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Summary 

Chronological age is an important part of every person’s identity and in the Western 

communities it is given that everyone knows how old they are. However, it is not the 

case for people coming from certain countries in the Middle East where birth records 

do not exist and where it is highly unusual for someone to celebrate a birthday. Many 

unaccompanied children from, Middle East apply for asylum in Sweden. Here are 

they faced with an asylum process where chronological age may be of decisive 

importance for the question whether they can obtain protection in Sweden or not. The 

asylum process for unaccompanied children has several advantages in comparison to 

the asylum process for adult asylum seekers. In order to obtain these benefits declare 

many adults to be children. Determination if an asylum seekers is adult or a minor is 

of essential importance in the asylum process for unaccompanied minors which 

among other thing safeguards that protection of unaccompanied children would not be 

eradicated. Within the asylum law is a fundamental principle which states that the 

individual who is seeking asylum will make his or hers need of international 

protection probable. Despite that, the migration authorities have an expanded 

obligation to investigate asylum cases because of the presence of the greater need for 

protection in these cases. 

 

This essay aims to investigate how far the Migration Agency’s obligation to 

investigate age of unaccompanied children in the upper teenage goes. The purpose of 

this essay is conducted through the children’s perspective. Since the medical age 

assessments are not regulated by law in Sweden have also other sources been 

considered by the help of a legal dogmatic method. The Aliens Act has undergone a 

major reform in the 2000s when it comes to the essay’s area of research. Major 

changes have been taken thanks to the Migration Court of Justice. Therefore, it was 

warranted that a critical and proper developmental perspective was applied on the 

essay. After a general description of the administrations investigative responsibility 

follow a presentation on the international as well as the EC regulations about 

unaccompanied child's right of asylum witch has been frequently used through the 

essay. Thereafter, this essay’s focus moves to the asylum procedure for 

unaccompanied minors where the different protection grounds and the different phase 

of the asylum process are undergone. The principle of the children best interests, has 

been presented in domestic as well as in international context. The various benefits of 

being an unaccompanied minor in the asylum process are also presented in chapter 4. 

The descriptive part of this essay ends with a presentation of the Migration Agency 

obligation to investigate regarding the age of unaccompanied minors in the upper 

teenage. The last chapter describes various methods of medical assessment. 
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Sammanfattning 

Kronologisk ålder utgör en viktig del av en persons identitet och i västvärlden är det 

en självklarhet att alla känner till sin ålder. Så är det dock inte fallet för personer som 

kommer från vissa länder i mellanöstern där födelseregister oftast inte existerar och 

där det är högst ovanligt att någon firar sin födelsedag. Just från mellanöstern kommer 

många ensamkommande barn till Sverige och ansöker om asyl. I Sverige möts de av 

asylprocessen där kronologisk ålder kan vara av avgörande betydelse för frågan om de 

kan få skydd i Sverige eller inte. Asylprocessen för ensamkommande barn är behäftad 

med flera fördelar i jämförelse med asylprocessen för vuxna asylsökande. För att 

kunna ta del av dessa fördelar uppger sig inte sällan många vuxna vara barn. 

Fastställande om en asylsökande är ett barn eller en vuxen är av central betydelse i 

asylprocessen för ensamkommande barn som bland annat värnar om att skydd för 

ensamkommande barn inte ska utrönas. Det är en allmänt erkänd princip inom 

asylrätten att det är den sökande som måste göra sin identitet och sitt behov av skydd 

sannolikt. Trots detta har Migrationsverket på grund av förekomsten av starka 

skyddsintressen i asylärenden ett utvidgat utredningsansvar i asylprocessen.  

 

Syfte med detta arbete är att utifrån en rättsdogmatisk metod undersöka om hur långt 

Migrationsverkets utredningsansvar sträcker sig när det gäller att utreda ålder hos 

ensamkommande barn som är i övre tonåldern. Syfte genomförs utifrån ett 

barnperspektiv. Med anledning av att medicinska åldersbedömningar inte regleras i 

lag har, med hjälp av den rättssociologiska metoden även andra källor beaktats. 

Utlänningslagen har genomgått en stor reform under 2000-talet och när det gäller det i 

uppsatsen undersökta området har stora förändringar skett tack vare 

Migrationsöverdomstolens rättspraxis. Därför var även ett kritisk och rättsutvecklande 

perspektiv påkallat i uppsatsen. Efter en allmän redogörelse om 

förvaltningsmyndigheters utredningsansvar görs en presentation om så väl det 

internationella som det EU- regelverk som är av betydelse för de ensamkommande 

barns rätt till asyl, vilket samtidigt använts frekvent vid uppsatsens uppbyggnad. 

Därefter övergår uppsatsens fokus på asylförfarande för ensamkommande barn där de 

olika faserna av asylprocessen gås igenom. Samtidigt redogörs för principen om 

barnets bästa och dess verkningar inom svenska och internationella sammanhang. De 

olika fördelarna med att vara ett ensamkommande barn i asylprocessen presenteras 

också i kapitel 4. Uppsatsens deskriptiva del avslutas med en redogörelse av 

Migrationsverkets utredningsansvar gällande åldern hos ensamkommande barn i övre 

tonålder. I sista kapitel behandlas begreppet identitet och de olika metoderna för den 

medicinska åldersbedömningen. 
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Förord 

Sedan jag var sex år gammal har jag velat bli jurist. Det visade sig att det inte räckte 

med att avsluta en juristutbildning för att uppfylla min dröm. I mitt fall krävdes det 

två utbildningar. I början tänkte jag att det var ytterst orättvist att jag blev tvungen att 

gå igenom hela juristutbildningen på nytt. Min inställning var dock helt fel då jag fått 

lära mig en del nya saker, på ett till stor del annorlunda sätt än jag var van att göra på 

juristutbildningen i mitt hemland. Det var inte lätt att ta sig igenom hela utbildningen 

med två små barn, ett extra jobb och begränsade språkkunskaper. Jag lyckades tack 

vare det enorma stöd och den kärlek jag fick från min familj. Jag vill tacka min make 

Salle som har stött mig och trott på mig i synnerhet under perioder då jag själv inte 

gjort det. Utan dig skulle jag aldrig klara av den här utmaningen. Jag vill även tacka 

mina älskade barn Luka och Una som fick vänta tills jag var färdig med mina 

uppgifter för att umgås och leka med dem. Nu får jag vara er mamma på fulltid igen. 

Jag längtade så mycket till det och gick runt med dåligt samvete på grund av att jag 

inte kunde undvara mer tid till er. Jag vill även tacka mina föräldrar, mina systrar och 

hela släkten från Serbien som jag fick oerhört mycket stöd och uppmuntran ifrån. 

Stort tack till Sofia, min kära vän och kollega, som alltid hade lust och vilja att hjälpa 

mig med mina studier och inte minst med detta arbete. Jag vill även tacka min 

handledare Bengt Lundell som under en fördjupningskurs inspirerade mig till att 

skriva flera arbeten om förvaltningsmyndigheters utredningsansvar och som har gett 

mig värdefull handledning vid skrivandet av mitt examensarbete. 

 

Nena Milovanovic 
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1 Inledning  

 Bakgrund 

Ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är en grupp som ökar i snabb takt. 

Antalet har i stort sett tilltagit oavbrutet de senaste åren. Under året 2013 har 3852 

ensamkommande barn ansökt om asyl i Sverige och under året 2014 blev antalet 

asylsökande ensamkommande barn dubbelt så stort då det steg till 7049 barn. Att 

trenden fortsätter utveckla sig i samma riktning talar det faktum att det var 1157 

ensamkommande barn som ansökte om asyl i Sverige endast under maj månad i år.1 

Tendensen anses bero på allt fler konflikter runt om i världen men även på att 

asylprocessen i Sverige är förmånligare för ensamkommande barn än för vuxna eller 

barn i familj. För att kunna ta del av den fördelaktigare asylprocessen samt 

medföljande förmåner uppger sig, inte sällan, många vuxna människor vara barn. Att 

nästan ingen av sökandena har några medföljande id-handlingar leder till svårigheter 

vid fastställande av deras ålder. Det gäller som en allmänt erkänt princip i asylrätten 

att det är den asylsökande som ska göra sin identitet och sitt behov av skydd 

sannolikt. Trots detta har Migrationsverket som förvaltningsmyndighet ett 

utredningsansvar och ska ta fram det underlag som krävs för bedömningen. Eftersom 

sökandes ålder i vissa fall kan vara av avgörande betydelse för frågan om 

uppehållstillstånd ska beviljas kan MIV använda sig av medicinska metoder för att 

komma fram till om sökanden är vuxen eller barn. Dessa metoder har kritiserats från 

både av etablerade jurister och barn- och röntgenläkare med hänvisning till att det 

saknas vetenskaplig grund och har en felmarginal på 2 till 4 år. Trots den heta 

debatten i Sverige används samma metoder med stor framgång i övriga nordiska 

länder. Den rapporterade statistiken gällande uppskrivningar av ensamkommande 

barn för år 2013, visar i Danmark att 75 % av de asylsökande ensamkommande 

barnen blivit uppskrivna till vuxna och att Finland och Norge ligger på 66 %. I 

Sverige har under samma period 8,9 % av ensamkommande barn skrivits upp.2 Att de 

skulle vara en så stor diskrepans avseende vuxna som uppger sig vara barn mellan 

Sverige och de övriga nordiska länderna ter sig högst osannolikt. Att MIV har ett 

                                                 
1 Migrationsverket, Statistiken, 2015. 
2 http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna_3981601 (2015-04-20) 

http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna_3981601
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utvidgat utredningsansvar i asylprocessen är det ingen tvekan om. Frågan är dock hur 

långt detta ansvar sträcker sig när det gäller att bedöma om det handlar om ett barn 

eller en vuxen i asylprocessen samt om den kritik som riktats mot medicinska 

åldersbedömningar är berättigad.  

 

 Syfte och frågeställningar 

Syfte med uppsatsen är att utreda och problematisera hur långt MIV:s 

utredningsansvar sträcker sig gällande den åldersbedömning av ensamkommande barn 

i övre tonåren som äger rum i migrationsmål. På grund av att asylprocessen gällande 

ensamkommande barn genomsyras av principen om barnets bästa ska uppsatsens 

syfte genomföras utifrån ett barnperspektiv. För att söka uppnå syftet ska följande 

frågeställningar besvaras: 

 Varför är det viktigt att utreda huruvida en asylsökande är minderårig eller 

vuxen? 

 Hur utreds asylsökandes ålder, bortsett från trovärdighetsbedömning av 

sökandes berättelse då det saknas identitetshandlingar? 

