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Summary 
One of the four fundamental principles of the United Nations Convention of 
the Rights of a Child is that of devotion to the best interests of the child. 
This is written in the UNCRC Article 3 as “In all actions concerning 
children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, 
courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best 
interests of the child shall be a primary consideration’. In Sweden, this is 
included in the Aliens Act (2005:716). Chapter 1 Section 10 of this states: 
“In cases involving a child, particular attention must be given to what is 
required with regard to the child’s health and development and the best 
interests of the child in general”.  
 
Chapter 5, Section 6 of the Aliens Act (2005:716) states: “If a residence 
permit cannot be awarded on other grounds, a permit may be granted to an 
alien if on an overall assessment of the alien’s situation there are found to be 
such exceptionally distressing circumstances that he or she should be 
allowed to stay in Sweden. In making this assessment, particular attention 
shall be paid to the alien’s state of health, his or her adaptation to Sweden 
and his or her situation in the country of origin”. An additional section was 
adopted which emphasizes the principle of acting in the child’s best 
interests. This details that “Children may be granted residence permits under 
this Section even if the circumstances that come to light do not have the 
same seriousness and weight that is required for a permit to be granted to 
adults”. 
 
This thesis examines the interpretations of the concept of acting in the best 
interest of the child and awarding residence permits within Swedish law to 
children, on grounds of exceptionally distressing circumstances. The aim is 
also to analyse if the concept of residence permits on grounds of 
exceptionally distressing circumstances is in accordance with the 
interpretations of the concept of the best interest of the child.  
 
The best interests of the child has not been explicitly defined, neither in the 
Convention on the Rights of the Child, nor in the Swedish Aliens Act. 
Residence permits awarded on the grounds of exceptionally distressing 
circumstances are described in the preparatory works to the Act as a general 
ground. However, it is not defined when a situation would be classed as 
exceptionally distressing. When making his assessment, a judge’s decision 
shall be discretionary, each case is considered individually and the decision 
being made on the overall circumstances specific to each child.  
 
For these reasons, it is up to the Swedish Migration Court of Appeal to 
develop the understanding of “the best interests of the child” and 
circumstances which would be classed as “exceptionally distressing”. 
Remarkably, however, this is something which they seem reluctant to do: in 
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practice, courts do little more than adopt literal interpretations of the 
concepts used in the Act.  
 
As a result of the way the article was drafted, there seems to be an 
expectation that the best interests of the child should be interpreted more 
restrictively. This was not however, the intended purpose of this legislation; 
it was written not to give more generous interpretation for children but 
instead purely to clarify the precise definition of these ‘best interests'. 
 
The Swedish Migration Court of Appeal justifies its decisions by claiming 
that what is intermittently applied is simply an “exception rule”, something 
that must take place intermittently due to the very nature of the legislation. 
The purpose of clarifying the Aliens Act was not to create a more generous 
interpretation for children, but purely to make a more clear regulation, for 
which the results would be more predictable.  
 
Sweden has agreed to be bound to the Convention on the Rights of the 
Child. The introduction into Swedish law of the Aliens Act Chapter 1, 
Section 10 and Chapter 5, Section 6 has emphasized the level of focus on 
acting in the best interests of the child. It is regarded both nationally and on 
a wider level as politically and socially correct to do so. It could be argued, 
however, that the afore mentioned interests have a higher priority than the 
actual interests of the child.  
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Sammanfattning 
Begreppet barnets bästa är en av de fyra grundläggande principerna i 
Förenta Nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets 
rättigheter, Barnkonventionen. Principen om barnets bästa återspeglas även 
inom utlänningsrätten och enligt 1 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) 
skall i fall som rör ett barn särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa 
och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Bestämmelsen har införts 
med artikel 3 i Barnkonventionen som förebild. 
 
I 5 kap. 6 § UtlL stadgas att om uppehållstillstånd inte kan ges på annan 
grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning 
av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen ömmande 
omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid 
bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning 
till Sverige och situation i hemlandet. För att förtydliga bestämmelsen om 
barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL infördes i 5 kap. 6 § 2 st UtlL att barn får 
beviljas uppehållstillstånd även om de omständigheter som kommer fram 
inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas 
vuxna personer. 
 
I detta arbete belyses tolkningen av begreppet barnets bästa och 
uppehållstillstånd för barn på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter inom svensk rätt och om tillämpningen av 
uppehållstillståndsrekvisitet synnerligen ömmande omständigheter står i 
överensstämmelse med tolkningen av begreppet barnets bästa. 
 
Barnets bästa är ett mycket brett begrepp och ett entydigt svar på vad som 
avses med barnets bästa inom utlänningslagstiftningen står ej att finna. 
Synnerligen ömmande omständigheter har i lagstiftningen givits en allmänt 
hållen prägel där det inte uttömmande anges vilka omständigheter som skall 
beaktas vid bedömningen. Föreliggande omständigheter skall vägas samman 
och bestämmelsen är vidare fakultativ på sätt att uppehållstillstånd får ges 
men ej skall ges.  
 
Det förhållandet att 5 kap. 6 § UtlL infördes som ett förtydligande av 
portalbestämmelsen om barnets bästa i 1 kap.10 § UtlL synes särskilt för 
barn ha skapat förväntningar om en generös tolkning av begreppet 
synnerligen ömmande omständigheter. Bestämmelsen fick karaktär av 
generalklausul med förtydligande i andra stycket att barn får beviljas 
uppehållstillstånd även om de omständigheter som kommer fram ej har 
samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna 
personer. Migrationsöverdomstolen har dock i sina avgöranden 
återkommande understrukit bestämmelsens karaktär av 
undantagsbestämmelse och lagt vikt vid en restriktiv tillämpning av 
densamma. Avsikten med förtydligandet var ej att tillskapa en mer generös 
utlänningslagstiftning vad gäller barn, utan en tydligare sådan. 
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Sverige har åtagit sig att följa Barnkonventionen. Portalbestämmelsen i 1 
kap. 10 § UtlL och erinran därom i 5 kap. 6 § 2 st UtlL har införts för att 
understryka betydelsen av barnets bästa i tillämpningen av UtlL. Nämnda 
bestämmelser i UtlL innebär dock i realiteten inget förstärkt skydd för barn i 
förhållande till den redan tidigare gällande Barnkonventionen. Det kan 
framstå som politiskt och pedagogiskt korrekt att i UtlL framhålla barnets 
bästa, dock förefaller denna strävan mera vara i främsta rummet än 
hänsynen till barnets bästa. 
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Förord 
Med dessa rader avslutar jag en studietid på 18 år. Grundskola, gymnasium 
och universitet. Som framgår av detta arbete har många människor inte 
denna möjlighet. Jag är otroligt tacksam över att vara en av de människor 
som faktiskt har haft det.  
 
Tack till min handledare Gregor, till goda vänner och till min familj. 
Framför allt vill jag tacka mina föräldrar. Tack för ert enorma tålamod, stöd 
och för all uppbackning. Det är tack vare er som arbetet slutförts. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under år 2009 sökte drygt 24 000 personer om asyl i Sverige. Över 6 500 av 
de sökande var barn, varav 2 250 var ensamkommande utan familj. De flesta 
av barnen kom från krigsdrabbade länder som Somalia, Afghanistan och 
Irak. Mindre än hälften av de ensamkommande barnen beviljades 
uppehållstillstånd i Sverige. 526 barn beviljades uppehållstillstånd på grund 
av synnerligen ömmande omständigheter, varav cirka hälften av dem var 
ensamkommande.1

 
 

Reglerna för utlännings uppehållstillstånd i Sverige återfinns i 
utlänningslagen (2005:716). Enligt 5 kap. UtlL föreligger rätt till 
uppehållstillstånd i Sverige för, med i lagen särskilt angivna undantag, 
flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som 
befinner sig i Sverige samt för den som beviljats ställning som varaktigt 
bosatt i Sverige. Vidare kan uppehållstillstånd ges på grund av anknytning, 
på grund av internationella åtaganden och på grund av arbete eller 
försörjning på annat sätt. Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, 
får tillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL beviljas en utlänning om det vid en 
samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen 
ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. 
 
I Förenta Nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets 
rättigheter, Barnkonventionen, stadgas i artikel 3 att ”In all actions 
concerning children, whether undertaken by public or private social welfare 
institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, 
the best interests of the child shall be a primary consideration”. 
Barnkonventionen är inte inkorporerad i svensk lagstiftning men är 
folkrättsligt bindande.2 I 1 kap. 10 § UtlL stadgas att ”I fall som rör ett barn 
skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt 
barnets bästa i övrigt kräver”. För att förtydliga bestämmelsen om barnets 
bästa i UtlL3

 

 infördes i 5 kap. 6 § 2 st UtlL att barn får beviljas 
uppehållstillstånd även om de omständigheter som kommer fram inte har 
samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna 
personer. 

Frågorna som aktualiseras är hur ömmande omständigheter skall vara för att 
bedömas som synnerligen ömmande enligt UtlL och hur beaktas, i sådana 
fall som rör ett barn, särskilt vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling 
samt barnets bästa i övrigt kräver? 

                                                
1 Migrationsverket, Årsredovisning 2009, 2010, s. 104 ff. 
2 Convention on the Rights of the Child, New York den 20 november 1989, SÖ 1990:20. 
3 Prop. 2004/05:170, Ny instans- och processordning i utlännings- och 
medborgarskapsärenden, s. 281. 
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Bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL tillkom inte för att försvaga principen om 
barnets bästa.4 Under senare tid har emellertid uppmärksammats huruvida 
bestämmelsen fått den effekt som lagstiftaren avsett och att bestämmelsen 
fått en allt för snäv tolkning i praxis. Frågan har diskuterats bland annat av 
Barnombudsmannen5, Röda Korset6, Rädda Barnen7 och i Tidskriften 
Advokaten8. Vidare har Sveriges migrationsminister lämnat uppdrag att 
kartlägga tillämpningen av utlänningslagens undantagsbestämmelse om 
synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd, 
särskilt när barn är berörda och uttalat att om det skulle visa sig att 
bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter fått en annan effekt 
än lagstiftaren avsett är regeringen beredd att vidta nödvändiga åtgärder.9

 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att belysa tolkningen av begreppet barnets bästa 
och uppehållstillstånd för barn på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter. För detta syfte ämnar jag använda mig av följande 
frågeställningar: 
 
- Hur tolkas innebörden av begreppet barnets bästa inom svensk rätt? 
 
- Hur förhåller sig begreppet barnets bästa till uppehållstillstånd på grund av 
  synnerligen ömmande omständigheter i 5 kap. 6 § 2 st UtlL? 
 
- Står tillämpningen av uppehållstillståndsrekvisitet synnerligen ömmande 
  omständigheter i överensstämmelse med begreppet barnets bästa? 
 

1.3 Metod 

För en analys av begreppet barnets bästa förutsätts att man söker de lege 
lata inom området. I detta arbete använder jag mig av rättsdogmatisk metod. 
Rättsdogmatiken utgår från de befintliga rättskällorna och syftar till att 
fastställa de lege lata eller de lege ferenda samt till att precisera 
tillämpningsområdet för dessa. Inom rättsdogmatisk metod undersöks även 

                                                
4 Prop. 2004/05:170, s. 281.  
5 Barnombudsmannen, Barnombudsmannens årsrapport 2009: Kom närmare – Om att 
överbygga avståndet mellan barn och vuxna, Stockholm 2009. 
6 Röda Korset, Ny utlänningslag under lupp, 2008, 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/080505/6ba327724076a5f
5cbf1ea89d00f193e/Ny%5futlag%20RK%20rapport.pdf, 
7 Rädda Barnen, Nytt system gamla brister. Barns egna asylskäl efter ett år med den nya 
instans- och processordningen. 
8 Tidskriften Advokaten, Barn på flykt - Risk att barns asylskäl glöms bort, Nr 3 2010, 
Årgång 76.  
9 Justitiedepartementet, Pressmeddelande 20 april 2010, 
http://www.regeringen.se/sb/d/13040/a/144336.  

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/080505/6ba327724076a5f5cbf1ea89d00f193e/Ny_utlag%20RK%20rapport.pdf�
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/080505/6ba327724076a5f5cbf1ea89d00f193e/Ny_utlag%20RK%20rapport.pdf�
http://www.regeringen.se/sb/d/13040/a/144336�
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de värderingar som regelsystemet vilar på och vilken betydelse dessa 
värderingar har för regeltillämpningen.10

För att undersöka lex lata begreppen barnets bästa och synnerligen 
ömmande omständigheter i UtlL och hur man i svensk rätt tolkat innebörden 
av dessa begrepp använder jag mig av barnkonventionen, svensk lagtext, 
lagkommentarer, förarbeten, doktrin och artiklar. 

