borde därför vidtas så att det kan 

undersökas om lagändringen fått önskad effekt.   

5.2 Diskussion 
 

Det ingår i själva idéen om de mänskliga rättigheterna att de ständigt måste försvaras. Det  
i sin tur kräver en självkritisk, närmast ödmjuk hållning. Föreställningen om att vi själva inte 
skulle ha några problem på detta område framstår därför som dubbelt olycklig.101 

 

I denna uppsats har fokus legat på ett av staten Sveriges internationella åtagande, nämligen det att 

fullfölja de krav som barnkonventionen ställer. Genom att plocka in synpunkter från både 

NGO:s samt FN:s barnrättskommitté har bilden av Sveriges agerande gällande arbete med 

ensamkommande barn breddats.  

Att undersöka Sveriges nationella handlingsplaner för de mänskliga rättigheterna har gett insikter 

i hur en sådan plan kan fungera som arbetsredskap för fullt införlivande av rättigheterna 

nationellt. Det har även varit intressant att få borra ner sig i en specifik frågeställning och enkom 

fokusera på denna. I uppsatsen har det nationella perspektivet varit flitigt förekommande på en 

global fråga. Att få ställa en viss typ av frågor till ett särskilt material öppnar även upp för nya 

tolkningsområden. 

    Det finns inga generaliseringsanspråk med denna studie eftersom det är en viss frågeställning 

som enkom har undersökts. Dock skulle liknande tillvägagångssätt kunna användas vid studiet av 

en annan grupps rättigheter och skydd. Vad gäller studiens tillförlitlighet har tillvägagångssättet 

presenterats tidigt i uppsatsen och slutsatserna bygger på den kritik som har framkommit gällande 

Sveriges agerande. Hänvisningarna till detta går också att följa kontinuerligt genom uppsatsen. 

I uppsatsen har de skyddsåtgärder som staten erbjuder ensamkommande barn presenterats. 

Tanken med detta har varit att illustrera hur staten har agerat när den har en internationell 

                                                
101 Hammarberg & Nilsson, 2005: 5 
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förpliktelse att uppfylla. Därför föll valet på att diskutera frågan om ensamkommande barn i 

kombination med Sveriges nationella handlingsplaner och detta kändes som nytt angreppssätt att 

beröra frågan om ensamkommande barns rättigheter på. 

Att även få föreslå praktiska åtgärder att diskutera har varit spännande, särskilt som jag saknar 

erfarenhet av att utforma nationella policydokument. Det finns dock en poäng med att vara så 

pass konkret eftersom det borde finnas mycket att vinna på att minska bruket av svepande 

åtgärdsformuleringar. Exempelvis anser jag att åtgärd 100 i Sveriges andra nationella 

handlingsplan för de mänskliga rättigheterna är mer en generell målsättning än en konkret åtgärd. 

    Användningen av officiella dokument är alltid spännande vad gäller frågan om tolkning. I 

dessa presenteras en hållning samt policy som allmänheten skall få tillgång till och det är dessa 

som kan användas för att förstå vad agerande parter vill föra fram. Dock kan det ibland hos 

läsaren finnas en önskan om att vilja tolka in mer än vad dokumenten ger uttryck för, vilket bör 

beaktas. 

    Andra sätt att angripa frågan om ensamkommande barns rättigheter i Sverige hade exempelvis 

kunnat vara ur ett rent implementeringsperspektiv. Det hade även varit intressant att få intervjua 

personer som arbetar med dessa frågor och diskutera vilka åtgärder de skulle vilja utforma. Detta 

hade kunnat tillföra frågeställningen ytterligare perspektiv.  

Efter denna studie efterlyser jag mer forskning kring den nationella handlingsplanens natur samt 

verkningskraft. Det är kanske ännu för tidigt att se konsekvenserna av statens politik så som den 

uttrycks i handlingsplanen men det bör vara möjligt om några år. Eftersom nationella 

handlingsplaner är ett redskap som används av staten och därmed bör de undersökas och 

diskuteras inom den akademiska världen som kan se både strukturer och sammanhang på ett 

annat sätt. Det är även viktigt att ensamkommande barn inte blir slagträn i den politiska debatten 

utan att frågan istället diskuteras nyanserat på ett nationellt plan. 

    I uppsatsen får frågan om de mänskliga rättigheterna ett rent konkret uttryck. De krav som 

barnkonventionen ställer kan uppfattas som abstrakta men när de skall omsättas i praktiken 

upptäcks konventionens tyngd. Att staten exempelvis skall garantera alla barn inom sin 

jurisdiktion de rättigheter som konventionen ställer är ett långtgående krav. Som blivande 

människorättsvetare ser jag fram emot att få sätta mig in i olika frågeställningar och komplexa 

problem. Att få översätta folkrättsliga intentioner till ett vardagsspråk som folk förstår är för mig 

en spännande utmaning. Detta sätt att kunna angripa en föreliggande problematik blir således 

viktig att kunna göra. 