 

 Hur förhåller sig MIV:s utredningsansvar till det ensamkommande barnets 

eget ansvar för beslutsunderlaget när åldern ifrågasätts? 

 

 Utförs åldersbedömningarna som äger rum i migrationsmål i enlighet med 

barnets bästa? 

 Metod och material 

Vid besvarande av frågeställningarna har mestadels den klassiska rättsdogmatiska 

metoden använts. Utgångspunkten för tillämpning av den rättsdogmatiska metoden är 

att söka svaren i lagstiftning, rättspraxis, lagförarbetena och den rättsdogmatisk 

orienterade litteraturen. Vid tillämpning av denna metod har jag i enlighet med 

rättskällerläran beaktat de juridiska källorna enligt en hierarki.3 För att i den inledande 

delen av uppsatsen kunna fastställa huvud- och undantagsregler samt de allmänna 

rättsprinciperna gällande förvaltningsmyndigheters utredningsansvar har även en 

analytisk rättsvetenskaplig metod tillämpats. Samma metod tillämpas även senare i 

                                                 
3 Peczenik, Aleksander ”Juridikens allmänna läror” I: Svensk Juristtidning 2005, s. 249f.; Kleineman, 

Jan: ”Rättsdogmatisk metod” I: Juridisk metodlära (red. Zamboni, Mauro och Korling, Fredric) 

Studentlitteratur AB, Lund 2013, s. 21- 44. 
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uppsatsen för framställning av kapitel 5 där MIV:s utredningsansvar behandlas. 

Forskningsobjekt för den rättsvetenskapliga analytiska metoden utgörs av gällande 

rätt så som den uttryckts i nationell och utländsk rätt. Utgångspunkten för tillämpning 

av denna metod är att genom text-och begreppsanalys fastställa innehållet i gällande 

rätt samt systematisera denna kunskap med stöd av den hierarkiska 

rättskälleruppfattningen i form av huvudregel, undantagsregel och allmänna 

rättsprinciper.4  

 

Förvaltningsmyndigheternas utredningsansvar regleras inte uttryckligen i FL men 

frågan har utförligt diskuterats i förarbetena och doktrinen. Artiklar av Gustaf Petrén 

och Ulrik von Essen har använts flitigt i uppsatsen för att belysa problematiken om 

myndigheternas utredningsansvar. Med samma syfte har flera rättsfall analyserats. De 

mest centrala rättsfallen är RÅ 1974 ref. 29, RÅ 2006 ref. 15 och NJA 2013 s. 1210. 

Dessa har valts för analysen på grund av att de utpekas som mest inflytelserika i 

doktrinen och förarbetena när det gäller myndigheters utredningsansvar. 

 

Med anledning av att ämnet är nära förenat med såväl EU-rätt som folkrätt kunde 

materialet inte begränsas till att endast omfatta de svenska källorna.5 De viktigaste 

EU- rättsakterna för den här uppsatsen är skyddsgrundsdirektivet, 

asylprocedurdirektivet och Dublinförordningen.6 EU- domstolens avgörande C- 

648/11 har tjänat vid utformning av kapitel 4 där ålderns betydelse för frågan om 

uppehållstillstånd diskuteras.  

 

Förutom EU-rättskällorna har flera viktiga folkrättsliga källor använts som, enligt de 

folkrättsliga åtagandena är accepterade källor i Sverige. Här handlar det främst om 

FN:s konvention om barnets rättigheter som har tjänat som grundläggande källa vid 

analysering av åldersbedömning av ensamkommande barn ur ett barnperspektiv. 

Såklart utgör 1951 års konvention om flyktingarnas rättsliga ställning en oundviklig 

källa med tanke på dess auktoritet inom flyktingrätten. UNHCR:s flyktinghandbok är 

till skillnad från barnkonvention och flyktingkonvention icke bindande i sig men 

                                                 
4 Zamboni, Mauro och Korling, Fredric, Juridisk metodlära Studentlitteratur AB, Lund, år 2013, s. 

423. 
5 Lagen (1994:500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
6 Reichel, Jane, ”EU-rättslig metod” ” I: Juridisk metodlära (red. Zamboni, Mauro och Korling, 

Fredric) Studentlitteratur AB, Lund 2013, s. 109-140. 
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genom MiÖD:s avgörande i MIG 2006:1 fick handboken status av en viktig rättskälla 

i Sverige. 

 

På grund av migrationsrättens karaktär kan ett tillfredställande resultat sällan nås med 

tillämpning av endast den rättsdogmatiska metoden utan den måste kompletteras med 

den rättssociologiska metoden.7 Med hjälp av denna metod har jag studerat rättsfall 

från underinstanser, icke- bindande material utfärdat av UNHCR m.m. Materialet som 

har studerats har sedan jämförts och analyserats i relation till de traditionella 

rättskällorna. 

 

För presentation om asylprocessen och de grundläggande materiella reglerna gällande 

ensamkommande barn har förutom förarbetena till UtlL, kommentarer av Wikrén och 

Sandesjö till UtlL flitigt används i uppsatsen. Ett visst stöd hittades även i MIV:s 

interna regelverk fastän de inte att betrakta som rättskällor.  Kapitel 4.3, där 

asylprocessen för ensamkommande barn presenteras, präglas även av mina egna 

iakttagelser samlade under min praktik samt arbete på MIV:s Barnenhet i Malmö. 

Därför har jag även använt mig av en metod i form av en aktörstudie. Metoden 

innebär att uppsatsen i vissa delar bygger på mina egna erfarenheter rörande 

asylprocessen för ensamkommande barn vilket kan anses vara problematisk när det 

gäller min objektivitet.8 Barnperspektivet i asylprocessen har belysts i uppsatsen med 

bland annat verken, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige av Johanna Schiratzki 

och Principen om barnets bästa i asylprocessen – ett konstruktivt verktyg eller 

kejsarens nya kläder? av Anna Lundberg. 

 

Vid utredning om vilka fördelar ett barn har i asylprocessen gentemot vuxna har 

viktigt stöd bland annat hittats i Eva Nilssons verk Barn i rättens gränsland - Om 

barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd. Barnspecifika förföljelser samt 

andra viktiga problem gällande barn på flykt har belysts med hjälp av Edwards Alice 

verk Age and Gender Dimensions in International Refugee Law. 

 

                                                 
7 Hydén, Håkan ”Rättssociologi: om att undersöka relation mellan rätt och samhälle” I: Juridisk 

metodlära (red. Zamboni, Mauro och Korling, Fredric) Studentlitteratur AB, Lund 2013, s. 207-237. 
8 Bryman,Alan Samhällsvetenskapliga metoder, 2 upplagan, Liber AB, Malmö 2011, s. 377ff. 
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När det gäller MIV:s utredningsansvar kan det konstateras att utbudet av materialet är 

begränsat. Förutom Diesens antologi ”Prövning av migrationsärenden. Bevis 8” har 

förarbetena och rättspraxis legat till grund för presentation av problematiken. MiÖD 

avgörande i MIG 2006:1, MIG 2006:7 och MIG 2012:18 tjänade bäst för att belysa 

problematiken om hur långt MIV:s utredningsansvar sträcker sig i asylärenden. Hur 

långt MIV:s utredningsansvar sträcker sig gällande åldersbedömningar hos 

ensamkommande barn är uppsatsens central fråga och ett ämne som tidigare inte har 

behandlats av någon i juridisk doktrin. Ett visst stöd gick dock att hitta i verk 

Ensamkommande barn: en forskningsöversikt skriven av Elinor Brunnberg m.fl. Av 

största betydelse för besvarande av uppsatsen centrala frågan var MiÖD:s avgörande i 

MIG 2014:1. 

 

De medicinska metoderna för åldersbedömning av ensamkommande barn är inte 

reglerade i svensk lagstiftning och därför har den rättsdogmatiska metoden inte 

använts vid undersökning av dessa. Den rättsdogmatiska metoden har dock tillämpats 

till viss del då Sverige vid utförande av den medicinska åldersbedömningen har att 

förhålla sig till vissa generella regler stadgade inom EU-rätten. För att kunna få en 

mer konkret bild av metoderna för utförande av den medicinska åldersbedömningen 

var det påkallat att undersöka annat material. Därtill undersöktes myndigheters olika 

publikationer som MIV:s-och Socialstyrelsens riktlinjer. Till viss del har även 

renodlade medicinska artiklar skrivna av barn- och röntgenläkare studerats så som 

artikel Age assessment of young asylum seekers skriven av bland annat Anders Hjern, 

en etablerad barnläkare. 

 

 Teoretiskt angreppssätt 

När jag bestämde mig för att skriva om åldersbedömningar av ensamkommande barn 

hade jag för avsikt att uppsatsen ska präglas av ett barnperspektiv. Genom 

Barnkonvention lyftes barnets bästa upp som en universell princip som ska 

genomsyra barnets bästa i alla tänkbara juridiska sammanhang. Principen om barnets 

bästa är enligt sin karaktär obestämd och öppen. Ett försök om att fastställa vad 

principen om barnets bästa egentligen innebär i den svenska asylrätten ska därför 

göras i kapitel 4.1 i uppsatsen. Detta kapitel kommer att tjäna som en utgångspunkt 
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vid den slutliga bedömningen om åldersbedömningar av ensamkommande barn i 

asylprocessen utförs i enlighet med barnets bästa. 

 

Den svenska migrationsrätten har genomgått en stor reform under 2000-talet. Syftet 

med reformen var att åstadkomma ett mer rättssäkert förfarande. När det konkret 

gäller omfattning av MIV:s utredningsansvar gällande sökandes ålder har även denna 

upplevt en stor förändring genom rättspraxis. MiÖD:s avgörande i MIG 2014:1 har 

klargjort balansen mellan asylsökande ensamkommande barn och MIV gällande 

fördelningen av bevisbördan respektive utredningsbördan beträffande sökandes ålder. 

I uppsatsen anläggs därför ett kritisk och rättsutvecklande perspektiv för att undersöka 

hur den stora reformen inom migrationsrätten samt rättspraxis påverkade utsträckning 

av MIV:s utredningsansvar gällande åldersbedömningar hos ensamkommande barn. 

 Avgränsningar 

Uppsatsens fokus kommer att ligga på MIV:s utredningsansvar gällande 

åldersbedömningar av ensamkommande barn. Följaktligen har jag valt att endast 

beakta åldersbedömningar av asylsökande som uppger sig vara ensamkommande 

barn, det vill säga personer som uppger sig vara under 18 år och som kommer till 

Sverige utan vårdnadshavare. Dessutom kommer uppsatsen fokusera på 

åldersbedömningar av ensamkommande barn som uppgav sig vara i övre tonåldern. 