 

 
I den utredande del som beskriver den svenska tolkningen av barnets bästa 
utgås främst från den omfattande utredning, SOU 1997:116 ”Barnets bästa i 
främsta rummet”, som gjorts av en parlamentarisk kommitté, 
Barnkommittén, som tillsattes av regeringen år 1996. Barnkommittén fick i 
uppdrag att bland annat “skapa större klarhet och ökat mått av samsyn vad 
gäller innebörden av begreppet barnets bästa i Barnkonventionen och svensk 
rätt” samt göra en “bred översyn av hur svensk lagstiftning och praxis 
förhåller sig till barnkonventionens bestämmelser”. I sin analys av 
konventionens bestämmelser använde sig kommittén av konventionens 
förarbeten, den tolkning som FN:s kommitté för barnets rättigheter har gjort 
samt nationell och internationell doktrin inom barnrättens område. Med 
utgångspunkt från barnkonventionens fyra grundläggande principer gick 
man även igenom barnkonventionens bestämmelser och analyserade hur 
förhållandena för svenska barn och ungdomar stod i överensstämmelse med 
åtagandena enligt barnkonventionen.11 Varken Barnkonventionen eller dess 
förarbeten utgör någon svensk rättskälla. Barnkommitténs betänkande ger 
dock en utförlig bakgrund och innebörd av begreppet barnets bästa enligt 
Barnkonventionen och anses utgöra ett värdefullt dokument när det gäller 
tolkningen av Sveriges åtaganden enligt Barnkonventionen,12

 

 vilken för 
Sverige är folkrättsligt bindande.  

Den praxis som omnämns i detta arbete är refererade avgöranden från 
Migrationsöverdomstolens vilka rapporterats för att omfattas av 
rättsinformationssystemet enligt 6 §, 1 st rättsinformationsförordningen 
(1999:175). I nämnda bestämmelse stadgas att rättsinformationssystemet 
skall innehålla uppgifter om vägledande avgöranden från, bl. a 
Migrationsöverdomstolen. Domstolarna prövar själva om ett avgörande är 
att bedöma som vägledande. Domstolsverket är enligt 12 § 
rättsinformationsförordningen informationsansvarigt för sådana avgöranden 
som här är ifråga. De utvalda rättsfall som förekommer i arbetet behandlar 
uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter där 
barn är berörda. Med barn avses enligt Barnkonventionen art. 1 varje 
människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag 
som gäller barnet. I 1 kap. 2 § UtlL stadgas att det med barn i denna lag 
avses en person som är under 18 år och Migrationsöverdomstolen har 
fastslagit att en person som vid beslutstillfället fyllt 18 år skall bedömas som 

                                                
10 B. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2006, s. 178. 
11 SOU 1997:116 Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter 
i Sveriges, s. 15 f. 
12 Prop. 1997/98:182, Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i 
Sverige, s. 10.  
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vuxen.13

 
  

Sammanlagt behandlas inom ramen för detta arbete 10 rättsfall vilka 
avgjorts av Migrationsöverdomstolen under tiden från och med den 3 april 
2007 till och med den 17 mars 2010. 
 
Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter kan 
ges om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger 
sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas 
stanna i Sverige. Till följd härav har regelmässigt flera omständigheter vägts 
samman vid prövningen och flera omständigheter har tillmätts betydelse i 
samma rättsfall. För att få en strukturerad uppfattning om vilka 
omständigheter som vid bedömningarna tillmäts betydelse redovisar jag 
dessa under respektive rubriker. 
 

                                                
13 MIG 2005:5, MIG 2005:15. 
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2 Barnets bästa 

2.1 Bakgrund 

Begreppet barnets bästa är inte en ny företeelse, varken i internationella 
deklarationer och konventioner eller i svensk lagstiftning. Principen har 
funnits, och finns fortfarande, i olika varianter i flera internationella 
dokument. Redan i den första deklarationen om barnets rättigheter, antagen 
av Nationernas Förbund 1924, stadgas att "mankind owes to the Child the 
best that it has to give"14 och i 1959 års deklaration om barnets rättigheter 
finner man att "in the enactment of laws for this purpose the best interests of 
the child shall be the paramount consideration"15

 

. Även om begreppet inte 
ordagrant återges i andra tidigare FN-konventioner om mänskliga rättigheter 
så hänvisar ändå Kommittén för mänskliga rättigheter i några av sina 
allmänna kommentarer till "the paramount interests of children". 

Principen om barnets bästa fanns i svensk rätt långt innan Barnkonventionen 
antogs. Under åren 1917 till 1920 började den första egentliga 
barnlagstiftningen i Sverige att gälla. Lagar såsom Lag om barn i äktenskap 
(SFS 1920:407), Lag om barn utom äktenskap (SFS 1917:376), Lag om 
adoption (SFS 1917:378) och Lag om förmynderskap (SFS 1924:320) antogs 
och år 1924 kom den första barnavårdslagen (SFS 1924:361). I dessa lagar 
finner man principen om barnets bästa som ett genomgående tema. Barnets 
bästa har sedan återkommit i det reformarbete som genomförts inom lagar 
som berör barn. I flera författningar nämns principen om barnets bästa 
uttryckligen, exempelvis 6 kap. 2a § FB och 1 kap. 2 § SOL. Det finns även 
lagstiftning där barnets bästa har varit vägledande utan att det uttryckligen har 
angetts, exempelvis lag 1999:997 om särskild företrädare för barn och 18 kap. 
5 § 2 st. ÄB. 
 
Även Europakonventionen16

                                                
14 Geneva Declaration of the Rights of the Child, den 26 september 1924, League of 
Nations. 

 innehåller bestämmelser inom området för vad 
som är relevant för barn. Dessa rättigheter tillkommer varje mänsklig 
varelse, barn som vuxen och bland annat reglerar artikel 8 rätten till respekt 
för privat- och familjelivet. Sedan år 1995 utgör Europakonventionen 
dessutom del av svensk lag (SFS 1994:1219) och i 2 kap. 23 § RF anges att 
lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på 
grund av Europakonventionen. 

15 Declaration of the Rights of the Child, den 20 November 1959, U.N. Doc. A/4354. 
16 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,  
Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35.   
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2.2 Barnkonventionen 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och är idag 
nästan universellt ratificerad.17

 

 I Sverige trädde konventionen i kraft i 
september år 1990. De länder som ratificerat konventionen har därmed iklätt 
sig en internationell folkrättslig förpliktelse att följa dess bestämmelser. I 
Sverige är Barnkonventionen inte direkt tillämplig rätt och domstolarna är 
således ej bundna av dess regler såsom av svensk lag. Lagen skall dock 
tillämpas så att densamma överensstämmer med internationella åtaganden. 
Något domstolsliknande organ för fastställande av brott mot konventionen 
och utfärdande av sanktioner existerar inte. Enligt Barnkonventionen art 43 
granskas dock de framsteg som konventionsstaterna gjort i fråga om 
förverkligande av sina skyldigheter enligt konventionen av en kommitté.  

I Barnkonventionen kommer barnets bästa till uttryck i artikel 3  
stycke 1 som stadgar  
 
“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare 
institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests 
of the child shall be a primary consideration”.  
 
I den svenska översättningen lyder texten  
 
”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet”. 
 
Man finner begreppet barnets bästa i flera internationella deklarationer och 
konventioner men i Barnkonventionen föreskrivs att barnets bästa skall 
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Barnet ställning 
uppmärksammas således på ett nytt sätt.  
 
Sveriges ratificering av Barnkonventionen gjordes utan förbehåll.18 Vid 
införandet ansågs, efter en granskning av bestämmelserna i konventionen, 
att konventionsbestämmelserna till sin allmänna syftning stod i god 
överensstämmelse med svensk rätt och praxis.19

 
 

I Barnkommitténs utredning från 1997 menade kommittén att det inte råder 
någon tvekan om att “den allmänna inriktningen i lagstiftning och 
rättspraxis i Sverige är att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid 
rättsliga åtgärder som rör barn”.20

                                                
17http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=I
V-11&chapter=4&lang=en#Participants. 

 Sverige har även vid flera tillfällen 
uppmärksammats av FN som varande ett föregångsland på barnområdet och 
det har uttalats att arbetet med att genomföra Barnkonventionen i Sverige 

18http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=I
V-11&chapter=4&lang=en 
19 Prop. 1989/90:107 s. 28. 
20 SOU 1997:116 s. 162. 
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kan fungera som exempel för andra länder.21

 
 

2.3  Generell innebörd av barnets bästa 

Någon närmare definition av begreppet barnets bästa finns inte. Begreppet 
beskrivs som ett ”öppet koncept”, innebärande att begreppet saknar bestämt 
innehåll och inte kan inordnas i den kodning av rätt och fel som 
rättsordningen vanligtvis utgår ifrån.22

 
 

Barnkommittén tillsattes av regeringen mot bakgrund av Sveriges åtagande i 
och med Barnkonventionen, riksdagens tillkännagivande av att inte genom 
inkorporering införliva konventionen i svensk rätt samt mot bakgrund av att 
olika tolkningar av begreppet barnets bästa gjorts gällande under den 
allmänna debatten. Barnkommitténs uppdrag att bland annat “skapa större 
klarhet och ökat mått av samsyn vad gäller innebörden av begreppet barnets 
bästa i Barnkonventionen och svensk rätt” redovisades i SOU 1997:116 
”Barnets bästa i främsta rummet”.23

 

 I det följande ges en sammanfattning av 
Barnkommitténs betänkande.  

Artikel 3 i Barnkonventionen fyller flera funktioner som 
sammanfattningsvis går att beskriva som att den skall vara vägledande i alla 
beslut som rör barn, att den kan fungera som ett instrument för att utvärdera 
lagar och policy som inte täcks av konventionen själv och att den kan 
fungera som en "medlande" princip som kan användas när man skall lösa 
konflikter som kan uppstå (t. ex mellan olika rättigheter). Artikel 3 är även 
användbar till att belysa innebörden av andra artiklar i konventionen.24

 
 

Man kan härleda principen om barnets bästa ur de två grundläggande 
tankarna om att barn har fullt och lika människovärde och alltså inte är 
mindre värda än vuxna och att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och 
skydd. Båda tankarna har satt sina spår i konventionen.25

 
 

Artikel 3 i Barnkonventionen har karaktären av en portalbestämmelse. Detta 
framgår av diskussionerna i den arbetsgrupp som utarbetade 
Barnkonventionen. Flera förslag framfördes under utarbetandet av 
Barnkonventionen om precisering av begreppet barnets bästa och 
begränsning av räckvidden i artikel 3. Dessa förkastades då arbetsgruppen 
föredrog en bred och något vagare formulering framför en tydligare och 
snävare för att kunna tillämpa artikel 3 på alla områden. Den bredd som 
artikel 3 har finner man inte i något annat internationellt dokument. 
Artikelns slutliga utformning innebär att barnets bästa är ett av flera 
relevanta och nödvändiga intressen att ta hänsyn till och barnets bästa kan 
således inte vara det enda övergripande målet och ej heller ensamt 
                                                
21 Ds 2002:13 s 30.  
22 Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2005 s. 61. 
23 SOU 1997:116 s. 15 f. 
24 Ibid. s. 134 f. 
25 Ibid. s. 125. 
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utslagsgivande i alla situationer. Texten visar att man ville säkerställa en 
flexibilitet för att i vissa situationer möjliggöra en avvägning av barnets 
intresse mot andra intressen. Av formuleringen i artikel 3 framgår tydligt att 
barnets bästa i alla situationer som berör barnet alltid skall beaktas. I 
beslutsfattandet skall barnets situation, behov och intressen således alltid 
beaktas. Då en beslutande myndighet lägger större vikt vid andra intressen, 
krävs att de kan visa att de gjort en sammanvägning av relevanta intressen i 
det enskilda fallet samt att de så långt som möjligt har försäkrat sig om att 
barnets bästa har beaktats och redovisats i beslutsprocessen.26 Ett sådant 
beslut kan leda till att åtgärder som i och för sig inte är förenliga med 
barnets bästa ändå skall vidtas i och med hänsynen till andra viktiga 
intressen i lagstiftningen eller i dess tillämpning och att det därvid är fråga 
om ”grader av nytta och skada för barnet respektive andra intressen samt de 
olika intressenas relativa tyngd”.27 Detta innebär att vissa beslut kan komma 
att innehålla två ställningstaganden. Ett ställningstagande till bedömningen 
av vad som faktiskt är barnets bästa samt ett ställningstagande till avvägning 
mot andra intressen. Sett för sig kan barnets bästa vara i motsättning till ett 
mer övergripande samhällsintresse eller till andra gruppers behov och 
intressen. Ej heller här ger konventionen något tydligt besked om hur man 
skall lösa en sådan motsättning. Barnets bästa skall dock vara en tungt 
vägande faktor i bedömningen.28

 
  

I regeringens proposition 1989/90:107 om godkännande av FN-
konventionen om barnets rättigheter uttalades att viss tveksamhet rådde 
huruvida svensk rätt eller praxis i alla detaljer överensstämmer med 
konventionens krav och att den bedömning som i sådana fall måste göras i 
viss utsträckning blir avhängig av vilka allmänna principer man vill lägga 
till grund för tolkningen av konventionsbestämmelserna. På grund av att 
konventionen är avsedd att appliceras på ett världsomfattande plan och på 
rättssystem och andra förhållanden av mycket skiftande art menade man 
vidare att konventionen måste tolkas så, att den får en ”rimlig mening inom 
ramen för varje nationellt system”. I många fall, konstateras det vidare, är 
även artiklarna utformade så att utrymme ges för en lämplighetsbedömning 
beträffande de åtgärder som staterna skall vidta. Till ledning vid tolkning av 
bestämmelserna nämner propositionen, förutom de allmänna principer som 
man vill lägga till grund för tolkningen av bestämmelserna, förarbetena till 
konventionsbestämmelserna. Vidare anges att den sammanställning av 
rapporter från arbetsgruppens möten, som vid tidpunkten förbereddes, skulle 
kunna ge god hjälp.29

 
 