Frågan om ensamkommande barns rättigheter är viktig på så sätt att det visar hur staten agerar 

för att skydda en utsatt och sårbar grupp. Sverige har skyldighet att garantera dessa barns välfärd 
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så länge de befinner sig inom landets gränser. Citatet som inleder detta avsnitt sätter fokus på en 

viktig poäng som jag avslutningsvis vill göra. Det är viktigt att staten Sverige fortsätter sitt arbete 

med barnkonventionen och aldrig låter det stanna upp. Världen är föränderlig, nya skeenden 

inträffar ständigt och därför är det viktigt att arbetet med de mänskliga rättigheterna fortsätter 

oavbrutet. En handlingsplan kan fungera som ett slags redskap för eftertanke och reflektion samt 

en summering av både statens svaga och starka sidor gällande detta arbete.    

Dock vore det en grov förenkling att tro att staten per automatik skulle kunnas sägas uppfylla 

barnkonventionens krav enbart för att Sverige utökar sin åtgärdslista i kommande handlingsplan 

gällande ensamkommande barns rättigheter. Men det vore ett steg i rätt riktning. 
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vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn) 

Regeringens skrivelse 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 

SFS 2005: 429 Lag om god man för ensamkommande barn  

SFS 2005: 716 Utlänningslag 

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna, Regeringens skrivelse 2005/06:95, 
7 februari 2008 
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Internationella överenskommelser 
Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, adopted Sept. 26, 1924, League of 

Nations O.J. Spec. Supp.  21, at 43 

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 26 december 1933 

Vienna Convention on The Law of Treaties, 23 maj 1969  

Convention on the Rights of the Child, 20 november 1989, 1577 U.N.T.S. 3. 

Vienna Declaration and Programme of Action: note/by the Secretariat., UN Doc. 
A/CONF.157/23, 12 juli 1993 

 

Material från Förenta Nationerna 
Overview of the reporting procedures, UN Doc. CRC/C/33, 24 oktober 1994 

Assistance to unaccompanied refugee minors : report of the Secretary-General, UN Doc. A/56/333, 7 
september 2001 

General comment no. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of 
origin, UN Doc. CRC/GC/2005/6, 1 september 2005 

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention : Convention on the Rights 
of the Child : 4th periodic reports of States parties due in 2007 : Sweden, UN Doc. CRC/C/SWE/4, 28 
januari 2008 

Implementation of the Convention on the Rights of the Child : list of issues to be taken up in connection with the 
consideration of the 4th periodic report of Sweden (CRC/C/SWE/4), UN Doc. CRC/C/SWE/Q/4, 9 
mars 2009 

Written replies by the Government of Sweden to the list of issues (CRC/C/SWE/Q/4) prepared by the 
Committee on the Rights of the Child in connection with the consideration of the 4th periodic report of Sweden 
(CRC/C/SWE/4), UN Doc. CRC/C/SWE/Q/4/Add.1, 24 april 2009 

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention : concluding observations of 
the Committee on the Rights of the Child: Sweden, UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 12 juni 2009 

 

Material från Europeiska Unionen 
Rådets resolution av den 20 juni 1995 om minimigarantier vid handläggning av asylärenden,  Europeiska 

gemenskapernas officiella tidning nr C 274 , 19/09/1996 s. 0013 – 0017, artikel 27 

Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt 
skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, Europeiska 
unionens officiella tidning nr L 304 , 30/09/2004 s. 0012 - 0023   

Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för 
beviljande eller återkallande av  flyktingstatus 
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Elektroniska källor 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vellinge-kommun-vill-stoppa-flyktingboende_3779815.svd 

Senast besökt 2010-01-04, kl. 17.45 

http://www.migrationsverket.se/info/1762.html Senast besökt 2009-12-18, kl.18.25 

http://www.migrationsverket.se/info/60.html#e Senast besökt 2010-01-02, kl. 11.20 

http://www.migrationsverket.se/info/421.html Senast besökt 2010-01-10, kl.17.03 

 

Övrigt material 
Barnombudsmannen, The Children’s Ombudsman’s comments concerning the Swedish Government’s fourth 

periodic report to the UN Committee on the Rights of the Child, 2009 

Hammarberg, Thomas & Nilsson Anna, Bra början, men bara en början – En utvärderande kommentar 
om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna – Justitiedepartementet 
(JU2004/6673/D), 2005 

Migrationsverket, Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, 2009 

Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos utfall januari-september, 2009-10-28 

Nätverket för barnkonventionen, Rapport från barn, ungdomar och vuxna i Sverige till FN-kommittén för 
barnets rättigheter i Genève 2008- Kommentar till regeringens fjärde rapport, 2008 

UNHCR, Refugee children: Guidelines on protection and care, Genéve, 1994 

UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, 
Genéve, 1997 

UNICEF, Comments from UNICEF Sweden on the Swedish Government’s 4th report to the UN Committee 
on the Rights of the Child 2007, 2007  

UNICEF, Progress for Children. A Report Card on Child Protection, No. 8, 2009 

 

 