Detta för att åldersbedömningar av barn i övre tonåren har den största 

konfidensintervallen och vållar stora bekymmer. Vidare kommer uppsatsen begränsas 

till att endast beakta åldersbedömningar vilka utförs i samband med att barnen 

ansöker om asyl. Övriga grunder för beviljande av uppehållstillstånd kommer därför 

lämnas utan avseende. En asylsökandes ålder har betydelse inte bara för sökandens 

möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige utan också för åtnjutande av andra 

rättigheter så som rätten till god man eller sjukvård. Uppsatsen kommer endast att 

fokusera på ålderns betydelse för sökandes möjlighet att få uppehållstillstånd. Övriga 

rättigheterna kommer endast att nämnas översiktligt eller lämnas helt utan avseende.9 

Uppsatsen begränsas vidare till att omfatta endast de ensamkommande barn som 

kommer från så kallade tredje land, det vill säga länder utanför EU.  

                                                 
9 För de ”övriga” ensamkommande barns rättigheter se vidare i: von Scheele Eva och Strandberg 

Ingmar, Ensamkommande barns rätt – en vägledning för den godemannen, kommunen m.fl; upplaga 

1:2: Norstedts Juridik AB, Vällingby 2010.  
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Arbetet fokuserar på MIV:s utredningsskyldighet och MID:s utredningsansvar lämnas 

därför utan avseende. Närliggande fenomen som trovärdighetsbedömningar och 

bevisteori kommer inte heller diskuteras ingående utan berörs endast i den mån det är 

av betydelse för omfattning av MIV:s utredningsansvar. Diskussion om bevisprövning 

begränsas till att endast omfatta redogörelse om de grundläggande principerna och 

avser endast diskussion om bevisvärdering gällande de medicinska 

åldersbedömningarna. Följaktligen lämnas bevisvärdering av andra bevismedel i 

asylmål utan avseende. Någon diskussion om de materiella reglerna för utredning i 

utlänningsärenden som finns i UtlL och UtlF ska på grund av arbetets syfte inte föras i 

uppsatsen. På grund av frånvaron av uttrycklig reglering i lagen ska utsträckningen av 

MIV:s utredningsansvar belysas med hjälp av rådande rättspraxis. 

 

Det ensamkommande barnets rätt till asyl är en internationellt erkänd rättighet och 

barnets rättsställning i asylförfarandet styrs av många olika internationella- och EU-

rättsliga regler. På grund av arbetets begränsade omfattning kommer inte alla dessa att 

beaktas utan endast de som är av central betydelse för uppsatsens uppbyggnad. Vilka 

dessa är redogörs för under kapitlet som behandlar uppsatsens material. 

 Forskningsläge 

Grundstenarna för uppsatsens uppbyggnad ät tre centrala begrepp – 

förvaltningsmyndigheters utredningsansvar som innefattar MIV:s utredningsansvar, 

åldersbedömning av ensamkommande barn och principen om barnets bästa. Under 

uppsatsskrivningen upplevde jag att forskningsläget gällande ovan nämnda begrepp är 

av varierande omfattning.  När det gäller förvaltningsmyndigheters utredningsansvar 

går det att finna flera verk av renommerade jurister så som bland annat Ulrik von 

Essen och Gustaf Petrén. När det dock gäller MIV:s utredningsansvar är situationen 

helt annorlunda då migrationsrätten behandlas väldigt sparsamt i juridisk doktrin. 

Orsaken till detta kan vara den genomgripande reformen som genomfördes inom 

migrationsrätten under 2000-talet då migrationsrätten lyftes in i 

förvaltningsdomstolarna och fick status som ett eget rättsområde. Nuförtiden är det 

svårt att identifiera något arbete som belyser hur långt MIV:s utredningsansvar 
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sträcker sig. Ett visst bidrag har dock gjorts med verk ”Prövning av 

migrationsärenden. Bevis 8” skriven av bland annat Christian Diesen.  

 

När det gäller åldersbedömningar av ensamkommande barn är situationen ännu sämre 

då det inte går att finna någon djupare forskning på det juridiska området. Ett visst 

framsteg har dock gjorts inom ”Migration Law Network” som utgör en 

forskningsplattform för djupare forskningar inom migrationsrätten i Sverige. Professor 

Gregor Noll från Juridiska fakulteten i Lund är engagerad med ett delprojekt i 

”Migration Law Network” och kommer med sitt forskningsarbete att bidra inom just 

ämnet åldersbedömningar i asylprocessen.10 Forskningar om åldersbedömningar 

präglas för det mesta av medicinska undersökningar som utfördes av renommerade 

barnläkare och röntgenläkare som Leif Kullman, Hjern Anders och Mincer HH. 

 

Barnets bästa är en väl etablerad princip i den svenska lagstiftningen och den svenska 

migrationsrätten genomsyras av densamma. Barnets perspektiv i asylprocessen har 

varit föremål för flera studier som bland annat i Eva Nilssons verk ”Barn i rättens 

gränsland” eller i Anna Lundbergs forskningsarbete vilken resulterade i bokverk 

”Principen om barnets bästa i asylprocessen”. Dessa båda verk behandlar barnets 

ställning i asylprocessen men ingendera tar speciell hänsyn till ensamkommande barn. 

Barnets perspektiv vid åldersbedömningar har inte varit föremål för någon 

rättsvetenskapligt forskning. 

 Disposition  

Efter det inledande avsnittet följer det andra kapitel som syftar till att ge läsaren en 

introduktion till förvaltningsmyndigheternas utredningsansvar. I det tredje kapitlet ges 

läsaren en överblick över det internationella och EU-rättsliga regelverk som utgör 

ramen inom asylprocessen för ensamkommande barn. Där presenteras också de olika 

skyddsgrunderna för beviljande av uppehållstillstånd. I fjärde kapitlet behandlas olika 

faser i asylprocessen för ensamkommande barn. Samtidigt redogörs för principen om 

barnets bästa och dess verkningar i svenska och internationella sammanhang. Vilken 

betydelse ålder har för frågan om uppehållstillstånd diskuteras också i kapitel fyra. 

                                                 
10 Mer om ”Migration Law Network” och delprojekt ”Åldersbedömningar i asylprocessen” se 

http://migrationlawnetwork.org/delprojekt/aldersbedomningar-i-asylprocessen/ (2015-05-27) 

http://migrationlawnetwork.org/delprojekt/aldersbedomningar-i-asylprocessen/
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Därefter behandlas den centrala frågan i uppsatsen, nämligen MIV:s utredningsansvar 

gällande ålder hos sökande som uppger sig vara barn. Förutom de olika metoderna för 

den medicinska åldersbedömningen ges även en kort presentation om 

identitetsbegrepp, beviskrav och bevisvärdering gällande resultatet av den medicinska 

åldersbedömningen. Slutligen följer analys av den deskriptiva delen av uppsatsen. 

 Terminologi  

Ett barn: Med ett barn avses enligt art. 1 i Barnkonventionen varje människa under 18 

år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet. De 

rättigheter som stadgas i konventionen gäller tills man har fyllt 18 år. Enligt 

utlänningslagens 1 kap. 2 § avses med barn en person som är under 18 år. 

 

Ett ensamkommande barn: en underårig som anländer till en medlemsstats territorium 

utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller praxis i den berörda 

medlemsstaten ansvarar för honom eller henne, så länge vederbörande inte faktiskt tas 

om hand av en sådan person. Begreppet omfattar också en underårig som lämnas 

ensam utan medföljande vuxen efter det att han eller hon rest in på en medlemsstats 

territorium.11 

 

                                                 
11 Skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU) art. 2.1. 
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2 Förvaltningsmyndigheters 
utredningsansvar 

För att kunna förstå hur långt MIV:s utredningsansvar sträcker sig gällande 

åldersbedömningar i asylärenden inleds arbetet med en ingående redovisning om 

förvaltningsmyndigheters utredningsansvar och dess betydelse i förvaltningsmål. MIV 

är en förvaltningsmyndighet och dess arbete styrs av förvaltningslagen om inte annat 

är föreskrivet i någon annan lag eller förordning.12 

 Utedningsansvar i FL 

Förvaltningsmyndigheters utredningsansvar brukar benämnas i doktrinen som 

officialprincipen och denne gäller som en grundläggande princip i 

förvaltningsärenden. Principen innebär att myndigheten har ett eget ansvar att se till 

att varje ärende blir tillräckligt utrett. Enligt officialprincipen ska myndigheten se till 

att behövligt material kommer in och leda utredningen, men det betyder inte att 

myndigheten är tvungen att sköta utredningen själv. Någon uttrycklig bestämmelse 

om myndigheters utredningsansvar finns inte i FL trots att doktrinen och rättspraxis 

ger en tydlig preferens för den.13 Att myndigheterna ändå har huvudansvaret för att 

ärenden blir tillräckligt utredda kan utläsas ur 4§ FL som reglerar myndigheternas 

serviceskyldighet samt ur 7§ FL vilken sätter allmänna krav på handläggning av 

förvaltningsärendena. Dessa bestämmelser utgör ramen för myndigheters 

utredningsansvar genom att föreskriva om vad som behöver göras från myndighetens 

sida för att det beslutsunderlag som ska ligga till grund för beslutet är 

tillfredsställande.14   

2.1.1 Myndigheters serviceskyldighet 

 

Enligt 4§ FL ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning och råd samt annan 

sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. 

Myndigheten ska lämna hjälpen till den enskilde i den utsträckning som är lämplig 

                                                 
12 1§ och 3§ förvaltningslagen (1986:223) 
13 SOU 2010:29, s. 399. 
14 Hellners Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, tredje upplagan, Norstedts 

Juridik AB, år 2010, s. 81f.  
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med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens 

verksamhet. Detta innebär enligt förarbetena att myndigheten ska, när det kan anses 

lämpligt och behövligt, självmant ta initiativ till ytterligare utredning och om det 

behövs tillråda den enskilde om det finns ett bättre sätt att åstadkomma det han 

eftersträvar samt verka för att utredningen begränsas till vad som är nödvändigt. 