Angående lösningen att föra principen om barnets bästa genom 
portalbestämmelser uttrycktes i SOU 1997:116 att det i vissa lagar 
förmodligen är det bästa och kanske det enda sättet. Det ansågs dock att det 
är viktigt att i varje enskilt lagstiftningsärende pröva om en 
portalbestämmelse är den bästa lösningen eller om man bör använda någon 
                                                
26 SOU 1997:116 s. 125 ff. 
27 Prop. 1996/97:25 s. 227. 
28 SOU 1997:116 s. 136 f.  
29 Prop. 1989/90:107 s. 28.  
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annan metod.30

 
 

Under utarbetandet av Barnkonventionen diskuterades inte frågan om vad 
som är barnets bästa. FN-kommittén har heller inte diskuterat kriterier för 
hur barnets bästa skall bedömas generellt men däremot betonat att 
konventionen ses som en helhet och särskilt framhållit relationen mellan de 
grundläggande principerna, artiklarna 2, 3, 6 och 12. Således skall vid en 
bedömning av barnets bästa särskild hänsyn tas till 
ickediskrimineringsprincipen, barnets rätt till utveckling och barnets rätt att 
komma till tals. Barnkommittén menar i SOU 1997:116 att hänvisningen till 
barnets rätt att komma till tals ger en anvisning till beslutsfattare att tala med 
det berörda barnet för att bedöma barnets bästa. Vidare hänvisas till den 
brittiske familjerättsexperten John Eekelaar som menar att för att avgöra vad 
som är barnets bästa så finns ett objektivt och ett subjektivt perspektiv. 
Beslutsfattare kan göra bedömningar, grundade på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Man erhåller kunskap om barn eller tar till sig kunskap om barn 
från experter. Under förutsättning av att barnet vistas i en trygg miljö där det 
inte påverkas alltför mycket av någon vuxen kan man även enligt Eekelaar 
tillåta det berörda barnet ge uttryck för sin uppfattning om dess bästa. Han 
menar även att det bästa underlaget för att bedöma vad som är barnets bästa 
erhålls genom att kombinera de båda perspektiven.31

 
 

Barnkommittén presenterar tre grundläggande behov som man anser bör 
ingå i en bedömning av barnets bästa. Det rör sig till att börja med om 
Barnets behov av omvårdnad och skydd där man förklarar att “det mest 
elementära livsbehovet är att barnet får den omvårdnad och det skydd som 
det behöver för att överleva och utvecklas”. Kommittén framhåller att barn 
även behöver skydd mot yttre faror, näringsriktig kost, kläder och bostad 
samt vård och omvårdnad vid sjukdomar. Man förklarar att barnets fysiska 
och psykiska behov delvis är inflätade i varandra och att det till barnets 
behov av omvårdnad hör medicinsk vård, habilitering eller rehabilitering vid 
handikapp och skador samt en miljö där det inte utsätts för allvarliga 
hälsorisker. Barnets behov av sina föräldrar anges även som ett av de 
grundläggande behoven som bör ingå i en bedömning av barnets bästa. Man 
menar att “den avgjort viktigaste aspekten av barnets bästa är att barnet har 
ett varaktigt och stabilt förhållande till sina föräldrar”. Barnkommittén 
menar att föräldrarna inte bara tillgodoser barnets fysiska behov utan även 
dess behov av “kärlek, trygghet och känsla av att behövas.” Barnkommittén 
framhåller att barnet behöver hjälp med gränssättning och tolkning av 
omvärlden och att barnet är mer beroende av föräldrarnas psykiska stöd ju 
yngre det är. Barnkommittén påtalar även att små barn till stor del tolkar 
verkligheten genom det de uppfattar av förälderns upplevelse och att 
föräldrarna ses som en garant för framtiden, att barn behöver en framtid och 
att det är via föräldrarna som barnets bild av framtiden formas. Man menar 
även att det forskningsmässigt finns en enighet om att kontinuitet i barnets 
relation till föräldrarna är ett av barns allra mest grundläggande behov och 
att barn även i förpuberteten och tonåren har behov av båda sina föräldrar, 
                                                
30 SOU 1997:116 s. 163. 
31 Ibid. s. 133 ff. 
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men att behoven då vanligtvis ser annorlunda ut än i tidigare åldrar. Vidare 
framhåller man att det till barn och ungdomars behov av sina föräldrar också 
hör att “få en grundläggande självkänsla och egen identitet för att så 
småningom kunna lämna sina föräldrar och bygga upp ett eget liv”. Som ett 
tredje grundläggande behov som man anser bör ingå i en bedömning av 
barnets bästa nämns slutligen att barn behöver respekt för sin integritet. 
Man framhåller här att “barn måste få känna att de behövs, att de har en 
uppgift att fylla och att de får ta ansvar” och menar att “barn behöver få 
möjlighet att påverka sin egen situation och i takt med stigande ålder och 
mognad få ta ansvar för sina personliga förhållanden och sitt handlande”. 
Till detta grundläggande behov, menar Barnkommittén, hör barnets behov 
av att bli behandlat med aktning för sin person och egenart. Detta innebär att 
“barnet skall visas hänsyn i fråga om de individuella egenskaper och särdrag 
som det har”. Respekt för barnets och tonåringens utvecklande av en egen 
identitet hör också till detta grundläggande behov och man menar att detta 
lägger grunden för barnets egen förmåga att visa empati och respekt för 
andra. Slutligen framhålls att barn och ungdomar inte får generas eller 
förödmjukas inför andra och således riskeras utsättas för andras löje eller 
ringaktning.32

 
 

Barnkommittén understryker respekten för barnets fulla människovärde och 
integritet som utgångspunkt för ett barnperspektiv. Barndomens egenvärde 
är ytterligare en utgångspunkt i barnperspektivet. Begreppet 
barnperspektivet används i betydelsen att vuxna ser barnet, strävar efter att 
förstå det och vidtar åtgärder som de bedömer vara till barnets bästa. Man 
skall lyssna till barnet och barnet skall respekteras som en individ med egna 
rättigheter och uppfattningar. Således är det inte nog att vidta åtgärd som 
man som vuxen anser vara till barnets bästa. Barnperspektivet innefattar ett 
mått av empati, inlevelse och förmåga att identifiera sig med barnets 
situation. Barnet sätts i fokus och ses som "expert" på sin egen situation. 
Vidare innebär ett barnperspektiv att man i beslutsfattandet noga analyserar 
eventuella följder av ett beslut i förhållande till ett enskilt barn eller för barn 
som grupp.33

                                                
32 SOU 1997:116. s. 135 f.  

 

33 Ibid. s. 137 ff.  
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3 Barnets bästa i 
utlänningslagen 

3.1 1 kap. 10 § UtlL 

1 kap. 10 § UtlL stadgar som portalbestämmelse  
 
”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling 
samt barnets bästa i övrigt kräver.”  
 
Bestämmelsen har införts med artikel 3 i Barnkonventionen som förebild.34

 

 
Av prop. 1996/97:25 framgår att regeringen vid införandet av bestämmelsen 
ansåg det möjligt att i flera avseenden gå längre än vad som då gällde och 
föreslog förbättringar av barns ställning inom utlänningsrätten och menade 
att dessa förändringar var i Barnkonventionens anda. Ett införande i UtlL av 
en portalbestämmelse om barnets bästa fick därvid en stark och meningsfull 
innebörd ”utan att barnets bästa generellt tar över samhällsintresset att 
reglera invandringen”. 

I propositionen uttalas vidare att barns särskilda utsatthet och behov på 
många sätt motiverar särbehandling i förhållande till vuxna och det belystes 
vad Barnkommittén redogjort för angående barnets tre grundläggande 
behov, vilket redovisats ovan. Det framhölls även att det oftast inte är 
barnen själva som valt att lämna hemlandet och att barn inte är medveten 
om konsekvenserna på samma sätt som vuxna. 
 
Enligt propositionen har barn överlag det bra i Sverige och många barn i 
andra, inte minst fattiga, länder skulle i viss mening troligen få det bättre om 
de kom hit. Regeringen påtalade även att prövningen av barnets bästa dock 
inte i förhållande till utlänningslagstiftningen kan ges så långtgående 
innebörd att det nästan blir till ett eget kriterium för uppehållstillstånd att 
vara barn. I propositionen anfördes att risken finns då att det blir frestande 
att utnyttja barnen i fall där önskan att bosätta sig i ett visst land är stark 
men skyddsskälen otillräckliga och att en börda av förhoppningar och 
ansvar här läggs på barnen som svårligen kan vara förenlig med omtanke 
om barnets bästa. 
 
I den avvägning som många gånger måste göras, i och med att det bästa för 
ett barn i en given situation inte är någon självklarhet, tar regeringen i 
propositionen avstånd från en etnocentrisk syn vilken innebär att barn 
närmast regelmässigt anses ha det bäst i Sverige, oavsett språklig, kulturell 
och nationell bakgrund och tillhörighet. Regeringen framhöll att en sådan 
inställning strider mot det synsätt som Barnkonventionen ger uttryck för. 
 

                                                
34 Prop. 1996/97:25 s. 284.  



 18 

Regeringen framhöll att barnets bästa i åtskilliga ärenden talar för att medge 
bosättning i Sverige då den materiella trygghet och de möjligheter som ges 
den enskilde här ofta innebär en kraftig förbättring för barnet i förhållande 
till de villkor som råder i hemlandet. I propositionen framhålls vidare att 
barn som under en period kommer till Sverige från ett land som härjats av 
väpnade konflikter i vart fall på kort sikt kan få det bättre här och att ett 
sjukt eller handikappat barn på motsvarande sätt skulle kunna få det bättre i 
Sverige i det fall hemlandet inte har möjlighet att behandla sjukdomen eller 
ta hänsyn till handikappet. Emellertid måste mot barnets intresse vägas 
tyngden av andra intressen. 
 
Vidare anges i propositionen att det inte i och för sig kan ses som något 
negativt för ett barn att följa med sina föräldrar när de måste återvända till 
hemlandet och att detta generellt inte skulle allvarligt skada ett barn i dess 
psykosociala utveckling. Regeringen menade vidare att oavsett om ett 
hemvändande medför stora påfrestningar måste de beslutsfattande 
myndigheterna göra en avvägning mot andra intressen, vilket förutsätts i 
barnkonventionen. Det som bör vara avgörande är i vilken grad barnet i sin 
psykosociala utveckling kan antas ta bestående skada av att flytta tillbaka 
till hemlandet. Detta skall dock skiljas från de tillfälliga påfrestningar en 
flyttning kan innebära för ett barn. 
 
Principiellt torde det vara ett felaktigt synsätt – och även i strid med 
Barnkonventionen– att utgå från att de människor som sökt sig till ett annat 
land för bosättning är oförmögna att ta hand om sin egen situation. Trots att 
en framtvingad återresa är ett svårt uppbrott för ett barn menar regeringen 
att en framtid i hemlandet kan innebära levnadsvillkor i överensstämmelse 
med barnets bästa. Trygghet och möjlighet i det ”egna” landet kan vara 
viktigare än eventuella fördelar i Sverige. Här måste även beaktas hur länge 
barnet vistats i Sverige och om det kommit hit ensamt eller tillsammans med 
sin familj. Regeringen menar att skyddsbehovet måste utredas noga och att 
huvudinriktningen vad gäller ensamkommande barn, då skyddsbehov ej 
föreligger, så snabbt som möjligt vidta de åtgärder som är möjliga för att 
barnen skall kunna återförenas med sina föräldrar i hemlandet.  
 
Barnet torde som regel ej själv beslutat om att lämna familj och hemland för 
Sverige utan istället är detta oftast föräldrarnas eller annan anhörigs val 
varigenom barnet riskerar att utsättas både för risk och påfrestningar. I de 
fall uppehållstillstånd beviljas i sådan situation kan detta sända felaktiga 
signaler till hemlandet om möjligheten att erhålla uppehållstillstånd i 
Sverige och uppmuntra denna typ av ansökan i försök att kringgå reglerna 
om uppehållstillstånd. 
 
I de fall fråga är om barn som efter noggrann utredning är övergivet skall 
barnet beviljas permanent uppehållstillstånd och Sverige tar då ansvaret för 
de barn som tagit sig hit och som inte kan påräkna en tillfredsställande 
omvårdnad av anhöriga eller institutioner i sitt hemland.  
 
Utländska barn och familjer kan inte fritt få invandra till Sverige men 
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humanitetens krav måste uppfyllas och på detta vis är UtlL en lagstiftning 
där barnets intresse vägs mot andra samhällsintressen.35

 
 

Vid införandet av portalbestämmelsen angavs att densamma skulle få 
betydelse i en rad olika situationer och exempelvis vid bedömningen av om 
tillräckligt starka humanitära skäl för uppehållstillstånd skall anses föreligga 
och där något lägre krav kan ställas på styrkan av de humanitära skälen när 
barn är inblandade.36

 

 Humanitära skäl motsvaras numer enligt gällande rätt 
av synnerligen ömmande omständigheter. 

 

                                                
35 Prop. 1996/97:25 s. 246 ff.  
36 Ibid. s. 284.  
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4 Uppehållstilllstånd på grund 
av synnerligen ömmande 
omständigheter 

4.1 5 kap. 6 § UtlL 

I 5 kap. 6 § UtL stadgas att  
 
”Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om 
det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen 
ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen 
skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i 
hemlandet. 
 
Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som 
kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas 
vuxna personer.” 
 