Myndighetens vägledingsskyldigheten är enligt förarbetena oberoende av någon 

begäran från någon enskilde.15  

 

Varje myndighet har rätt att anpassa sin serviceskyldighet till den aktuella arbets- och 

resurssituation. I vilken omfattning hjälpen ska lämnas i ett konkret fall beror i 

slutändan av myndighetens egen bedömning.16 Om detta kan tolkas som ett undantag 

från myndigheternas utredningsansvar är ytterst oklart. Det råder olika uppfattningar 

om det i doktrinen men det som är otvetydigt är att myndigheten inte kan låta bli att ta 

sådant utredande initiativ. Stadgandena kan enligt doktrinen rimligen tolkas så att 

myndighetens vägledningsskyldighet inte anses aktuell om den enskilde parten 

uppenbart bör förstå vad som krävs av honom. Vad part uppenbart bör förstå kan dock 

vara en svår fråga att besvara.17 

 

Detta kom tydligt till uttryck i JO: s uttalande 1997/98 s. 460 där en man klagade på 

att Danderyds kommun inte hade förnyat hans parkeringstillstånd efter att han 

skriftligen hade sökt tillstånd och kommunen därefter meddelat att han behövde 

skaffa ett läkarintyg. Han hade genom en skrivelse svarat att viss utredning som redan 

fanns tillgänglig hos kommunens fastighetskontor borde räcka och att hans behov av 

tillståndet annars kunde styrkas på sätt som han föreslog. Huruvida tekniska nämnden 

kunde införskaffa utredningen självmant får bedömas mot bakgrund av att det främst 

gällde införskaffandet av ett läkarintyg. JO har i ärendet kommit fram till att ett sådant 

intyg som ansågs behövligt kunde inte anses som lättillgängligt hos en annan 

myndighet. Kommunens eftersökande av ett läkarintyg skulle därför enligt JO: s 

mening inte kunnat främja en enkel, snabb och billig handläggning av ärendet.  

 

                                                 
15 Prop. 1985/86:80 s. 59; Hellners och Malmqvist, s. 73-80; Edelstam, Gunilla, Bidragsbedrägeri, I: 

Svensk Juristtidning 1997 s. 326. 
16 Prop. 1985/86:80 s. 60; JO 1997/98 s. 460.  
17 Edelstam, SvJT 1997 s. 341. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/JO_1997_1998_S_0460?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/JO_1997_1998_S_0460?src=document&versid=146-1-2005
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Förvaltningsmyndigheter har enligt andra stycket 4§ FL en skyldighet att lämna 

någon form av svar till den enskilde som har skickat en förfrågan till myndigheten. 

Detta bör ske i mån av tid och myndighetens arbets- och resurssituation. Även i fall 

att myndigheten inte kan eller bör stå till tjänst med till exempel en begärd upplysning 

måste den ändå upplysa om detta för den enskilde som har begärt att få upplysningen. 

Enligt förarbetena får myndigheten inte dröja med svaret längre än nödvändigt. 

Förutsättningen är dock att det går att nå den enskilde utan betydande efterforskningar 

från myndighetens sida.18 

 

2.1.2 Allmänna krav på handläggningen av ärenden 

 

Att förvaltningsmyndigheterna ändå har ett utredningsansvar vid ärendehandläggning 

där någon enskild är part fast är denna inte uttryckligen föreskriven i lagen framgår 

vidare av 7§ FL. Enligt 7§ FL ska ärendehandläggning där någon enskild är part vara 

så enkel, snabb och billig som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Detta innebär att 

myndigheten ska beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från 

andra myndigheter, om sådana behövs under handläggningen. Det är främst denna 

mening i paragrafen som ger uttryck för myndigheternas utredningsansvar. Att 

myndigheterna är skyldiga att bistå varandra framgår även av 6 § FL. Vidare stadgas 

det i 7 § FL att myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt.19 

 

Till skillnaden från föregående fall var JO i JO 1993/94 s. 344 av helt motsatt 

uppfattning om myndigheters skyldighet att självmant inhämta upplysningar och 

yttranden från andra myndigheter. I detta fall klagade en man på att 

Försäkringskassan inte hade fattat beslut i hans två ärenden på grund av att han inte 

besvarade en inkomstförfrågan. Detta lede till att han stod utan såväl sjukersättning 

som arbetsskadeersättning. Sökanden har dessutom ringt till FK och begärt att FK 

skulle ta kontakt med Skattemyndigheten för att få korrekt beslutsunderlag. JO ansåg 

att FK hade övervägt möjligheten att genom ytterligare utredning få fram de begärda 

uppgifterna men underlåtit detta med hänvisning till de resurser som stod till kassans 

                                                 
18 Prop. 1985/86:80 s. 60. 
19 Prop. 1985/86:80 s. 62; Hellners och Malmqvist, s. 99-105. 
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förfogande, samt till det förhållandet att sökanden varit skyldig att lämna uppgifter. 

Enligt JO hade myndigheten således en skyldighet att hjälpa den enskilde att få fram 

uppgifterna antigen genom kontakt med hans arbetsgivare vars namn fanns angivet i 

arbetsskadeanmälan, eller genom att ta kontakt med skattemyndigheten för att få fram 

uppgifter om sökandens arbets- och inkomstförhållanden. I sådana fall, där den 

enskilde parten av någon anledning inte själv lämnade begärda uppgifter, hade 

myndigheten, enligt JO: s uppfattning en skyldighet att försöka införskaffa 

uppgifterna från annan.20 

 Speciallagstiftningen 

Trots att FL inte uttryckligen reglerar utredningsansvar finns det en del av 

specialförfattningar som skatteförfarandelagen21 och socialtjänstlagen22 vilka genom 

konkreta bestämmelser reglerar om hur långt utredningsansvar ska sträcka sig vid 

ärendehandläggning. Som en gemensam grundsats i alla dessa bestämmelser anges att 

myndigheten ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.23 Ett visst stöd för 

tolkning av denna grundsats kan finnas i tolkning av 8§ FPL där 

förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar regleras uttryckligen. Av 8§ FPL följer att 

rätten ska se till att mål blir så utrett så som dess beskaffenhet kräver. Att en analog 

tolkning av 8§ FPL låter sig göras i detta sammanhang verkar vara helt naturligt enligt 

doktrinen. Gustaf Petrén menar att denna regel har en viss reflexverkan på 

förvaltningsmyndigheterna då de fungerar som första instans i beslutsfattandet. 8§ 

FPL ger ett visst tryck på förvaltningsmyndigheter att se till att utredningen är 

fullständig så att domstolen inte behöver komplettera utredningen.24  

 

Visst stöd, gällande myndighetens utredningsansvar kan även hittas i myndigheternas 

instruktion vilka ger en utförlig beskrivning av till exempel myndighetens uppgift, 

utredningsmedel och skyldigheten att utreda vissa förhållanden. Det ställs naturligtvis 

                                                 
20 JO 1993/94 s. 344. 
21 SFS 2011:1244. 
22 SFS 2001:453. 
23 SOU 2010:29 s. 402.   
24 Petrén Gustaf, Om förvaltningsdomstols utredningsplikt, Förvaltningsrättslig Tidskrift nr. 2-4 1977, 

s. 163; Hellners och Malmqvist, s. 81f. 
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varierande krav på myndigheternas utredningsåtgärder beroende av det materiella 

innehållet i den verksamheten som det är fråga om.25  

 

 Fullgod utredning 

Istället för formuleringen att ärenden ska bli tillräckligt utrett används i doktrinen 

uttrycket fullgod utredning.26 Svar på frågan om när en utredning kan anses fullgod 

beror på målets beskaffenhet.  Enligt förarbetena finns det två faktorer som är av 

avgörande betydelse för målets beskaffenhet. Dels de bestämmelser som finns i den 

materiella lagstiftningen om enskildas och det allmännas intresse och tyngden av 

dessa intressen, det vill säga målets materiella karaktär, dels hur partsförhållandena 

ser ut.27 Bedömningen av hur långt ett utredningsansvar sträcker sig är med andra ord 

beroende av vilket utredningsmaterial det gäller, vem som inlett ärendet samt av 

ärendets art. Av förarbetena kan det utläsas att ansvaret sträcker sig längre när det är 

en myndighet som tar initiativet till ett ingripande mot en enskild än när det är en 

enskild sökande som anhängiggör ett ärende.28  Detsamma gäller när myndigheten 

vidtar åtgärder i allmänt intresse. Ju starkare allmänt intresse, desto starkare 

utredningsansvar åligger myndigheten.29  

 

Problematiken kan vidare belysas med rättsfallet RÅ 2006 ref 15, där domstolen 

uttalade sig bland annat om faktorer- som kan påverka omfattningen av myndigheters 

utredningsansvar. I detta fall ansåg Regeringsrätten att Skatteverket brustit i sitt 

utredningsansvar i ett ärende rörande avgift till registrerat trossamfund. RegR uttalade 

bland annat att någon uttrycklig bestämmelse om utredningsansvarets fördelning 

mellan myndighet och enskild part inte finns i FL men enligt allmänna 

förvaltningsrättsliga principer anses myndigheten ha ett ansvar för att dessa ärenden 

blir tillräckligt utredda. Vad som menas med en tillräcklig utredning kan inte anges 

generellt utan får avgöras från fall till fall. Enligt praxis anses utredningspliktens 

fördelning vara beroende av bland annat ärendets natur, vem som tagit initiativ till 

                                                 
25 SOU 2010:29, s. 400. 
26 von Essen, Ulrik, Förvaltningsdomstols utredningsansvar, Förvaltningsrättslig Tidskrift, nr.1 2012, 

s. 32. 
27 Prop. 1971:30, s. 529. 
28 Hellners/Malmqvist, s. 82-84, SOU 2006:6 s.203 ff. 
29 von Essen, s. 37. 
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ärendet samt om det finns ett starkt allmänt intresse i ärendet. RegR hänvisade i sin 

motivering till att SKV:s hjälp med att ta in avgifter av detta slag är ingripande för 

den enskilde på grund av att avgiften behandlades som en skatt och att obetald avgift 

kunde lämnas till kronofogdemyndighet för indrivning. Vidare konstaterade RegR att 

det var SKV som initierade debiteringsärenden. RegR ansåg, mot bakgrund av alla 

omständigheter i målet att SKV hade brustit i sitt utredningsansvar och återförvisade 

målet till SKV för fortsatt handläggning.  

 

Av betydelse för ansvarsfördelning mellan myndigheten och den enskilde är också 

frågan om det för den enskilde handlar om betungade respektive gynnande beslut. När 

det handlar om ärenden där den enskilde försöker utverka en förmån av det allmänna 

det vill säga om ett gynnande beslut är det visserligen primärt den enskilde som ska 

visa att förutsättningarna för ett positiv beslut är uppfyllda. Men även i dessa fall 

undgår myndigheten inte skyldighet att ge anvisningar i fall där utredningen behöver 

kompletteras.30 Detta kan belysas med NJA 2013 s.1210. I rättsfallen ansåg Högsta 

domstolen att Försäkringskassan hade åsidosatt sin serviceskyldighet genom att inte 

vidta några åtgärder med anledning av handlingar som getts in till myndigheten. 

Sökanden har nämligen tillsammans med en blankett avsedd för sjukpenning lämnat 

in ett läkarutlåtande med förslag om helt sjukbidrag. Det borde ha framstått som klart 

för FK att sökanden kunde ha missförstått något, särskilt som det rörde sig om 

närliggande förmåner i socialförsäkringssystem. FK borde ta kontakt med sökanden i 

syfte att få klarhet i saken och därvid bistått med upplysningar och råd som ett led i 

serviceskyldigheten. FK hade underlåtit att informera sökanden om rätten att ansöka 

om sjukbidrag. Denna underlåtenhet hade orsakat sökanden en ekonomisk skada. 

Trots att det handlade om ett för sökanden gynnande beslut borde FK i enlighet med 4 

§ FL ha upplyst sökanden om att hon var tvungen att inkomma med en ansökan för att 

FK skulle kunna göra en utredning om rätten till sjukbidrag. Genom att inte vidta 

några sådana åtgärder har FK enligt HD:s mening brustit i utredningsansvaret.  

 

Den här uppdelningen anses dock i doktrinen som ett trubbigt instrument. Ett tydligt 

exempel som talar i denna riktning är migrationsmål. I migrationsmål är det den 

enskilde som försöker utverka en förmån av det allmänna och i detta fall borde den 

                                                 
30 NJA 2013 s. 1210; Hellner och Malmqvist, s. 82. 
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enskilde visa att förutsättningarna för det positiva beslutet är uppfyllda. Så är dock 

inte fallet och MIV har ett långtgående utredningsansvar i migrationsmål på grund av 

att det finns starka skyddsintressen men till detta ska jag återkomma till lite längre 

fram i arbetet.31 Som en sammanfattande slutsats som bland annat framkommer i 

doktrinen är att en utredning kan anses som fullgod när beslutsunderlaget är 

tillräckligt för att stå till grund för ett materiellt riktigt beslut. 

 Förarbetena om utredningsansvar 

Att lagstiftaren har valt att till skillnad från FPL inte införa en bestämmelse om 

utredningsansvar i FL framstår enligt förarbetena som inkonsekvent både rent 

rättsystematisk och sakligt.32 Av förvaltningsdomstolarna krävs det att de efter 

överklagande av förvaltningsmyndighets beslut ska se till att ärenden blir tillräckligt 

utredda utan att minst lika krav ställs på den myndigheten som ursprungligen har 

fattat beslut i ärenden. Detta anses som en ytterst olycklig konstruktion då 

förvaltningsärendena har sin början hos förvaltningsmyndigheterna. Att 

förvaltningsmyndigheterna som första beslutande instans har ett inskränkt 

utredningsansvar kan medföra fakta- och bevisförluster som inte kan rättas till vid 

ärendets senare behandling i domstol.33  

 

Diskrepans mellan myndigheters- och domstolars utredningsansvar belyses utförligt i 

det första prejudikatet på området RÅ 1974 ref. 29. Rättsfallet behandlade 

länsstyrelsens och kammarrättens utredningsskyldighet i körkortsmål. Efter att 

sökanden hade förlorat sitt körkort i samband med att han dömts för fylleri ansökte 

han på nytt om körkortstillstånd hos länsstyrelsen. Både länsstyrelsen och 

kammarrätten hade avslagit han ansökan med motivering att han trots en viss visad 

skötsamhet ännu inte bör betros med körkort. Regeringsrätten återförvisade målet för 

en ny handläggning till länsstyrelsen på grund av att RegR ansåg att ingen av 

beslutsinstanserna uppfyllde sin utredningsskyldighet i målet. RegR framhöll att trots 

att bevisningen som sökanden hade inkommit med till länsstyrelsen om sin 

skötsamhet inte var tillräcklig för bedömning om han uppfyllde skötsamhetskrav för 

körkortstillstånd borde länsstyrelsen ha berett honom tillfälle att inkomma med 

                                                 
31 von Essen s. 38; Prop. 2004/05:170 s. 153 ff. 
32 SOU 2010:29, s. 
33 Petrén, s. 162.f.  
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ytterligare utredning. I domen utvecklade regeringsrådet Petrén sin mening angående 

förvaltningsmyndigheters utredningsansvars utsträckning i denna typ av ärenden med 

hänsyn till dess karaktär av massärenden. Mot bakgrund av att det handlar om ett för 

individen ytterst känsligt beslut det vill säga ett beslut som kan vara av avgörande 

betydelse för den enskildes möjlighet till utbildning eller även möjligheten att kunna 

försörja sig, fann Petrén att länsstyrelsen borde åtagit sig större utredningsansvar. 

Petrén har vidare i domen diskuterat den diskrepans som existerar mellan 

förvaltningsmyndighets och förvaltningsdomstols lagstadgade utredningsansvar 

genom att betona att detta medför många olägenheter för förvaltningsprocessen. 

Exempelvis förvandlas en utredning som förvaltningsmyndigheten kunnat avstå 

genom överklagandet till en skyldighet för domstolen att införskaffa utredningen. Att 

lagstiftaren väljer att inte lagstadga om förvaltningsmyndigheters utredningsansvar 

gör att 8§ FPL har en reflexverkan på förvaltningsmyndigheterna. Vilket innebär att 

trots att lagstiftaren inte lagstadgar om förvaltningsmyndigheters utredningsansvar 

ålades ändå ett utökat utredningsansvar på förvaltningsmyndigheterna genom 

rättspraxis. Problemet är dock att det utökade utredningsansvar som hade vuxit fram i 

rättspraxis i slutändan ofta är beroende av den enskilde tjänstemannens bedömning.34 

  

Därför har en viss intention funnits i förarbetena under en längre tid att 

officialprincipen bör lagstadgas i FL, exempelvis i SOU 2010:29 att en sådan 

bestämmelse om förvaltningsmyndigheters utredningsansvar skulle införas i FL.35 

Bestämmelsen kan enligt förslaget utformas i nära anslutning till den befintliga 

formuleringen i första stycket 8§ FPL men bör samtidigt innehålla ett andra stycke där 

det stadgas om skyldigheten för den enskilde, som väckt ett ärende hos myndigheten 

att ge in den utredning som den enskilde vill åberopa till stöd för det framställda 

anspråket.36 Som en anledning till detta anges att en ny bestämmelse om 

utredningsansvar i FL skulle tydliggöra att tyngdpunkten i förvaltningsförfarandet ska 

ligga i första instans. På detta vis ska handläggningen i första instans bidra till att reda 

ut oklarheter och undanröja onödiga överklaganden. Vidare anförs det i förarbetena 

att även i de fall då överklaganden sker borde intentionen vara att sakfrågorna borde 

                                                 
34 RÅ 1974 ref. 29; Petrén, s. 158ff.;Diesen Christian m.fl. Prövning av migrationsärenden, Bevis 8, 

Upplaga 2, Elanders Sverige AB, Vällingby 2012, s. 160ff. 
35 SOU 2010:29, s. 416f; Se vidare SOU 1981:46 s. 104 ff.; SOU 1983:73 s. 80 ff. 
36 SOU 2010:29, s. 419. 
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vara så tydliga att domstolen kan hantera dem på ett effektivt sätt. Det principiella 

utredningsansvaret bör därför, enligt förarbetena ligga i första instans på så sätt att 

förvaltningsmyndigheterna har huvudansvaret för att ett ärende blir så väl utrett att det 

kan mynna ut i ett materiellt riktigt beslut.37 Som ett kompletterande argument anförs 

vidare att ett införande av en uttrycklig bestämmelse om utredningsansvar i FL skulle 

kunna undvara de allmänt hållna men inte synkroniserade bestämmelser om 

utredningsansvar som förekommer i specialförfattningarna.38 

 

Lagstiftaren har dock medvetet undvikit att införa en uttrycklig bestämmelse om 

myndigheters utredningsansvar i FL. Departementschefen har i prop. 1985/86:80 till 

exempel uttalat att det anses som en självklar och underförstådd grundsats sedan länge 

att myndigheterna är skyldiga att se till att deras ärenden blir tillräckligt utredda. Trots 

att någon uttrycklig bestämmelse om myndigheters utredningsansvar inte finns 

tillämpas den ändå flitigt som en allmängrundsats i rättspraxis. En eventuell 

bestämmelse om utredningsansvar i FL skulle bli för allmänt hållen med hänsyn till 

antal olika ärendetyper som förekommer inom den offentliga förvaltningen. Vidare 

anförs det att en bestämmelse om myndigheters utredningsansvar tenderar att skapa 

en viss förvirring hos den enskilde om att det är myndigheter som ska svara för hela 

utredningen.39   

                                                 
37 Ibid, s. 397. 
38 Ibid, s. 417. 
39 Prop. 1985/86:80 s. 19.  
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3 Rätt till asyl 

Rätten till asyl utgör en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den 

garanterar att var och en har rätt att i andra länder åtnjuta asyl från förföljelse.40 Detta 

kapitel syftar till att ge läsaren en överblick av både internationella och EU-rättsliga 

regelverk vilka utgör ramen för asylprocessen vad gäller ensamkommande barn. I 

fortsättningen presenteras även grunder för beviljande av uppehållstillstånd i den 

svenska asylrätten. 

 Internationell rätt 

3.1.1 Genevekonventionen  

1951-års konvention angående flyktingars rättsliga ställning så kallade 

Genevekonventionen med 1976-års tilläggsprotokoll (New York – protokollet) är den 

grundläggande internationella överenskommelsen inom flyktingområdet. 

Konventionen innehåller ett juridiskt system för flyktingar och anger vilka rättigheter 

och förmåner som de fördragsslutande länderna bör garantera flyktingar som vistas på 

deras territorium. Sverige har tillträtt så väl Genevekonventionen som New York-

protokollet.  Enligt konventionens art. 1 (A) 2 avses med flykting en person som på 

grund av fruktan för förföljelse med anledning av sin ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig utanför sitt 

hemland och inte kan räkna med hemlandets skydd.41 Begreppet flykting definieras i 

4.kap. 1§ UtlL och är i enlighet med konventionens ovan nämnda art. 1 (A) 2. Hur 

prövningen av flyktingskapet ska gå till regleras inte av konventionen utan lämnas åt 

konventionsstaterna att själva reglera.  