Paragrafen är en vidareutveckling av bestämmelsen om humanitära skäl37

som år 1980 infördes i dåvarande utlänningsförordningen - men tillämpats i 
praxis som grund för erhållande av uppehållstillstånd redan dessförinnan - 
och sedan återfunnits i utlänningslagstiftningen till år 2006 då det ersattes 
med synnerligen ömmande omständigheter i samband med ändringarna i 
utlänningslagstiftningen och fick då sin plats i 5 kap. 6 § UtlL. 

  

 
Vad som avsågs med humanitära skäl var inte preciserat i lagtexten utan 
överlämnades till rättstillämpningen att avgöra varför dess definition 
närmast finns att söka i förarbete och praxis. Oftast har en sammanvägning 
av flera olika faktorer skett vid bedömningen av om det förelegat 
humanitära skäl av tillräcklig styrka för att bevilja uppehållstillstånd. 
 
Vid införandet av uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter ansåg regeringen detta begrepp bättre svara mot 
bestämmelsens karaktär av undantagsbestämmelse varvid humanitära skäl 
utmönstrades ur utlänningslagen.38

 
 

Bestämmelsen skall tillämpas om uppehållstillstånd inte kan ges på annan 
grund innebärande att densamma kan bli tillämplig efter att alla relevanta 
huvudgrunder först har prövats.39 Fråga är om ett snävt tillämpningsområde 
vilket särskilt markeras genom uttrycket synnerligen ömmande 
omständigheter.40

                                                
37 Prop. 2004/05:170 s. 279. 

 Migrationsöverdomstolen uttalar i flera avgöranden att 

38 Ibid. s. 184 f. 
39 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:33 II, MIG 2009:8, MIG 2009:9, MIG 2010:6. 
40 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
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undantagsbestämmelsen skall tillämpas restriktivt.41

  

 Uttrycket stanna i 
Sverige klargör även att undantagsbestämmelsen endast är tillämplig för 
personer som redan befinner sig i Sverige. 

Lagtexten anger inte uttömmande vilka omständigheter som skall beaktas 
vid prövningen och som sålunda är att anse som synnerligen ömmande utan 
endast att omständigheterna efter en samlad bedömning av utlänningens 
situation skall vara synnerligen ömmande varvid särskilt skall beaktas 
utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i 
hemlandet. Fråga blir således om en individuell bedömning.42

 
  

Av förarbetena framgår att de olika omständigheter som föreligger i ärendet 
skall vägas samman.43 Detta kan innebära att sådana omständigheter som 
kanske inte var för sig är tillräckliga för erhållande av uppehållstillstånd 
sammantagna kan vara det på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter.44

 
 

4.2 Synnerligen ömmande 
omständigheter och barnets bästa 

För att förtydliga portalbestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL 
stadgas i 5 kap. 6 § 2 st UtlL att barn får beviljas uppehållstillstånd även om 
de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som 
krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer.45

 
 

Vid införandet av portalbestämmelsen om barnens bästa anfördes i 
propositionen att hänsyn kan tas till den enskildes välfärd och bästa utöver 
huvudreglerna för invandring genom att bevilja uppehållstillstånd av 
humanitära skäl46, vilket numer motsvaras av bestämmelsen om synnerligen 
ömmande omständigheter. Även om Barnkonventionen inte ställer några 
krav på att uppehållstillstånd skall kunna ges av humanitära skäl är dock 
barnets bästa en sådan omständighet som skall beaktas bland andra intressen 
vid utformningen av reglerna för invandring. Möjligheten till 
uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl uttrycktes i propositionen 
tillgodose detta. De humanitära skälen uttalades kunna vara av något mindre 
allvar och tyngd för att uppehållstillstånd skulle beviljas då barn berördes 
och att ytterligare möjlighet på så vis skapades för att i rättstillämpningen 
kunna ta hänsyn till barnets bästa.47

 
 

                                                
41 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:15, MIG 2007:33 II, MIG 2007:48, MIG 2008:3, 
MIG 2009:8, MIG 2009:9, MIG 2010:6. 
42 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
43 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:15, MIG 2007:33 II, MIG 2007:48, MIG 2008:3, 
MIG 2009:8, MIG 2009:9, MIG 2010:6. 
44 Prop. 2004/05:170 s. 187. 
45 Ibid. s. 281. 
46 Prop. 1996/97:25 s. 228. 
47 Ibid. s. 248 f. 
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Då barnfamiljer beviljades uppehållstillstånd av humanitära skäl, före 
införandet av begreppet synnerligen ömmande ömständigheter, var ofta 
fråga om en sammanvägning av barnets psykiska hälsotillstånd, upplevelser 
i hemlandet och vistelsetid i Sverige sammantaget med föräldrarnas 
psykiska tillstånd. De skäl som krävdes kunde vid sjukdom eller handikapp 
vara något svagare för barn än för vuxna i de fall ett återvändande till 
hemlandet skulle kunna påverka barnets utveckling på ett livsavgörande 
sätt.48

 
 

Vid införandet av 5 kap. 6 § UtlL påtalade regeringen att 
Översynsutredningen bedömt att portalparagrafen inte fullt ut fått 
genomslag vid prövningen av humanitära skäl varför regeringen ansåg att ett 
förtydligande borde ske av hur portalparagrafen skulle beaktas vid 
prövningen av synnerligen ömmande omständigheter.49

Lagrådet framförde att en erinran om portalparagrafen i detta sammanhang 
kunde leda till dess urholkning i andra. Regeringen ansåg emellertid att det 
var viktigt att framhålla att omständigheterna när barn berörs inte behöver 
vara av samma allvar och tyngd som när det gäller vuxna. Detta oaktat skall 
bestämmelsen, även då det angår barn, endast tillämpas i 
undantagssituationer.

  

50

 

 Regeringen klargjorde vidare att det självfallet inte 
var avsikten att försvaga principen om barnets bästa i portalbestämmelsen.  

I propositionen 2004/05:170 påmindes om att barn skall uppmärksammas 
som individer som kan ha egna skäl för uppehållstillstånd och att dessa 
måste prövas särskilt och inte endast som en del av föräldrarnas ärende.51 
Vidare hänvisades till att det vid införandet av portalbestämmelsen anförts 
att hänsynen till barnets bästa ej fick gå så långt att det i princip blir till ett 
eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn.52

 
 

I propositionen uppmärksammades vidare regeringens uttalanden om de 
avvägningsfrågor beträffande barn som framfördes vid införandet av 
portalparagrafen i 1 kap. 10 § UtlL om hänsynen till barnets bästa. Särskilt 
uppmärksammades att principen om barnets bästa i många ärenden får anses 
tala för att medge bosättning i Sverige men att avstånd togs från ett synsätt 
där barn nästan regelmässigt skulle anses ha det bäst i Sverige53 samtidigt 
som det angavs som ej något negativt för ett barn att med sina föräldrar 
återvända till hemlandet när dessa måste lämna Sverige. Detta ansågs 
generellt ej allvarligt skada ett barn i dess psykosociala utveckling.54 
Bestämmelsen i 5 kap. 6 § 2 st UtlL ändrar ej dessa ställningstaganden.55

 
 

                                                
48 Prop. 1996/97:25 s. 229. 
49 Prop. 2004/05:170 s. 194. 
50 Ibid s. 195. Detta utlåtande refereras i MIG 2007:33 II, 2008:3. 
51 Prop. 2004/05:170 s. 281. 
52 Prop. 2004/05:170 s. 194. Detta utlåtande refereras i MIG 2008:3, MIG 2009:8, MIG 
2009:9, MIG 2010:6. 
53 Prop. 2004/05:170 s. 281. Detta utlåtande refereras i MIG 2009:8, MIG 2009:9, 2010:6. 
54 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:33, MIG 2008:3, MIG 2009:8. 
55 Prop. 2004/05:170 s. 281 f.  
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4.3 Innebörd av synnerligen ömmande 
omständigheter och barnets bästa 

4.3.1 Hälsotillstånd 
Vad gäller vad som skall beaktas med avseende å hälsotillståndet framgår av 
propositionen 2004/2005:170 att detta tillåter ett beaktande av hela 
hälsoskalan avseende friskhet eller sjukdom samt funktionsförmåga.56

 
  

Lagstiftaren menar att hälsobestämmelsen skall hållas allmän och att 
sjukdom ej skall framstå som en huvudgrund för erhållande av 
uppehållstillstånd och att just ordvalet ”hälsotillstånd” är ett lämpligt 
begrepp som tillåter ett beaktande av hela hälsoskalan.57

 
 

En samlad bedömning skall ske och det går ej att isolerat säga när ett visst 
hälsotillstånd skall leda till uppehållstillstånd.58 Som exempel för erhållande 
av uppehållstillstånd anges att utlänningen har en livshotande fysisk eller 
psykisk sjukdom eller lider av ett synnerligen allvarligt funktionshinder.59 
Det skall då beaktas om vården kan, eller om det är rimligt att densamma, 
ges i Sverige.60 Vården skall också förväntas leda till en påtaglig och 
varaktig förbättring av hälsotillståndet eller vara livsnödvändig.61 Av 
betydelse är även om vården istället kan ges i hemlandet eller annat land 
som utlänningen kan sändas till. Vid den samlade bedömningen har också 
de sammantagna ekonomiska konsekvenserna för Sverige betydelse och 
detta även om bättre vård kan erbjudas i Sverige än i hemlandet.62

 
   

En sådan avvägning som skall ske mellan hälsotillstånd och utlänningens 
situation i såväl Sverige som hemlandet medför att det inte ställs samma 
krav på hur sjuk eller hur frisk en utlänning måste vara för att det skall vara 
rimligt att sända denne till ett visst land. Längre varaktighet gällande 
åberopat hälsotillstånd talar mer för permanent uppehållstillstånd. 63

 
 

I det fall själva verkställigheten av ett av- eller utvisningsbeslut skulle 
medföra en allvarlig risk för utlänningens liv eller hälsa kan även detta 
utgöra skäl för beviljande av uppehållstillstånd.  
 
Vad gäller barn med vårdbehov behöver det ej vara fråga om en livshotande 
sjukdom för att uppehållstillstånd skall kunna beviljas.64

                                                
56 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:15, MIG 2007:48, MIG 2009:8, MIG 2009:9. 

 Framtida 
utveckling och livskvalitet samt vårdmöjlighet i hemlandet skall vägas mot 

57 Prop. 2004/05:170, s. 190.  
58 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:15, MIG 2007:25, MIG 2007:48, MIG 2009:9. 
59 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:15, MIG 2007:48, MIG 2009:8, MIG 2009:9. 
60 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:15, MIG 2007:48, MIG 2009:9. 
61 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:48. 
62 Prop. 2004/05:170 s. 280. Detta utlåtande refereras i MIG 2007:48, MIG 2009:8. 
63 Ibid. s. 191.  
64 Detta utlåtande refereras i MIG 2009:8. 
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de ekonomiska åtaganden som kan bli följden av beviljat 
uppehållstillstånd.65 Samma gäller för barn med funktionshinder där det bör 
vara möjligt att ta större hänsyn till prognos, vårdbehov och psykosocial 
utveckling samt stödmöjligheter i Sverige respektive i hemlandet. Större 
hänsyn skall tas till barns behov än till vuxnas.66

 
 

I MIG 2007:25 fann Migrationsöverdomstolen att det förhållandet att den 
vård som ett barn skulle kunna få i Sverige är av högre kvalitet inte i sig kan 
medföra att uppehållstillstånd beviljas för ett barn som lider av epilepsi och 
heller för dess moder. I målet var ostridigt att barnet drabbats av epilepsi vid 
nio månaders ålder och att han i hemlandet behandlats för sitt tillstånd. 
Enligt svenska läkare var han underdoserad vid ankomsten till Sverige, och 
hans sjukdom var svårkontrollerad. Vid inresan till Sverige uppgav modern 
inget som gav anledning att anta att det inte skulle finnas tillfredsställande 
vård för pojken i hemlandet eller svårigheter vad gäller tillgången på 
mediciner.  
 
Migrationsdomstolen uttalade att vård fanns att tillgå i hemstaden Asmara. 
Då det inte visats i målet att hans framtida utveckling och livskvalitet på ett 
avgörande sätt skulle äventyras genom att återvända till hemlandet och då 
Migrationsöverdomstolen fann att barnet inte kunde anses ha anpassat sig 
till svenska förhållanden på sådant sätt att han skulle riskera att skadas i sin 
psykosociala hälsa av att, tillsammans med sin mamma, återvända till 
hemlandet fann Migrationsöverdomstolen vid en sammantagen bedömning 
att omständigheterna i målet inte är sådana att barnet och dess mor kunde 
medges uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter.  
 
I MIG 2009:9 fann Migrationsöverdomstolen att den framtida psykosociala 
utvecklingen och hälsan för ett ensamkommande barn från Irak utan 
anhöriga i Sverige på ett avgörande sätt skulle äventyras om barnet skulle 
tvingas återvända. Migrationsöverdomstolen beaktade de omständigheter 
som bidragit till barnets allvarliga hälsotillstånd, hans avsaknad av 
kontaktnät i hemlandet samt de rådande förhållandena i Irak och fann vid en 
sammantagen bedömning att det förelåg sådana synnerligen ömmande 
omständigheter som avses i 5 kap. 6 § UtlL.  
 