 

3.1.2 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barns rättigheter från år 1989 är en av det främsta rättsliga 

instrument för skydd av barns rättigheter över hela världen. Konventionen bygger på 

                                                 
40 Art. 14 FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. 
41 Prop. 2009/10:31 s. 99; Wikrén Gerhard, Sandesjö Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 

nionde upplagan, Norstedts Juridik AB, år 2010, s. 47. 
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fyra grundprinciper: förbud mot diskriminering42, principen om barnets bästa43, rätten 

till liv och utveckling44, samt rätten att framföra sina åsikter och få dem 

respekterade45. Barnkonventionen föreskriver regler om hur konventionen ska 

tillämpas och hur denna tillämpning ska kontrolleras. Internationella 

barnrättskommittén är ett oberoende expertorgan som följer upp och kontrollerar 

staternas tillämpning av konventionens regler. Sverige var ett av de första länderna 

som redan 1990 ratificerade FN:s konvention om barns rättigheter. Genom att 

underteckna konventionen har Sverige förpliktat sig att uppfylla konventionens 

målsättningar.46 Trots att det har gått 25 år sedan dess är barnkonventionen ännu inte 

svensk lag och detta medför stort kritik från FN:s barnkommittés sida. 

Barnkonventionen har även två tilläggsprotokoll. Den ena rör frågan om barns 

indragning i väpnade konflikter. Det andra protokollet behandlar frågan om sexuell 

exploatering av barn, handel med barn och barnprostitution och pornografi.47 

 

 EU-rättsliga regler 

3.2.1 Skyddsgrundsdirektivet 

Direktivet 2004/83/EG antogs av europeiska rådet med syfte att garantera att en 

miniminivå av förmåner är tillgängliga för tredjelandsmedborgare eller statslösa 

personer som söker internationellt skydd samt att garantera att alla medlemsstaterna 

tillämpar gemensamma kriterier för att fastställa vilka av dessa personer som är i 

behov av internationellt skydd.48 För att kunna få en ökad harmonisering inom EU 

vad gäller grunderna för att få skydd och innehållet i skyddet för personer som är i 

behöv av internationellt skydd antogs ett omarbetat skyddsgrundsdirektiv 

2011/95/EU. Syftet med omarbetningen var bland annat att uppnå ett mer effektivt 

asylsystem.49 I detta arbete kommer jag endast att hänvisa till det omarbetade 

direktivet. Direktivet reglerar detaljerade kriterier för fastställande av flyktingskap 

                                                 
42 Barnkonvention från 1989, artikel 2. 
43 Ibid, art. 3. 
44 Ibid, art. 6. 
45 Ibid, art. 12. 
46 Prop. 2004/05:170, s. 94. 
47 Diesen m.fl. s. 122. 
48 SOU 2006:6 s. 19f.; Diesen m.fl. s. 28. 
49 Ds 2013:72 s. 39; Prop. 2013/14:248 s. 20. 
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samt kriterier för att en utlänning ska kunna anses som alternativt skyddsbehövande.50 

Medlemsstaterna får enligt art. 3 i direktivet införa förmånligare kriterier för 

fastställande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande om det 

inte är oförenligt med direktivets bestämmelser. På vilket sätt vederbörande 

myndigheter ska bedöma fakta och omständigheter i asylprocessen regleras i art. 4 i 

direktivet. Sociala förmåner, tillträde till arbetsmarknad, rätt till utbildning och alla 

andra förmåner som är knutna till den beviljade statusen är också reglerade i 

skyddsgrundsdirektivet.51 Förmåner som ett ensamkommande barn erhåller efter 

beviljad status regleras i art. 31 i direktivet. 

3.2.2 Asylprocedursdirektivet  

Rådets direktiv 2005/85/EG det så kallade asylprocedursdirektivet, infördes som ett 

led i harmoniseringen av det europeiska asylsystemet. Det första direktivet 

omarbetades nyligen och det är det omarbetade asylprocedurdirektivet 2013/32/EU 

som kommer att tillämpas i detta arbete.52 Direktivet stadgar miniminormer för 

medlemsstaternas asylförfaranden och ger garantier för handläggning av 

asylansökningar.53 I asylprocedurdirektivets kap. II redogörs det för grundläggande 

principer och garantier för asylförfarande. Enligt direktivet har den asylsökande bland 

annat rätt att stanna kvar i medlemsstaten tills dess att ansökan är prövad, rätt till 

rättshjälp, rätt till personlig intervju samt rätt till tillgång till domstolsprövning.54 

Enligt art. 8.2 (a) ska varje asylansökan prövas individuellt, objektivt och opartiskt. I 

den svenska lagstiftningen uppfylls dessa krav dels genom 1 kap. 9 § RF där allas 

likhet inför lagen stadgas, dels genom bestämmelserna i FL och FPL om bland annat 

officialprincipen, serviceskyldighet, muntlighetsprincipen och så vidare.55 För 

ensamkommande barn ges uttryckliga garantier i direktivets art. 25. Dessa garantier 

omfattar bland annat barnets rätt till ett offentligt biträde, rätten till information, rätten 

till en personlig intervju, att denna intervju genomförs av en person som har 

nödvändiga kunskaper om underårigas särskilda behov samt att barnets bästa ska 

genomsyra hela asylprocessen. I direktivets art. 25.5 regleras också medlemsstaternas 

                                                 
50 Prop. 2013/14:248 s. 32ff. 
51 Ibid, s. 24f. 
52 Rådets direktiv (2013/32/EU) av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och 

återkalla internationellt skydd. 
53 Asylprocedurdirektivet, art. 1.  
54 Diesen m.fl. s. 29, Asylprocedurdirektivet, art. 6-22 och art. 23-36. 
55 Prop. 2009/10:31 s. 92; Diesen m.fl. s. 48. 
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rätt att utföra läkarundersökningar i syfte att kunna fastställa åldern på 

ensamkommande barn i samband med prövningen av en ansökan om internationellt 

skydd.56 

3.2.3 Dublinförordningen 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 604/2013 så kallade 

Dublinförordning är en av de viktigaste rättsakterna som ligger till grund för en 

gemensam asylpolitik inom EU.57 Den trädde i kraft den 19 juli 2013 och är direkt 

tillämplig i medlemsstaterna sedan den 1 januari 2014. Förordningen är en 

omarbetning av en gammal version som fortfarande tillämpas på de asylansökningar 

som är inkomna före den 1 januari 2014.58 Dublinförordningen innehåller regler om 

kriterier och mekanismer som tillämpas för att avgöra vilken medlemsstat som är 

ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in till någon medlemsstat. 

Syftet med reglerna är att motverka att en asylansökan prövas av flera EU-länder 

eftersom asylsökande sänds tillbaka till det land som utpekas som ansvarig enligt de 

kriterierna som ställs upp i Dublinförordningen. 59 Exempelvis kan ett land vara 

ansvarigt för att pröva asylansökan om den asylsökande har lämnat in sin första 

asylansökan där, har rest in illegalt via den staten, har familjemedlemmar där eller har 

fått visum dit.60 Den omarbetade Dublinförordningen innehåller bestämmelser om 

ensamkommande barn och deras speciella ställning vid tillämpning av förordningen.61 

Detta ska dock diskuteras lite längre fram i arbetet i den delen av uppsatsen som 

handlar om ålderns betydelse för uppehållstillstånd.  

 

                                                 
56 Prop. 2013/14:197 s. 33. 
57 Prop. 2013/14:197 s. 8f. 
58 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att 

avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i 

tredjeland har gett in i någon medlemsstat.  
59 Diesen m.fl. s.25f. 
60 Prop. 2013/14:197 s. 10f. 
61 Dublinförordningen (EU) 604/2013, art. 6 och art. 8. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/CLX_3_2013_R_0604?src=document&versid=146-1-2005
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 Skyddsgrunder för beviljande av 
uppehållstillstånd i UtlL 

I den svenska lagstiftningen avses med asyl, enligt 1 kap. 3§ UtlL ett 

uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han är flykting eller alternativt 

skyddsbehövande. Enligt 5 kap. 1§ UtlL har flyktingar, alternativt skyddsbehövande 

och övriga skyddsbehövande som befinner sig i Sverige rätt till uppehållstillstånd. Om 

uppehållstillstånd inte kan ges till en utlänning på grund av de redan nämnda 

skyddsgrunderna kan uppehållstillstånd ändå beviljas om det föreligger synnerligen 

ömmande omständigheter.62 Följande avsnitt kommer att behandla de olika grunderna 

för beviljande av uppehållstillstånd till en utlänning i asylprocessen. Bestämmelserna 

i UtlL gör ingen skillnad mellan vuxna och barn när det gäller skyddsgrunder och 

bägges asylansökan handläggs utifrån samma rättsregler. Viss skillnad förekommer 

dock ändå vid tillämpning och tolkning av UtlL:s bestämmelser när det gäller 

handläggning av barnärenden.63 Undantag utgörs av bestämmelsen om synnerligen 

ömmande omständigheter där barnens rättsliga ställning regleras uttryckligen och 

separat från de vuxnas i paragrafens andra stycke. Barnets specifika ställning vid 

bedömning av skyddsgrunderna ska dock inte närmare behandlas i detta kapitel. 

Denna problematik ska istället diskuteras i kap. 4 där frågan om varför det är mer 

fördelaktigt att vara barn i asylprocessen behandlas.  

3.3.1 Flykting 

Så som det framkommer från kap. 3.1.1 i uppsatsen definieras begreppet flykting i 

svensk utlänningslagstiftning i enlighet med artikel 1 (A) 2 Genèvekonventionen. 

Enligt 4 kap. 1§ UtlL avses med flykting en utlänning som  

”befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon 

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

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

en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig 

av detta lands skydd.”  