Migrationsöverdomstolen fann att barnet led av svår psykisk ohälsa i form 
av kroniskt posttraumatiskt stressyndrom och egentlig depression som hade 
sin grund i händelser han varit utsatt för i hemlandet, att det fanns en 
avsevärd självmordsrisk och en mycket stor risk för bestående skada på 
barnets psykosociala utveckling och psykiska hälsa om han inte beviljades 
uppehållstillstånd i Sverige. Det framgick även att kroniskt posttraumatiskt 
stressyndrom är ett mycket svårt tillstånd, att vårdbehovet beräknades 
kvarstå under ett par års tid, att behandling med psykoterapi och läkemedel 
var nödvändigt samt att trygghet var en grundförutsättning för att någon 
egentlig psykoterapi ska kunna bedrivas. Vidare uttalade 
                                                
65 Prop. 2004/05:170 s. 282. Detta utlåtande refereras i MIG 2009:8, MIG 2010:6. 
66 Ibid. s. 195. 



 25 

Migrationsöverdomstolen att det, även om barnet vid ett återvändande 
skulle kunna få viss vård, måste beaktas att det är upplevelserna i Irak som 
lett till hans psykiska ohälsa och att det därför är förståeligt att han känner 
en stark rädsla och att hans prognos av detta skäl skulle komma att starkt 
försämras om han nu återvänder dit. Som ytterligare risk för hans 
rehabilitering beaktade Migrationsöverdomstolen även att säkerhetsläget i 
Irak var mycket allvarligt och att han där fick anses vara utan socialt 
kontaktnät. I Sverige gavs barnet den trygghet i den sociala situationen som 
angavs vara en grundförutsättning för en lyckad behandling och därmed för 
hans fortsatta psykosociala utveckling samt att barnet påbörjat 
samtalskontakt som en del i behandlingen och att vårdbehovet bedöms 
kvarstå åtminstone under ett par år framöver. 
 
I MIG 2009:31 (I), där en mor med lungförändringar på grund av 
sjukdomen tuberkulos samt ett barn som fått förebyggande behandling mot 
tuberkulos och med behov av uppföljande kontroller, anförde att det inte 
fanns möjlighet till regelbundna kontroller i hemlandet Sudan då de skulle 
komma att tvingas leva i flyktingläger och där inte kunde få den vård som 
behövdes fann Migrationsöverdomstolen hälsotillståndet inte utgöra 
tillräckligt stark enskild omständighet som i sig berättigade till 
uppehållstillstånd i Sverige.  
 
Flera rättsfall visar på att Migrationsöverdomstolen vid bedömning av hälsa 
fäster stor vikt vid att hälsotillstånd och vårdbehov på ett tillfredställande 
sätt skall kunna visas. 
 
I MIG 2007:15 ansåg Migrationsöverdomstolen det medicinska underlaget 
inte visa att hälsotillståndet var av sådant slag att vidare prövning av 
uppehållstillstånd endast på grund av medicinska skäl var aktuell då 
läkarintyget, som utfärdats av en distriktsläkare, saknade information om på 
vilket underlag - förutom barnets egna uppgifter - som läkaren gjort sin 
psykiatriska bedömning. Migrationsöverdomstolen uttalade att det är den 
enskilde som har att visa att förutsättningarna för uppehållstillstånd är 
uppfyllda och att ett läkarintyg, för att det skall kunna tillmätas något 
egentligt bevisvärde, bör innehålla uppgifter om läkarens tjänsteställning, 
varför intyget utfärdats, bedömningsunderlaget och vilka medicinska 
slutsatser som kan dras av detta underlag.  
 
I MIG 2009:8 betonades kravet på aktuell utredning om hälsotillstånd då 
Migrationsöverdomstolen uttalade att det, efter det att läkarintyg till 
styrkande av barnets ohälsa ingavs till Migrationsdomstolen (2007), inte 
anförts något om att barnets hälsotillstånd nu (2009) skulle vara sviktande. 
Migrationsöverdomstolen fann att inget visade på att hälsotillståndet var 
sådant att barnets framtida utveckling på ett avgörande sätt skulle äventyras 
genom att hon återvänder till sitt hemland. 
Den irakiske pojkens hälsa i MIG 2009:9 fastställdes först med intyg från 
kurator där Migrationsöverdomstolen inte fann anledning att ifrågasätta de 
uppgifter barnet angivet. Vidare medicinsk utredning byggde på intyg från 
en överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri som redogjorde 



 26 

för tillvägagångssättet för att fastställa barnets psykiska hälsa. 
Migrationsöverdomstolen ansåg även att ett läkarintyg utfärdat i Irak 
tillsammans med ovan nämnda läkarintyg vann stöd av varandra, liksom av 
utredningen i övrigt i målet. 
 

4.3.1.1 Analys av begreppet hälsotillstånd    
Av lagens förarbeten framgår tydligt att lagstiftaren förordat en öppen 
tillämpning för bedömningen av hälsotillstånd vilket ger möjlighet till en 
särskild bedömning i det enskilda fallet och “tillåter beaktande av hela 
hälsoskalan – graden av friskhet eller sjukdom samt funktionsförmågan”. 
Vidare skall en samlad bedömning ske och det går ej isolerat att säga när ett 
visst hälsotillstånd skall leda till uppehållstillstånd. 
 
Regeringen påpekade under lagstiftningsarbetet att i lag detaljreglera när 
sjukdom och vårdbehov kan utgöra grund för uppehållstillstånd skulle 
kunna medföra att detta framstår som en huvudgrund för uppehållstillstånd. 
Svenska Läkaresällskapet framförde under remissförfarandet att detta kan 
bidra till en fördjupad sjukdomsutveckling.67

 
 

Bestämmelsens utformning leder till möjligheten att olika fall kan behandlas 
lika och lika fall behandlas olika. Lagens förarbeten utan exakta riktlinjer 
och anvisningar för vad som kvalificerar för erhållande av uppehållstillstånd 
med avseende å hälsa och då även en sammantagen bedömning skall ske av 
helheten och då densamma skall ”vägas” kan ifrågasättas vad gäller om 
”hälsotillstånd” utgör rättssäker grund för den enskilde för erhållande av 
uppehållstillstånd. Praxis ger i enlighet med förarbetena ej heller någon 
ledning i att viss diagnos skulle medföra uppehållstillstånd för utlänningen. 
Oförutsebarheten i hur prövningen faller ut i det enskilda fallet, särskilt med 
beaktande av hälsokriteriet, där det samma också skall sammanvägas med 
övriga omständigheter medför anmärkningsvärt nog att nämnda oklarhet 
kan verka som skydd för barnet. Oklarheten synes på så vis utifrån nämnda 
utgångspunk kunna vara förenlig med barnets bästa då det i en viss situation 
kan vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd vilket annars kanske skulle 
begränsats genom en mera preciserad lagreglering.  
 
I 1 kap. 10 § UtlL stadgas uttryckligen att det i fall som rör ett barn särskilt 
skall beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets 
bästa i övrigt kräver. Barns hälsotillstånd behöver vidare, enligt förarbetena 
till 5 kap. 6 § UtlL, ej vara livshotande för att uppehållstillstånd skall kunna 
beviljas men oavsett om hälsotillståndet är livshotande så är detta i sig ej 
tillräckligt för att uppehållstillstånd skall beviljas då barnets framtida 
utveckling och livskvalitet samt vårdmöjlighet i hemlandet skall vägas mot 
de ekonomiska åtaganden som kan bli följden av uppehållstillstånd. Detta 
har tagits fasta på i praxis och det förhållandet att tillgänglig vård i 
hemlandet är av lägre kvalitet än i Sverige ändrar inte detta förhållande.  
 

                                                
67 Prop. 2004/05:170 s. 188.  
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Vid prövning av uppehållstillstånd har Migrationsöverdomstolen ställt höga 
krav på bevisning beträffande barnets hälsotillstånd. Oavsett att frågan om 
beviskrav och bevisvärdering faller utanför detta arbete så kan beviskravets 
betydelse ej tillräckligt framhållas då försummad bevisföring gällande 
barnets hälsotillstånd kan få ödesdigra konsekvenser för dess prövning av 
ansökan om uppehållstillstånd. Det är den enskilde som har att visa 
förutsättningarna för att uppehållstillstånd skall beviljas och hälsotillståndet 
är sådant som bevisning kan föras om. Det sagda ställer höga krav på 
barnets ombud och detta särskilt när fråga är om barn. 
 

4.3.2 Anpassning till Sverige 
Vid bedömningen av utlänningens anpassning till Sverige skall särskilt 
beaktas dennes anpassning till svenska förhållanden68 under en avsevärd tid 
i Sverige där det väsentliga är vilken anknytning utlänningen fått till Sverige 
och tiden är således ej ensamt avgörande.69 Någon tidsgräns för att ”nå” 
anknytning till Sverige och svenska förhållanden uppställs ej. Ett 
observandum är att här är endast fråga om ”laglig” tid och anpassning.70 
Anpassning under tid som sökanden har hållit sig undan myndigheterna 
skall som huvudregel ej beaktas.71 Då det gäller barn kan det dock bli 
nödvändigt att ta hänsyn även till denna tid och uppehållstillstånd bör kunna 
beviljas då barn som gömts av andra under lång tid är berörda.72 Anpassning 
till landet under tid som beror på sådant som är utanför utlänningens 
kontroll är av betydelse för möjligheten att erhålla uppehållstillstånd. 73 
Tiden har ingen självständig betydelse för att beviljas uppehållstillstånd utan 
har endast betydelse som möjlighet till att kunna erhålla särskild anknytning 
till landet för att sedan kunna beviljas uppehållstillstånd av det skälet.74

 
  

Vilken anknytning utlänningen har till hemlandet eller annat land som 
utlänningen kan skickas till, så som exempelvis släktingar eller tid personen 
levt där, kan ha betydelse även när det gäller att bedöma dennes anpassning 
till Sverige. Denna bedömning blir dock endast aktuellt om vistelsetiden i 
Sverige är avsevärd varvid även skall beaktas om barn berörs av 
prövningen.75

 
 

Barn anpassar sig oftare snabbare till nya förhållanden än vuxna men 
barnets anpassning kan inte ensamt tillmätas avgörande betydelse.76

                                                
68 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:25, MIG 2007:33 II, MIG 2008:3, MIG 2009:8, 
MIG 2010:6 

 Samlad 

69 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:15, MIG 2007:33 II, MIG 2008:3, MIG 2009:8, 
MIG 2010:6 
70 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:15, MIG 2008:3, MIG 2009:8 
71 Prop. 2004/05:170 s. 280 
72 Ibid. s. 191 
73 Ibid. s. 281 
74 Ibid. s. 191 
75 Ibid. s. 280. Detta utlåtande refereras i MIG 2007:15.  
76 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:33 II, MIG 2008:3, MIG 2009:8, MIG 2009:9, MIG 
2010:6 
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bedömning måste ske men styrkan i skälen för uppehållstillstånd kan vara 
något lägre för barn än för vuxna och det kan finnas skäl att i högre grad 
väga in barns anpassning till svenska förhållanden i samband med den 
samlade bedömningen.77 I väntan på slutligt besked vid långdragna ärenden 
kan barn anpassat sig till det svenska samhället genom att exempelvis ha 
gått i svensk skola. Vid sådana fall kan anknytningen ha stor betydelse vid 
bedömningen av om uppehållstillstånd skall beviljas.78

 
 

Alldeles oavsett att tiden sett isolerat ej ensamt har någon avgörande 
betydelse utan att det är utlänningens anpassning till Sverige under avsevärd 
tid som särskilt skall beaktas anges i lagens förarbeten inget om hur lång 
denna tid skall vara för att anses som avsevärd. Några avgöranden för 
ledning av hur lång ”avsevärd tid” är synes ej heller föreligga men detta 
oaktat finns flera avgöranden där tidens längd och hur den skall beräknas 
tillmätts stor betydelse för när en utlänning beviljats uppehållstillstånd eller 
inte.  
 
Sålunda har I MIG 2007:15, där barnet i familjen fyllt 18 år vid tidpunkten 
för prövningen, Migrationsöverdomstolen angivit att vistelsetiden för 
sökande som under en stor del av tiden varit barn inte skall, om inte 
särskilda omständigheter föranleder annat, bedömas på annat sätt än för 
vuxna om sökanden vid tidpunkten för prövningen fyllt 18 år. 
Migrationsöverdomstolen fastslog även att det vid bedömningen av om 
synnerligen ömmande omständigheter föreligger på grund av anpassning till 
Sverige genom lång vistelsetid kan, åtminstone avseende en vuxen sökande, 
endast beaktas tid då sökanden befunnit sig lagligt i landet. Vidare måste, 
för att tiden skall kunna beaktas, även eventuell tidsutdräkt under en laglig 
vistelse i Sverige bero på omständigheter utanför utlänningens kontroll. Det 
förhållandet att barnet under den period då familjen inte befunnit sig lagligt i 
Sverige varit underårig, fann domstolen inte leda till att det vore oskäligt att 
inte låta honom tillgodoräkna sig tidigare vistelsetid i större omfattning än 
föräldrarna då barnet ej farit mycket illa eller då hans utveckling inte 
påverkats mycket negativt av föräldrarnas beteende. 
 
Migrationsöverdomstolen uttalade vidare att utrymmet för att bevilja 
uppehållstillstånd till vuxna personer som inte har medsökande barn enbart 
på grund av lång tillgodoräkningsbar vistelsetid, med hänsyn till lagtextens 
restriktiva utformning, närmast är obefintligt. 
 
Migrationsöverdomstolens resonemang synes här visa att ”beaktansvärd tid” 
kan beräknas men ger inte svar på när sådan tid uppkommit. En anpassning 
till Sverige utan beaktansvärd tid synes ej tillfyllest för erhållande av 
uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap. 6 § UtlL men kan den 
beaktansvärda tiden uppenbarligen var olika lång i olika situationer. 
 

                                                
77 Prop. 2005/05:170 s. 282. Detta utlåtande refereras i MIG 2007:33 II, MIG 2008:3, MIG 
2010:6 
78 Prop. 2005/05:170 s. 191 
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I MIG 2007:48 (II) betraktade Migrationsöverdomstolen 2 år och 6 månader 
som en förhållandevis kort tid för en familj med barn att ha vistats i Sverige. 
Domstolen beaktade att inget av barnen ännu uppnått skolåldern och även 
om det äldsta barnet har svenska kamrater och familjen anpassat sig till 
Sverige och i viss utsträckning talar svenska samt hade släktingar i Sverige 
kan inte en sådan anpassning till Sverige som avses i UtlL anses föreligga. 
Vare sig enskild omständighet eller samlad bedömning av de i målet 
förekommande omständigheterna ansågs tillräckligt för beviljande av 
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL. 

 
I MIG 2008:3 ansågs vistelsetiden i Sverige i samband med aktuell ansökan, 
1 år och 5 månader, vara alltför kort för att en familj med underåriga barn 
skulle kunna beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL. Det 
klargjordes här även att tid som en sökande kan ha vistats i Sverige i 
samband med en tidigare ansökan inte skall beaktas. 
 
I MIG 2009:8 medgavs inte uppehållstillstånd på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter för ett ensamkommande barn utan anhöriga i 
Sverige. Barnet hade vistats i Sverige 2 år och 4 månader, en enligt 
Migrationsöverdomstolen relativt kort tid, även när fråga är om barn. 
 
Migrationsöverdomstolen ansåg att även om barnet i viss utsträckning hade 
hunnit anpassa sig väl till svenska förhållanden fick hon anses ha betydligt 
starkare anknytning till hemlandet än till Sverige. Domstolen yttrade att 
minderåriga barn bör vistas hos sina föräldrar och att det fick “antas” att 
barnet kunde få en tillfredsställande omvårdnad genom återförening med 
sina anhöriga “eller i vart fall genom någon organisation eller institution” i 
sitt hemland Burundi. 
  
I MIG 2009:31 (I) fann Migrationsöverdomstolen att anpassningen till 
Sverige inte utgjorde tillräckligt stark enskild omständighet, som i sig 
berättigade till uppehållstillstånd i Sverige, för en kvinna och hennes barn 
som vistats i Sverige 3 år och ca 3 månader. Barnet var fött i Sverige och 
var vid avgörandet drygt två och ett halvt år. De båda sammanbodde med en 
man som var svensk medborgare. 
 
I MIG 2010:6 ansåg Migrationsöverdomstolen 3 års laglig vistelsetid inte 
vara en avsevärd tid för tre barn mellan 9 och 14 år och som gått i skola här. 
Barnens anpassning till svenska förhållanden tillmättes inte ensamt 
avgörande betydelse för erhållande av uppehållstillstånd.  
 
Av samma avgörande framgår även, vad gäller utlänningens anpassning till 
Sverige, att bl.a. vistelsetiden i landet, skolgång samt relationer genom 
arbete eller andra sociala nätverk är av betydelse för bedömningen.  
Migrationsöverdomstolen uttalade att sådana omständigheter sällan är 
problematiska för sökanden att förete utredning om och att det, vad 
anpassning till Sverige beträffar, är sökanden själv som har att visa de 
omständigheter som utgör skäl för uppehållstillstånd. 
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4.3.2.1 Analys av begreppet anpassning till Sverige 
Avgörande för utlänningens anpassning till Sverige är dennes anpassning till 
svenska förhållanden under en avsevärd tid. Då det gäller barn finns det vid 
den samlade bedömningen enligt lagens förarbeten skäl att i högre grad väga 
in barns anpassning till svenska förhållanden än för vuxna. Anknytningen i 
sig är det väsentliga och ej tiden. Lång tid i Sverige utan anknytning innebär 
således ej anpassning till Sverige.  
 
I lagens förarbeten nämns inte, förutom utlänningens anknytning till 
hemlandet eller annat land som denne kan skickas till, uttryckligen vad som 
skall beaktas och avses med anpassning till svenska förhållanden. I praxis 
nämns emellertid för barn svenska språket, släkt i Sverige, skolgång och 
svenska kamrater.  
 
En objektiv beskrivning av vad som entydigt är svenska förhållanden torde i 
princip vara omöjligt att ge, på samma sätt som att det ej går att ange vad 
som är ”svenskt”. Uttrycksätten ”anpassning till Sverige” och till ”svenska 
förhållanden” framstår på så vis som intetsägande.   
 
Någon ”exakt kvalifikationstid” för att nå denna avsevärda tid som 
möjliggör anknytning har ej angivits vare sig i lag eller förarbeten mer än att 
densamma skall vara avsevärd. I praxis har tre års vistelsetid i Sverige för 
barn ej bedömts som avsevärd. Vid införandet av 5 kap. 6 § 2 st UtlL 
påtalade lagstiftaren att barn anpassar sig snabbare än vuxna till nya 
förhållanden. I debatten har även framförts att några år av livet påverkar ett 
barn mer än en vuxen.79 I lagens förarbeten uttrycks dock att barnets 
anpassning inte ensamt kan tillmätas avgörande betydelse, vilket uttalande i 
praxis tagits fasta på av Migrationsöverdomstolen.80

 
 

Endast anpassning som är följden av ”laglig vistelsetid” kan tillgodoräknas 
utlänningen. Av Barnombudsmannen har noterats det problematiska med 
ovan sagda då barn inte kan beskyllas för att familjen har gömt sig.81

 

 Dock 
föreligger enligt lagförarbetena möjlighet att för barn beakta även sådan tid. 

4.3.3 Situation i hemlandet 
I lagens förarbeten har inte närmare berörts vad som avses med 
”utlänningens situation i hemlandet”. Därmed torde dock avses förhållanden 
som – utan att vara skyddsgrundande – gör avvisning till hemlandet 
olämpligt vid en samlad bedömning av utlänningens situation.82

 
 

I propositionen hänvisas till Översynsutredningen och den genomgång av 

                                                
79 Tidskriften Advokaten, Risk att barns asylskäl glöms bort, Nr 3 2010 Årgång 76, s. 29 ff.  
80 Se bilaga A. 
81 SOU 2009:56 s. 370. 
82 Wikrén, G., och Sandesjö, H., Utlänningslagen med kommentarer, s. 270 f. Detta 
utlåtande refereras i MIG 2009:9, MIG 2010:6. 
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omständigheter som där gjorts och som vid en samlad bedömning kan vägas 
in som skäl för uppehållstillstånd på humanitär grund. Där anges som 
exempel social utstötning, traumatisering till följd av tortyr eller liknande 
svåra upplevelser i hemlandet eller till följd av människohandel. Vidare 
anges kön, sexuell läggning och humanitära skäl som kan avse även annan 
än sökanden. Förföljelser och eller trakasserier kan leda till fysiska skador 
och eller traumatisering och detta oavsett om detta skall betecknas som 
sjukdomstillstånd, funktionshinder eller personligt lidande. Detta kan vid en 
sammanvägning utgöra grund för att erhålla uppehållstillstånd men – varom 
här är ifråga - endast vid sådana fall av svårt traumatiserande upplevelser 
eller social utstötning som inte är av tillräcklig tyngd för att asyl eller 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt skall kunna beviljas, eller 
faller utanför tillämpningsområdet för flyktingbestämmelsen eller 
bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt.83

 
 

Utan att det är fråga om krig eller inbördeskrig kan situationer ändå uppstå 
där det skulle te sig stötande att skicka någon tillbaka till hemlandet. Detta 
gäller även om vederbörande inte är att betrakta som flykting eller 
skyddsbehövande.84

 
 

I MIG 2008:3 ansåg Migrationsöverdomstolen det allmänna läget i f.d. 
statsförbundet Serbien och Montenegro inte utgöra grund för att 
uppehållstillstånd skulle kunna beviljas för en barnfamilj med stöd av 5 kap. 
6 § UtlL. Familjen anförde att man i Serbien inte ens hade rätt till en dräglig 
levnadsnivå och att det var mycket osäkert om de kunde få någon 
försörjning, skolgång eller bostad där.  
 
I MIG 2007:48 (II) ansåg Migrationsöverdomstolen att situationen för en 
barnfamilj som uppgav att de, på grund av att de var av ashkalisk etnicitet, 
hade utsatts för hot, våld och trakasserier i hemlandet Kosovo, inte kunde 
anses vara sådan att den i sig var tillräcklig för att bevilja uppehållstillstånd 
med stöd av 5 kap. 6 § UtlL. Migrationsöverdomstolen hänvisade i sin 
bedömning kring situationen i fråga till en rapport från UNHCR. 
 
I MIG 2009:8 ansåg Migrationsöverdomstolen synnerligen ömmande 
omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL inte föreligga för en ensamkommande 
flicka från Burundi utan anhöriga i Sverige.  
 
Barnet anförde att hon vid ett återvändande till hennes hemland Burundi 
riskerade att dödas av personer som förföljde hennes familj, att hennes farfar 
och farbror hade dödats och att de män som greps och fängslades för 
morden hade släppts och ville hämnas. Hon anförde vidare att familjen hade 
trakasserats och fått hotelsebrev och att hon blivit slagen och hotad i skolan, 
att hon var tutsier och på grund av sin etnicitet och politiska uppfattning 
kände en välgrundad fruktan för förföljelse. Hon anförde att hon inte visste 
var familjen fanns, eller om den ens fortfarande levde, och att hon inte hade 
något att återvända till i Burundi.  
                                                
83 Prop. 2005/05:170 s. 192 
84 Detta utlåtande refereras i MIG 2009:31 (UM5814-08)  
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Migrationsdomstolen menade att barnet fått sina grundläggande materiella 
behov, liksom behoven av omvårdnad och skolgång, tillgodosedda i 
Burundi och att det inte fanns något som tydde på att barnet vid ett 
återvändande inte skulle få dessa behov tillgodosedda på nytt. Angående 
den allmänna situationen i Burundi ansåg Migrationsöverdomstolen den inte 
vara sådan att den i sig var tillräcklig för att bevilja barnet 
uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen uttalade vidare att inte heller 
det barnet utsatts för i skolan i Burundi utgjorde sådana synnerligen 
ömmande omständigheter att uppehållstillstånd kunde beviljas.  
 
I MIG 2009:9 förelåg vid en sammantagen bedömning synnerligen 
ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL för ett ensamkommande 
barn från Irak utan anhöriga i Sverige. Barnets framtida psykosociala 
utveckling och hälsa bedömdes på ett avgörande sätt äventyras om han 
tvingades återvända till hemlandet. Migrationsöverdomstolen beaktade även 
de omständigheter som bidragit till pojkens allvarliga hälsotillstånd, hans 
avsaknad av kontaktnät i hemlandet samt de rådande förhållandena i hans 
hemland. Migrationsöverdomstolen yttrade att säkerhetsläget i Irak 
bedömdes som mycket allvarligt och att domstolen inte fann anledning att 
ifrågasätta barnets egna uppgifter om att barnet bevittnat ett flertal bombdåd 
och olyckshändelser där han sett lemlästade kroppar och att han upplevt sig 
hotad av terrorister. I Irak hade barnet bott hos en bror med familj där han 
inte längre var välkommen då han utgjorde en risk och brodern utsatts för 
brott på grund av honom. Migrationsöverdomstolen ansåg barnet vidare 
vara utan socialt kontaktnät.  
 
I MIG 2009:31 (I) beviljades en kvinna med barn permanent 
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL på grund av risken för social 
utstötning vid ett återvändande till hemlandet. Kvinnan och hennes 
dåvarande pojkvän tillika far till barnet, lämnade Egypten, där hon bott med 
sin familj sedan tioårsåldern, därför att hon blivit gravid och pojkvännen 
inte accepterats som svärson. 
 
Migrationsöverdomstolen konstaterade bl. a att landinformationen för Sudan 
– landet mot vilket hennes skyddsskäl skulle prövas - gav anledning att vara 
särskilt försiktig när det gäller ensamstående kvinnor och barn och dessa 
personers behov av ett socialt nätverk. Migrationsöverdomstolen 
konstaterade att modern var 24 år gammal och sonen två och ett halvt år, att 
sonen var född i Sverige och modern kristen och enligt egna uppgifter inte 
vistats i Sudan på cirka 14 år. Migrationsöverdomstolen ansåg att de 
saknade naturlig förankring i Sudan och att utredningen inte gav stöd för att 
de skulle ha tillgång till något socialt nätverk i hemlandet. Även om den 
befarade situationen i hemlandet inte kunde antas nå upp till en sådan nivå 
att modern och hennes son var att betrakta som flyktingar eller 
skyddsbehövande i övrigt, bedömde Migrationsöverdomstolen att risken för 
social utstötning i hemlandet var så stor att en utvisning framstod som 
stötande ur ett humanitärt perspektiv.  
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Migrationsöverdomstolen uttalade att särskild hänsyn tagits till att kvinnan 
inte vistats i hemlandet på cirka 14 år och att kvinnan och barnet saknat ett 
socialt nätverk i hemlandet. Det poängterades dock särskilt att utrymmet för 
att beakta otillräckliga skyddsskäl vid en prövning enligt 5 kap. 6 § UtlL är 
mycket begränsat. 
 