 

Enligt förarbetena bör flyktingdefinitionen tolkas med stöd av internationella 

rättsprinciper och flyktingkonventioner. Utgångspunkt för tolkning bör vara 

UNHCR:s handbok om förfarande och kriterierna för fastställande av flyktingars 

                                                 
62 5 kap. 6§ UtlL. 
63 Prop. 2009/10:31, s. 103.  
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rättsliga ställning64 och skyddsgrundsdirektivet.65 Begreppet flykting regleras i 

skyddsgrundsdirektivets art. 2c men till skillnad från Genevekonventionen omfattar 

endast tredjelandsmedbörjare och statslösa.66 

 

Enligt bestämmelsen i UtlL omfattas med flykting dels den som är medborgare i ett 

visst land, dels den som är statslös. Så fort en person lämnar sitt land på grund av de 

skäl som anges i flyktingdefinitionen är han att anses som flykting om övriga 

rekvisiter från paragrafen är uppfyllda.67 För att någon ska anses som flykting krävs 

det vidare att han befinner sig utanför sitt land på grund av att han känner välgrundad 

fruktan för förföljelse. Rekvisitet fruktan är ett subjektivt element och kräver en 

bedömning av sökandes egna upplevelser. Sökandes fruktan måste dock underbyggas 

av ett objektivt förhållande. Till rekvisitet fruktan tillfogas rekvisitet välgrundad det 

vill säga att det krävs att den subjektivt upplevda fruktan måste ha fog för sig.68 

Bedömningen av rekvisiterna innebär alltså en värdering av den sökandes berättelse 

utifrån kunskap om faktiska förhållande i den sökandes hemland.69 Om det finns 

anledning att anta att sökanden kan utsättas för förföljelse vid återvändande till 

hemlandet då kan fruktan anses som välgrundad. Det är således en framåtsyftad 

bedömning som ska göras i varje enskild fall.70 

 

Nuvarande UtlL definierar inte uttryckligen om vad som omfattas med begreppet 

förföljelse. Sådan definition fanns i 1980 års UtlL men denna har inte förts vidare till 

de följande utlänningslagarna. Det anges i förarbetena att någon väsentlig ändring i 

tolkning av begreppet förföljelse inte har skett i förhållande till 1980 års UtlL och 

därför ska denna tolkning användas flitig ännu än idag.71 Enligt denna bestämmelse 

avsågs med förföljelse en sådan förföljelse som är riktat mot utlänningens liv eller 

frihet eller som annars är av svår beskaffenhet.72 Dessutom anges det i UNHCR:s 

                                                 
64 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 

under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 2011. 
65 Prop. 2009/10:31, s. 102; Prop. 1996/97:25, s. 97. 
66 Prop. 2009/10:31, s. 99. 
67 Wikrén Gerhard, Sandesjö Håkan (2010) Utlänningslagen med kommentarer, nionde upplagan, 

Norstedts Juridik AB, s. 158f; UNHCR:s handbok, p. 28. 
68 UNHCR:s handbok, p. 37-41. 
69 UNHCR:s handbok, p. 42-43.  
70 Prop. 2009/10:31, s. 101.  
71 Prop. 1988/89:86 s. 77. 
72 Wikrén och Sandesjö (2010) s. 164.  
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handbok att även andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter alltid utgör en 

förföljelse.73 Vid tolkning av rekvisitet förföljelse ska enligt förarbetena hänsyn också 

tas till skyddsgrundsdirektivet där som förföljelsegrundande omständigheter uppställs 

bland annat våld av fysisk, psykisk och sexuell art, diskriminerande och 

oproportionerliga åtal eller straff samt åtgärder som särskilt riktar sig mot barn.74 En 

flyktingbestämning är en framåtsyftande bedömning som tar sin utgångspunkt i 

objektiva faktorer och då främst risken för förföljelse vid ett återvändande till 

hemlandet.75 För att en utlänning ska anses som flykting krävs det slutligen att han 

inte kan eller inte vill begagna sig hemlandets skydd. De specifika 

förföljelsegrunderna ska inte diskuteras utförligare här på grund av arbetets 

begränsade omfattning.  

 

3.3.2 Alternativt skyddsbehövande  

 

Om utlänning inte uppfyller krav för att anses som flykting enligt 4 kap. 1§ UtlL då 

ska hans asylansökan prövas mot 4 kap. 2§ UtlL. I paragrafen anges förutsättningarna 

för att en utlänning ska anses vara alternativt skyddsbehövande. Motsvarande 

bestämmelser finns i skyddsgrundsdirektivets art. 2 f och 15 c. För att en utlänning 

ska anses vara alternativ skyddsbehövande krävs det att han befinner sig utanför 

medborgarskapslandet samt att han inte kan eller inte vill ta del av landets skydd. 

Därutöver omfattas även statslösa personer om de befinner sig utanför det land där de 

brukade ha sin vanliga vistelse. Omständigheter som kan medföra att en utlänning kan 

anses vara ett alternativ skyddsbehövande är att utlänning riskerar att straffas med 

döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling eller 

bestraffning vid återvändande till landet. Att en utlänning löper en allvarlig risk att 

skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad 

konflikt är också en omständighet som kan leda till att en utlänning får internationell 

skydd som alternativ skyddsbehövande.76  

 

                                                 
73 UNHCR:s handbok p. 51. 
74 SOU 2006:6, s. 108ff; Skyddsgrundsdirektivet, art. 9.2. 
75 Wikrén och Sandesjö (2010) s. 128. 
76 Wikrén och Sandesjö, s. 184f, Prop. 2009/10:31 s. 118ff.art. 3 EKMR och FN:s konvention mot 

tortyr. 
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3.3.3 Övrigt skyddsbehövande 

Att skyddsgrundsdirektivet är ett minimidirektiv innebär en möjlighet för 

medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning ställa upp förmånligare villkor 

gällande skyddets innehåll likaså att utvidga kretsen av de som ska kunna erhålla 

uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Genom 4 kap. 2a § UtlL infördes en ny 

skyddskategori i svensk utlänningslag som saknar motsvarighet i internationell rätt. 

Denna kategori infördes i samband med införlivandet av skyddsgrundsdirektivet då en 

viss överlappning med direktivets kategori subsidiärt skyddsbehövande förelåg. Enligt 

bestämmelsen anses som övrigt skyddsbehövande den som behöver skydd från en 

yttre eller inre konflikt eller som på grund av svåra motsättningar i hemlandet känner 

välgrundad fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp.77 Begreppet välgrundad 

fruktan ska här bedömas på samma sätt som i flyktingparagrafen. Att övergrepp måste 

vara av alvarligt slag innebär att den måste vara av svår beskaffenhet. Som exempel 

på allvarliga övergrepp anges i förarbetena repressalier, sexuella övergrepp, 

rättsövergrepp och trakasserier som är av allvarligt slag men inte utgör tillräcklig 

grund för att skydd kan medges enligt flyktingparagrafen.78 Även statslösa kan åtnjuta 

skydd enligt denna grund med förutsättning att han befinner sig utanför det land där 

han tidigare har haft sin vanliga vistelseort. 

3.3.4 Synnerligen ömmande omständigheter 

Om asylsökande inte tillhör till någon av ovan presenterade skyddskategorierna kan 

uppehållstillstånd ändå beviljas om det föreligger sådana synnerligen ömmande 

omständigheter som omfattas med 5 kap. 6§ UtlL. Till skillnad från bestämmelserna 

om de olika skyddsgrunderna tar denna bestämmelse uttrycklig hänsyn till om den 

sökande är ett barn.79 På vilket sätt bedömningen påverkas när det kommer till 

uppehållstillstånd när den asylsökande är ett barn ska dock utförligt diskuteras i 

uppsatsens kapitel 5. 

 

Att det krävs synnerligen ömmande omständigheter för att en utlänning ska få beviljat 

uppehållstillstånd talar för att det handlar om en undantagsbestämmelse som ska 

                                                 
77 Prop. 2009/10:31, s. 118f. 
78 Prop. 2004/05:170, s. 274. 
79 Prop. 2004/05:170, s. 280. 
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tillämpas restriktivt i praxis.80 Enligt förarbetena krävs en sammantagen individuellt 

riktad bedömning av de personliga förhållandena i varje enskild fall. Omständigheter 

som särskilt ska beaktas vid denna bedömning är utlänningens hälsotillstånd, 

anpassning till Sverige och situation i hemlandet.81 

 

För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas en utlänning av enbart medicinska skäl 

krävs det enligt rättspraxis att hälsotillståndet är synnerlig allvarligt, i det närmaste 

livshotande.82 Därmed ska också beaktas om det är möjligt och rimligt att vården ges i 

Sverige. Av betydelse i detta sammanhang är också bedömning om vården kan 

förväntas leda till en påtaglig förbättring samt om utlänningen kan få adekvat vård i 

hemlandet.83 

 

En omständighet som vidare ska beaktas vid en samlad bedömning om det föreligger 

synnerligen ömmande omständigheter i det enskilda fallet är sökandes anpassning till 

Sverige. Tiden för vistelse är inte avgörande i detta fall utan fokus ligger på vilken 

anknytning sökanden har fått till Sverige. Vid bedömningen ska hänsyn också tas till 

sökandes anknytning till hemlandet. Anpassning som har skett under tiden sökanden 

har hållit sig undan myndigheterna ska inte beaktas vid denna bedömning.84 Att en 

utlänning har vistats i Sverige utan tillstånd under en period av sex år, pratar flytande 

svenska, har bedrivit näringsverksamhet, köpt sin egen bostad och är för övrigt aktivt 

i det svenska samhället var enligt MiÖD i MIG 2014:9 inte tillräckligt för att 

utlänningen, efter en samlad bedömning, ska beviljas uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter. MiÖD har i detta fall betonat att de 

omständigheter som ska stå till grund för ett beslut om uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter måste vara av mer allvarlig beskaffenhet samt 

att det måste framstå som inhumant eller oproportionerligt att personen i fråga ska 

avvisas. 

 

 

  

                                                 
80 Stern, Rebecca, Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet i 

svensk asylpraxis, I: Svensk Juristtidning 2012, s. 298; MIG 2007:15; MIG 2007:33; MIG 2012:13. 
81 Wikrén och Sandesjö, s. 265f. 
82 MIG 2007:15. 
83 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
84 MIG 2007:15.  
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4 Ensamkommande barn och 
asylförfarandet 

Asylförfarandet för ensamkommande barn regleras inte på något speciellt sätt i UtlL 

utan omfattas av de materiella -och processuella reglerna som i allmänheten gäller för 

alla asylsökande. Trots det har asylförfarandet för ensamkommande barn sina särdrag 

vilka kommer att presenteras i detta kapitel. 

 Barnets bästa i asylprocessen 

En av frågeställningarna i det här arbetet är att utreda om åldersbedömningar av 

ensamkommande barn utförs i enlighet med principen om barnets bästa. För att en 

sådan bedömning ska kunna göras i analysdelen görs en framställning av principen 

om barnets bästa i följande avsnitt. På detta vis får läsaren en övergripande bild om 

principens innebörd och reglering så väl i den svenska som i den internationella 

rätten.  