I MIG 2010:6 prövades situationen i hemlandet för tre barn som kommit till 
Sverige tillsammans med sin mor. Barnen hade genom olyckshändelse mist 
sin far före sin avresa från hemlandet Montenegro och modern hade i 
hemlandet efter makens dödsfall våldtagits, misshandlats och tvingats till 
prostitution av barnens farbror. Vid Migrationsöverdomstolens bedömning 
av situationen i hemlandet vad gäller barnen ansågs att dessa svåra 
händelser måste beaktas. Av åberopade intyg framgick att händelserna 
"påverkat barnens psykofysiska utveckling ytterst negativt" samt att den 
ständiga påfrestningen och rädslan för nya konflikter haft en stressande 
inverkan på dem. Barnens situation i hemlandet bedömdes emellertid ej vara 
av så allvarligt slag att den på egen hand borde medföra att barnen skulle 
beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter. Migrationsöverdomstolen fann att trots fråga är om barn så 
är det inte tillräckligt att omständigheterna är ömmande eller ens särskilt 
ömmande. Också för barns del gäller att de relevanta omständigheterna ska 
vara synnerligen ömmande, om än objektivt sett i lägre grad än när det 
gäller vuxna människor. 
 
Krav på bevisning behandlas av Migrationsöverdomstolen i MIG 2010:6. 
Det framgår därav att högre krav ställs på bevisningen av sådana 
omständigheter som den enskilde normalt kan visa än på sådana som kan 
medföra social utstötning, risk för förföljelse eller andra svårigheter vid ett 
återvändande till hemlandet. Det ställs lägre krav på bevisningen om 
förhållandena i hemlandet vid prövning av om det föreligger synnerligen 
ömmande omständigheter än vad som ställs vid prövning av sökandes 
skyddsbehov. Om bevisningen brister får dock sökandens berättelse godtas 
om den framstår som trovärdig och sannolik.  
 

4.3.3.1 Analys av begreppet situation i hemlandet 
Situationen i utlänningens hemland kan vara sådan att en avvisning dit 
framstår som olämplig oavsett att skyddsgrunderna för erhållande av 
uppehållstillstånd ej är uppfyllda vilket kan aktualisera 
undantagsbestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL. Ej heller har vad som avses med 
utlänningens situation i hemlandet närmare berörts i lagens förarbeten. Dock 
torde avses bland annat social utstötning, traumatisering till följd av tortyr, 
svåra upplevelser till följd av människohandel, kön, sexuell läggning och 
humanitära skäl hänförliga även till annan än sökanden.  
 
Av genomgången praxis framgår att Migrationsöverdomstolens fäster stort 
avseende vid om barnet har något socialt kontaktnät i hemlandet, om barnet 
kan få sina grundläggande materiella behov tillgodosedda, liksom behoven 
av omvårdnad och skolgång. Migrationsöverdomstolen har i sina 
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avgöranden även tagit hänsyn till barnets framtida psykosociala utveckling 
och förekomsten av social utstötning. 
  
Allmänna sociala problem eller försörjningsproblem i hemlandet har 
generellt sett inte medfört uppehållstillstånd med stöd av 
undantagsbestämmelsen. I avgöranden där fråga varit om hot, våld, 
förföljelse, trakasserier och liknande i hemlandet har 
Migrationsöverdomstolen inte ansett grund för uppehållstillstånd föreligga 
enligt 5 kap. 6 § UtlL vid prövningen av situationen i hemlandet där 
myndigheterna i hemlandet ansetts kunna erbjuda tillräckligt skydd om än 
så varit i en annan av del av landet.   
 
I de fall Migrationsöverdomstolen enligt genomgången praxis för detta 
arbete har bedömt det som fullt möjligt, relevant och rimligt att tillämpa ett 
internt flyktingalternativ har Migrationsöverdomstolen i sina domskäl vid 
prövningen därefter av uppehållstillstånd på grund av 
undantagsbestämmelsen synnerligen ömmande omständigheter ej gått in på 
situationen i hemlandet.85

 

 Det sagda tyder på att uppehållstillstånd med 
beaktande av situationen i hemlandet med tillämpning av 5 kap. 6 § UtlL ej 
kan komma i fråga om hemlandet är ett möjligt internflyktingalternativ. 

Oavsett att barn får beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § 2 st UtlL 
även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och 
tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas för vuxna personer så 
konstateras att bestämmelsen i fråga, inte minst vad gäller situationen i 
hemlandet, mycket väl lever upp till begreppet undantagsbestämmelse. Barn 
beviljas i flera fall ej uppehållstillstånd oavsett att förhållandena för barnet 
vid ett återvändande till hemlandet framstår som mycket ömmande, men 
uppenbarligen inte synnerligen ömmande enligt lagens mening.  
 
Vid införandet av portalbestämmelsen om barnets bästa i UtlL skulle 
bestämmelsen ges en stark och meningsfull innebörd, utan att barnets bästa 
generellt tog över samhällsintresset att reglera invandringen. Det framhölls 
vidare att barn som under en period kommer till Sverige från ett land som 
härjats av väpnade konflikter i vart fall på kort sikt kan få det bättre här, 
men att det emellertid mot barnets intresse måste vägas tyngden av andra 
intressen. Här konstateras att intresset av den reglerade invandringen väger 
tungt i jämförelse med barnets intressen.  

                                                
85 Detta utlåtande refereras i MIG 2007:15 II, MIG 2008:39 
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5 Sammanfattande analys 
Barnets bästa är, vilket framgått ovan, ett mycket brett begrepp. Begreppet 
skall tillämpas på varje område som berör barn och i alla de länder som 
anslutit sig till Barnkonventionen, vilket i stort sett innebär alla världens 
länder. Med detta sagt är det lättare att förstå varför man vid utarbetandet av 
konventionen valt att inte anta en mer konkret beskrivning av begreppets 
innebörd. Portalparagrafer så som den om barnets bästa skapar dock viss 
osäkerhet i rättstillämpningen och väcker frågor om rättssäkerhet. Efter 
Barnkommitténs omfattande genomgång framstår det resultat som 
Barnkommittén presenterat av den faktiska innebörden av barnets bästa 
dock fortfarande som oklar.  
 
Även om man inte finner en definition av barnets bästa inom svensk rätt så 
finns ändå generella principer att utgå från. Barnkommittén nämner, 
förutom relationen mellan de grundläggande principerna i artiklarna 2, 3, 6 
och 12 (barnets bästa, ickediskrimineringsprincipen, barnets rätt till 
utveckling och barnets rätt att komma till tals) tre grundläggande behov som 
de anser bör ingå i en bedömning av barnets bästa. Det rör sig om barnets 
behov av omvårdnad och skydd, barnets behov av sina föräldrar samt barns 
behov av respekt för sin integritet. Barnkommittén tolkar även 
Barnkonventionen så att beslutsfattare för att undersöka vad som verkligen 
är barnets bästa bör tala med det berörda barnet och betonar att det är viktigt 
att man applicerar ett barnperspektiv på problematiken.  
 
I UtlL kommer beaktandet av barnets bästa till uttryck genom 
portalparagrafen i 1 kap. 10 § UtlL. Ett entydigt svar på vad som avses med 
barnets bästa inom utlänningslagstiftningen står dock ej att finna. I 
förarbetena påtalas emellertid att många barn i viss mening skulle få det 
bättre i Sverige än i hemlandet. Detta är för den skull ej liktydligt med att 
det alltid är förenligt med barnets bästa att få stanna i Sverige. I linje med 
barnets bästa torde även vara att beakta hur ett återvändande till hemlandet 
påverkar barnets psykosociala utveckling.  
 
Synnerligen ömmande omständigheter har i sitt ersättande av begreppet 
humanitära skäl i lagstiftningen erhållit en allmänt hållen prägel där det inte 
uttömmande anges vilka omständigheter som skall beaktas vid 
bedömningen utan endast vilka som särskilt skall beaktas. Föreliggande 
omständigheter skall vägas samman, innebärande att sådana omständigheter 
som inte – eller kanske inte – var för sig är synnerligen ömmande, 
sammantagna kan vara detta. Bestämmelsen är vidare fakultativ på sätt att 
uppehållstillstånd får ges men ej skall ges.  
 
Utifrån den öppna lagstiftningsmodell som valts i 5 kap. 6 § UtlL och i 
bestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL har i hög grad 
överlämnats till Migrationsöverdomstolen att forma den praxis som skall 
vara i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner. Domstolar och 
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beslutande myndighet har här ett betydande ansvar för att tillse att 
erforderliga uppgifter i tillräcklig omfattning framkommer så att varje 
ärende åtnjuter en rättssäker bedömning av varje för sökanden föreliggande 
relevant omständighet för erhållande av uppehållstillstånd. 
 
Emellertid framstår det som anmärkningsvärt att rättstillämparen utifrån den 
öppna lagstiftningsmodell som förekommer i 1 kap. 10 § UtlL och 5 kap.  
6 § UtlL ej åstadkommit någon utveckling av de individualiserade 
begreppen barnets bästa och synnerligen ömmande omständigheter. I praxis 
följer tolkningen av begreppen i princip bokstavstroget lagförarbetenas 
uttalanden.  
 
Som framkommit ovan i analysen av synnerligen ömmande omständigheter 
vad gäller betydelsen av utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige 
och situation i hemlandet är det av Migrationsöverdomstolens avgöranden 
svårt att uttyda generella principer för vad som skall bedömas som 
synnerligen ömmande omständigheter. Oavsett att avgörandena är 
klarläggande, strukturerade och hänvisande till lagtext och förarbeten har 
varje barn individuella omständigheter som domstolen skall beakta och med 
hänsyn till den sammanvägda bedömning som skall ske är det ändå svårt att 
dra säkra slutsatser av vad som skall förstås som praxisbildande.  
 
I sin tolkning av lagen har Migrationsöverdomstolen att tolka lagstiftarens 
intentioner för hur varje fall skall behandlas. Med ovan sagt om öppna 
begrepp vad gäller såväl barnets bästa som synnerligen ömmande 
omständigheter är detta inte en enkel uppgift där lagens syfte torde vara 
avgörande snarare än dess ordalydelse. 
 
I litteratur, artiklar och rapporter har uppmärksammats huruvida 
bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter fått den effekt som lagstiftaren avsett och att bestämmelsen 
fått en allt för snäv tolkning i praxis. Det påtalas att ändringen av UtlL 
år 2006 bland annat syftat till att lyfta fram barnens speciella behov bättre 
och att lagändringen enligt förarbetena inte gjordes för att minska antalet 
uppehållstillstånd men att mycket tyder på att detta ändå blivit resultatet – 
även för barn. 
 
I Barnombudsmannens årsrapport 2009 kritiseras tillämpningen av 
uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter då 
barns möjlighet att erhålla uppehållstillstånd på denna grund, enligt 
rapporten, i praktiken begränsats genom snäva tolkningar från 
Migrationsöverdomstolen. Barnombudsmannens uppfattning är att den nya 
UtlL har resulterat i en mindre human och mer rigid praxis och att 
tillämpningen av synnerligen ömmande omständigheter har blivit hårdare än 
tillämpningen av humanitära skäl. Detta även att synnerligen ömmande 
omständigheter inte var tänkt att innebära någon skärpning i förhållande till 
tidigare lagstiftning. Barnombudsmannen anser vidare att det därför är 
nödvändigt att regeringen ser över hur den kan återgå till en mer humanitär 
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lagstiftning och hur tillämpningen av UtlL för barn kan förbättras så att 
intentionerna med lagen kan uppfyllas.86

 
 

Tidskriften Advokaten uppmärksammar att mycket tyder på att 
tillämpningen av reglerna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter blivit mer restriktiv och att den hårda 
tillämpningen slår mot barn på ett annat sätt än mot vuxna. Bilden av en 
hård praxis känns även igen av flyktingadvokater, domare och forskare. Det 
påtalas även av advokater, med uppdrag som offentligt biträde för såväl 
vuxna som familjer och ensamkommande barn, att man möjligen skulle 
behöva förtydliga i lagtexten vad synnerligen ömmande omständigheter 
innebär just för barn.87

 
 

Även Röda Korset har uppmärksammat huruvida införandet av synnerligen 
ömmande omständigheter fått avsedd effekt vid dess tillämpning och 
påpekat att någon förändring av praxis enligt förarbetena vid införandet inte 
var avsedd. Röda Korset menar emellertid att så ej heller blivit följden.88

 
 

Vad som kan utläsas utav den praxis som förekommer i detta arbete är att 
Migrationsöverdomstolen i sina avgöranden återkommande understrukit 
bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheters karaktär som 
undantagsbestämmelse och att Migrationsöverdomstolen lagt vikt vid en 
restriktiv tillämpning. Anmärkningsvärt är även att 
Migrationsöverdomstolen i rättsfallet MIG 2007:15 anger, med åsyftande av 
att 5 kap. 6 § UtlL är av undantagskaraktär, att lagstiftaren valt rekvisitet 
”synnerligen” visar att bestämmelsen skall tillämpas restriktivt. Samma 
uttryckssätt återkommer sedan i flera av Migrationsöverdomstolens senare 
avgöranden och att undantagsbestämmelsen skall användas restriktivt anges 
även i litteratur och artiklar.89

 

 I propositionen talas inget om restriktiv 
tillämpning av 5 kap. 6 § UtlL utan istället om att det snäva 
tillämpningsområdet av första stycket i bestämmelsen markerats genom 
uttrycket synnerligen ömmande omständigheter. Rättstillämparen har tagit 
till sig förarbetenas uttalanden om snäv tillämpning med eget användande 
av begreppet restriktivt. Detta kan tyda på att rättstillämparen kommit att 
vara mera restriktiv i beviljandet av uppehållstillstånd på grund av 
synnerligen ömmande omständigheter än vad lagstiftaren avsett.  

Medför då den restriktiva tillämpningen ett mer återhållsamt beviljande av 
uppehållstillstånd än vad lagstiftaren avsett? Lagens förarbeten ger inget 
stöd för att syftet med införandet av 5 kap. 6 § UtlL var att antalet beviljade 
uppehållstillstånd skulle bli färre. Lagen skulle bli klarare i tillämpningen av 
undantagsbestämmelsen och barnens situation skulle framhållas. Det 
förhållandet att 5 kap. 6 § UtlL infördes närmast som en generalklausul och 
med förtydligandet i andra stycket av att barn får beviljas uppehållstillstånd 

                                                
86 Barnombudsmannen, Årsrapport 2009, 2009, s 36 
87 Tidskriften Advokaten, Barn på flykt - Risk att barns asylskäl glöms bort, Nr 3 2010 
Årgång 76, s. 28 ff. 
88 Röda Korset, Ny utlänningslag under lupp, 2008, s. 123 f.  
89 Bilaga A. 
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även om de omständigheter som kommer fram ej har samma allvar och 
tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer synes ha 
skapat förväntningar om att fråga var om en totalt sett mer generös syn och 
tolkning av begreppet synnerligen ömmande omständigheter och detta 
särskilt när barn var inblandade. Stöd för ett sådant resonemang finns 
emellertid ej i lagens förararbeten utan lagstiftaren har avsett att tillskapa en 
undantagsbestämmelse för att kunna bevilja uppehållsstillstånd när laga stöd 
för beviljande av uppehållstillstånd enligt huvudgrunderna saknas. 
Genomgången rättstillämpning ligger i linje härmed.  
 
Anmärkningsvärt är att Migrationsöverdomstolen funnit att det också för 
barns del gäller att de relevanta omständigheterna ska vara synnerligen 
ömmande, om än objektivt sett i lägre grad än när det gäller vuxna. 
Migrationsöverdomstolens konstaterande är dock ej logiskt i förhållande till 
lagtexten. Enligt 5 kap 6 § 2 st UtlL är det fullt möjligt att bevilja ett barn 
uppehållstillstånd oaktat att de ömmande omständigheterna har lägre allvar 
och tyngd än vad som utgör lägsta graden av synnerligen ömmade 
omständigheter vilket åtgår för att bevilja en vuxen utlänning 
uppehållstillstånd. Ett barn torde således kunna beviljas uppehållstillstånd 
utan att de ömmande omständigheterna når upp till ”synnerligen”. Stöd för 
olika bedömningsgrunder för vad som är ömmande eller synnerligen 
ömmande omständigheter för barn respektive vuxen föreligger ej utan 
istället kan samma omständigheter leda fram till uppehållstillstånd för barn 
men ej för vuxen beroende på att omständigheterna för ett barn ej behöver 
ha samma allvar och tyngd som för vuxen enligt 5 kap 2 st UtlL.  
 
Den ensamkommande flickan från Burundi i MIG 2009:8 utgör ett exempel 
på där barns omständigheter visserligen kan betraktas som ömmande men 
inte synnerligen ömmande och således ej uppfyller lagens krav. I andra fall 
har Migrationsöverdomstolen ansett att det medicinska underlaget inte visar 
att synnerligen ömmande omständigheter förelegat eller att det inte har 
funnits tillräckliga skäl för bevilja barnet vård i Sverige. I vissa fall har 
barnet inte vistats länge nog i Sverige eller har anknytningen till hemlandet 
bedömts som starkare än dess anknytning till Sverige. 
 
Andra stycket i 5 kap. 6 § UtlL, om att barn får beviljas uppehållstillstånd 
även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och 
tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer, infördes för 
att förtydliga portalbestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL.  
Ett förtydligande av portalbestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL 
kan uppfattas som att lagstiftaren vid införandet av 5 kap. 6 § 2 st UtlL 
önskat underlätta för barn att erhålla uppehållstillstånd. Vad som dock 
framgår av förarbetena till 1 kap. 10 § UtlL och 5 kap. 6 § 2 st UtlL är 
emellertid bland annat att barnets bästa generellt inte ska ta över 
samhällsintresset att reglera invandringen, att avstånd tas från ett synsätt där 
barn nästan regelmässigt skall anses ha det bäst i Sverige och att barnets 
intresse måste vägas mot tyngden av andra intressen. Avsikten med 
förtydligandet av barnperspektivet har således ej varit att tillskapa en mer 
generös utlänningslagstiftning vad gäller barn, utan en tydligare sådan.  
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I den praxis som förekommer i detta arbete har Migrationsöverdomstolen i 
sina prövningar av uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter inte närmare angivit skäl gällande barnets bästa enligt 1 kap. 
10 § UtlL. I flera av Migrationsöverdomstolens avgöranden nämns inte 
barnets bästa enligt 1 kap. 10 § UtlL eller så hänvisas endast till 
lagbestämmelsen. I de fall Migrationsöverdomstolen redogör för begreppet 
barnets bästa är det näst intill genomgående i sitt angivande av skäl för att ej 
bevilja barn uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen tar i flera fall fasta 
på förarbetenas uttalanden om att barnets bästa ej skall ha så långtgående 
innebörd att det blir ett eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn och 
att avstånd tas från ett synsätt där barn nästan regelmässigt skulle anses ha 
det bäst i Sverige.90

 
 

Det skall uppmärksammas att 1 kap. 10 § UtlL är begränsat till vad 
hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. 
Nämnda hänsyn har mera karaktär av att beakta barnets bästa upp till vad 
som krävs än vad som fullt ut i alla situationer är barnets bästa, således en 
form av ”minimibeaktande” av barnets bästa. I Barnkonventionen stadgas 
även att ”the best interests of the child shall be a primary consideration” 
(kursiverat här) och förutsätter således ej ett absolut beaktande av barnets 
bästa. De sagda ger utrymme även för beaktande av statens ekonomiska 
intressen och av en reglerad invandring. En annan fråga är huruvida det är 
rättens uppgift att göra en vägning av dessa intressen. Det senare torde 
snarare vara en politisk fråga som ankommer på lagstiftaren och ej 
rättstillämparen, en uppfattning som även kommer till uttryck i SOU 
2009:56.91

 
  

I diskussionen kring huruvida barnets bästa tillräckligt uppmärksammas vid 
prövning av uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter är det värt att nämna att frågan om barnspecifika skäl som 
en särskild grund för uppehållstillstånd uppmärksammats av bland annat 
Rädda Barnen, Röda Korset och Barnombudsmannen. Fråga om 
barnspecifika skäl för erhållande av uppehållstillstånd, utöver de lättnader 
som redan finns i UtlL, torde riskera att barns situation för andras ändamål 
skulle kunna, på ett sätt som ej är förenligt med barnets bästa, komma att 
utnyttjas för andras syften. Nämnda synsätt uppmärksammades även av 
lagstiftaren vid införandet av 5 kap. 6 § 2 st UtlL.  
 
Ett kriterium vid bedömningen av om en stat är rättssäker är huruvida 
statens agerande gentemot den enskilde är förutsebart. När fråga är om 
ansökan om uppehållstillstånd och alla i UtlL särskilt angivna huvudgrunder 
för erhållande av uppehållstillstånd prövats återstår att pröva huruvida 
uppehållstillstånd kan beviljas utlänningen med tillämpning av 5 kap. 6 § 
UtlL och då om det efter en samlad bedömning av utlänningens situation 
föreligger synnerligen ömmande omständigheter. I och med att 
bestämmelsen är fakultativ öppnas därvid en möjlighet att gå längre i 
beviljandet av uppehållstillstånd än vad lagen i övrigt stadgar och även att 
                                                
90 Bilaga A.  
91 SOU 2009:56 Den nya migrationsprocessen, s. 367 ff.  
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gå ännu längre när fråga är om för barn. Den öppna och oprecisa 
formuleringen i 5 kap. 6 § UtlL lämnar möjlighet att bevilja 
uppehållstillstånd i situationer som annars ej ansetts möjliga att täcka in i 
varje enskilt fall och ej varit förutsebara. Undantagsbestämmelsen är således 
generös mot utlänning utöver huvudgrunderna. Sett ur en utlännings 
perspektiv, och ur ett barnperspektiv, förefaller denna öppna 
lagstiftningsmodell vara att föredra jämfört med en mer strikt sådan. 5 kap. 
6 § UtlL i dess nuvarande utformning torde vara mer i överensstämmelse 
med barnets bästa än vad det finns politiska förutsättningar att åstadkomma 
med en mer precis formulering. 
 
Sverige har åtagit sig att följa Barnkonventionen. Portalbestämmelsen i  
1 kap. 10 § UtlL och erinran därom i 5 kap. 6 § 2 st UtlL har införts för att 
understryka betydelsen av barnets bästa i tillämpningen av UtlL. Nämnda 
bestämmelser i UtlL innebär dock i realiteten inget förstärkt skydd för barn i 
förhållande till den redan tidigare gällande Barnkonventionen. Det kan 
framstå som politiskt och pedagogiskt korrekt att i UtlL framhålla barnets 
bästa, dock förefaller denna strävan mera vara i främsta rummet än 
hänsynen till barnets bästa. 
 
Av genomgångna referat från Migrationsöverdomstolens avgöranden 
framgår att skäl för att avslå ansökningar om uppehållstillstånd där barn är 
ifråga hämtats ur förarbeten till lagstiftningen där portalbestämmelsen och 5 
kap. 6 § 2 st UtlL behandlats. Det kan ej uteslutas att barnens ställning i 
UtlL, utan portalbestämmelsen och 5 kap. 6 § 2 st UtlL, med tillämpning av 
endast Barnkonventionen skulle stått starkare än vad fallet är med 
portalbestämmelsen och 5 kap. 6 § 2 st UtlL. 
 
En ytterst viktig fråga särskilt för när barn är i fråga är att tillskapa och ge 
goda verktyg så att samtliga relevanta omständigheter kommer fram för 
bedömning av frågan om uppehållstillstånd. För att bättre tillgodose barnets 
bästa förefaller förbättringar i reception och kommunikation för närvarande 
ha en högre angelägenhetsgrad än förändringar i själva lagstiftningen. 
 
Domstolar, offentliga biträden och myndighetspersoner torde sakna 
professionell kunskap i hur att kommunicera med barn utan detta är något 
som vanligtvis sker utifrån ”naturliga färdigheter”. Barnpsykiatrisk 
kompetens, språk-, lands- och kulturspecifika erfarenheter och kunskaper 
bör ianspråktagas och utvärderas med barnens bästa i främsta rummet, allt 
för att objektiv information förutsättningslöst så lång möjligt skall komma 
fram utan att hinder förelegat i möjligheten att kunna lämna och 
tillgodogöra sig samtliga för varje ärende relevanta omständigheter. 
 
För att ej någon utlänning skall söka sig till Sverige med felaktig 
förespegling att beviljas uppehållstillstånd är det såväl utifrån statsmaktens 
som utlänningens utgångspunkt angeläget att regelverket är så tydligt att 
utlänningen på goda grunder kan bedöma förutsättningarna för erhållande av 
uppehållstillstånd innan detta ansökes om. Varje enskild situation är 
emellertid ej i allt förutsebar och är det då ej heller praktiskt möjligt att 
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lagstifta för varje händelse. Rättstillämparen har således att för varje enskilt 
fall söka lagstiftarens avsikt och då inte endast utifrån lagens ordalydelse 
utan även utifrån dess syfte. 
 
Med beaktande av ovanstående torde utformningen av portalparagrafen i  
1 kap. 10 § UtlL och undantagsbestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL med sitt 
andra stycke ligga väl i linje med att såväl nu som framledes med beaktande 
av barnets bästa kunna bevilja barn uppehållstillstånd även i sådana 
situationer som ej omfattas av utlänningslagens huvudgrunder för erhållande 
av uppehållstillstånd. Den praxis som genomgåtts visar att 
Migrationsöverdomstolen vid tillämpningen av 5 kap. 6 § UtlL hänvisar till 
och stödjer sig på förarbetena till nämnda lagrum och till 1 kap. 10 § UtlL. 
Utifrån ovanstående finner jag ej annat än att tillämpningen av begreppet 
synnerligen ömmande omständigheter står i överensstämmelse med 
begreppet barnets bästa i enlighet med vad lagens förarbeten valt att 
begränsa begreppet ifråga. En annan fråga är att bestämmelserna i 1 kap.  
10 § UtlL och 5 kap. 6 § UtlL i själva verket innebär en minimering av 
begreppet barnets bästa i förhållande till Barnkonventionen. 
 
Senast den 30 april 2011 skall den kartläggning redovisas som 
migrationsministern lämnat uppdrag om gällande tillämpningen av 
uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter särskilt 
när barn är berörda. Återstår att se är huruvida det av kartläggningen visar 
sig att bestämmelsen fått en annan effekt än lagstiftaren avsett och vilka 
åtgärder som regeringen i så fall vidtar. 
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