 

En av de fyra grundläggande principerna som FN:s barnkonvention grundas på är 

principen om barnets bästa.85 Principen formuleras i art. 3 och stadgar att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Konventionen 

ställer krav om att barnets bästa alltid ska beaktas i beslutsfattandet samt att 

beslutande myndighet alltid måste förvissa sig om att barnets bästa har kommit med 

och redovisats i beslutsprocessen. Som ett led i genomförandet av barnkonventionen 

har Sverige infört en så kallad portalparagraf om barnets bästa i UtlL. Enligt 1 kap. 10 

§ UtlL ska MIV ta hänsyn till barnets hälsa och utveckling samt till barnets bästa i 

övrigt i ärenden om uppehållstillstånd. Vidare stadgas det i 1 kap 11§ UtlL att om det 

inte är olämpligt med hänsyn till barnets ålder och mognad ska barnet höras i ärenden 

om uppehållstillstånd som rör barnet. Denna bestämmelse infördes i UtlL i enlighet 

med art. 12 FN:s barnkonvention.86 Art. 12 innebär att barn som är i stånd att bilda 

egna åsikter ska ha rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Vilken 

betydelse som barnets åsikter ska ha i asylprocessen avgörs i förhållande till barnets 

                                                 
85 Se under kapitel 3.1.2 om alla fyra principer.  
86 Prop. 2004/05:170, s. 269. 
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ålder och mognad. Följaktligen måste utredningens omfattning varieras med hänsyn 

till barnens ålder, mognad samt fysiska och psykiska hälsa.87  

 

MIV har i linje med det ovan nämnda ställt upp fyra mål som ska ha genomslagskraft 

över hela UtlL vid handläggning av varje ärende som rör barn vilka är att: 

- Barnets bästa alltid ska beaktas; 

- Barns rätt att få uttrycka sina åsikter och bli hörda ska säkras; 

- Barns delaktighet i asylprocessen ska främjas; 

- Barnets bästa ska säkerställas genom användning av barnkonsekvensanalyser.88 

I enlighet med dessa målsättningar har MIV vidtagit olika åtgärder för att säkerställa 

att barnets bästa beaktas vid handläggning av barnärenden. Det görs exempelvis stora 

ansträngningar att vid samtliga enheter där MIV utreder asylärenden som omfattar 

barn, ska finnas handläggare med särskild barnkompetens.89 Vid varje kontakt mellan 

MIV och barnet tas speciell hänsyn till barnets önskemål om handläggarens och 

tolkens könstillhörighet. Inför varje beslut och andra åtgärder som berör barn 

analyseras konsekvenserna för barnet.90 Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom 

MIV. I skrivande stund pågår ett utvecklingsarbete vid MIV:s Barnenheten i Malmö 

med syfte att finkalibrera asylprocessen rörande barn och minska 

handläggningstiderna.91 

 

Principen om barnets bästa är till sitt innehåll obestämt och öppet. Det ges inga 

vägledningar i barnkonventionen när det gäller hur barnets bästa ska tolkas i ett 

konkret fall. En viss vägledning kan dock hittas i förarbetena till UtlL där det påpekas 

att det i varje enskilt fall ska tas hänsyn inte bara till de samlade rättigheter som 

barnkonvention garanterar utan också till behov och intressen som det enskilda barnet 

har.92 Formulering av barnets perspektiv i asylärenden i 1 kap. 10§ UtlL som barnets 

hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt ska beaktas upplevs i doktrinen som 

ett öppet koncept där alla tänkbara aspekter i någon mening omfattas.93 För att kunna 

                                                 
87 Handbok i migrationsärende, s. 780.  
88 GDA 6/2011, Migrationsverkets barnpolicy. 
89 Prop. 2004/05:170 s. 145f; Prop.2009/10:232, s. 15. 
90 Förordningen (2007:996) om instruktion för Migrationsverket, 2§ p.9. 
91 Migrationsverkets rapport, Rådgivnings uppdrag (2014:1) avseende asylprocessen för barn utan 

vårdnadshavare, 2015-01-29. 
92 Prop. 2009/10:232, s. 15; UN High Commissioner for Refugees, Best Interests Determination 

Children - Protection and Care Information Sheet, 2008. 
93 Schiratzki, Johanna, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige. En rättsvetenskaplig undersökning, 

Iustus förlag, Uppsala 2005, s. 35, 48. 
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beakta barnets bästa måste en individuell bedömning göras utifrån barnets ålder, kön, 

särskilda situation i Sverige och i hemlandet, barnets nätverk i Sverige och i 

hemlandet, barnets rätt till liv, utveckling, hälsa, omvårdnad, utbildning m.fl.94 Att 

lagstiftaren har valt en sådan öppen formulering av principen om barnets bästa medför 

ett större tolkningsutrymme för den som ska tillämpa principen i ett konkret fall. Detta 

möjliggör för handläggare att göra individuella bedömningar i varje enskilt fall och ta 

hänsyn till värden som inte uttryckligen nämns i lagstiftningen.95  

 

Prövningen av barnets bästa i utlänningsärenden kan emellertid inte gå så långt att 

vara barn blir ett eget kriterium för uppehållstillstånd. Detta skulle kunna medföra en 

risk att barnen utnyttjas av sina föräldrar på ett otillbörligt sätt för att få 

uppehållstillstånd när skyddsskälen annars är otillräckliga.96 Vid sidan om den 

individuella bedömningen om barnets bästa där avvägningen görs mellan de olika 

intressena på den individuella nivån ska enligt förarbetena hänsyn även tas till vissa 

av samhällets intressen. Ett sådant intresse som ska vägas mot barnens intresse av att 

få vistas i Sverige är samhällets intresse att reglera invandringen. Intressekonflikten 

som uppstår som resultat av en sådan avvägning talar för att kravet i art. 3 i 

barnkonventionen, att barnets bästa alltid ska beaktas inte är absolut samt att den kan 

ge vika på grund av vissa allmänna samhällsintressen.97 Trots att den grundläggande 

avvägningen av olika intressen sker i lagstiftningsarbetet måste en avvägning, på 

denna grund ändå göras för varje barn vid handläggning av varje konkret fall.98 

 

 Ålderns betydelse för frågan om 
uppehållstillstånd 

I kapitel 3.3 beskrivs de skyddsgrunder enligt vilka uppehållstillstånd kan beviljas för 

asylsökande. Skyddsgrunderna är förvisso likadana både för asylsökande vuxna och 

barn. Som redan har diskuterats har barn dessutom inte samma rättsställning som 

vuxna. Detta gör att vid prövning av de olika skyddsgrunderna kan likadana 

                                                 
94 Handbok i migrationsärenden, s. 776f. 
95 Lundberg, Anna (2009) Principen om barnets bästa i asylprocessen – ett konstruktivt verktyg eller 

kejsarens nya kläder? Malmö Högskola, Malmö s.16 
96 Prop. 1996/97:25 s. 247; Prop. 2004/05:170 s. 193. 
97 SOU 1995:75, s. 232. 
98 Prop. 1996/97:25, s. 246. 
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omständigheter bedömas olika beroende på om det handlar om vuxna eller 

ensamkommande barn i asylprocessen. Samma tendens följer bedömningen om 

internt flyktalternativ föreligger.  På vilket sätt barnens rättsställning skiljer sig från 

de vuxnas rättsställning i asylprocessen samt varför det är förmånligare att vara barn 

än vuxen i asylprocessen kommer att diskuteras i nästkommande avsnitt.  

4.2.1 Skyddsgrunder och barn 

Så som det har redan konstaterats, finns det inga särskilda bestämmelser i 

utlänningslagen som tar hänsyn till asylsökande ensamkommande barn avseende 

skyddsgrunderna. Samma definition av en flykting eller alternativt skyddsbehövande 

tillämpas på alla asylsökande oavsett deras ålder. På grund av att UtlL, enligt de 

internationella och europeiska åtagandena måste genomsyras av principen om barnets 

bästa kan samma rekvisit i de olika skyddsgrunderna tolkas på olika sätt beroende på 

om det handlar om ett barn eller en vuxen asylsökande.99 Huruvida ett 

ensamkommande barn kan kvalificera sig för någon av de skyddsgrunder som finns i 

utlänningslagen beror på graden av hans mentala utveckling och mognad. Därför är 

det viktigt att vid bedömning av skyddsgrunderna för ensamkommande barn särskild 

hänsyn tas till barnets mentala utveckling, barnets mognad, samt att barnet oftast kan 

ha begränsade kunskap om förhållandena i hemlandet.100 När det exempelvis gäller att 

bedöma rekvisitet välgrundad fruktan i flyktingdefinition måste speciell hänsyn tas 

till det faktum att barnen kan manifestera sin fruktan på ett sätt som skiljer sig från de 

vuxna. Därför är det viktigt att vid en sådan bedömning ta större hänsyn till vissa 

objektiva faktorer och baserat på dessa bedöma om ett barn kan anses ha en 

välgrundad fruktan för förföljelse.101 Det kan presumeras, i frånvaro av indikationer 

på motsatsen att ett barn som är 16 år eller äldre kan anses vara tillräckligt moget att 

ha en välgrundad fruktan för förföljelse. När det dock gäller minderårigas mentala 

mognad krävs en individuell bedömning i varje enskilt fall där hänsyn ska tas till 

barnets personliga-, familje- och kulturella bakgrund.102 

 

                                                 
99 Se under kap. 4.1. 
100 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking 

Asylum, 1997, p. 8.6; UNHCR:s handbok, p. 214 – 217. 
101 Jacobson,Monica och Olsson,Lars ”Hur brister I förståelsen av barns rättigheter hindrar en 

rättssäker prövning” I: Asylsökande i Sverige-ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och 

vuxna? (red. Fryklund, Björn och Lundberg Anna) Holmbergs, Malmö, 2009, s.29. 
102 UNHCR:s handbok, p. 215f; UNHCR:s riktlinjer om flyktingbarn, p.8.10. 
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4.2.1.1 Barnspecifik förföljelse eller kränknig  

Endast sådan förföljelse som har sin grund i utlänningens ras, nationalitet, religiösa 

eller politiska uppfattningar, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp kan leda till flyktingskap.103 Att vara flyktingbarn är inte 

skyddsgrundande i sig men enligt den folkrättsliga litteraturen kan även barn anses 

utgöra en särskild samhällsgrupp. Barn är att anse som en specifik samhällsgrupp på 

grund av sin sårbarhet och sin vaga ställning i vissa samhällen. Som exempel på vad 

som kan anses som en särskild samhällsgrupp i detta sammanhang anges unga pojkar 

i ett länd som Eritrea104 där tvångsrekrytering till militären är vanligt 

förekommande.105 Under flyktinggrunden samhällsgrupp omfattas enligt 

internationell rättspraxis bland annat könstillhörighet samt olika 

familjekonstellationer.106 Här omfattas bland annat flickor som riskerar könsspecifik 

förföljelse vilket har sin grund i könsstympning.107 Barn kan även tvingas till 

prostitution, slavarbete eller tiggeri. Som exempel kan nämnas en allmänt känt 

företeelse av ”dansande pojkar”108 i Afghanistan där unga fattiga pojkar säljs och 

utnyttjas sexuellt.109 Alla sådana allvarliga kränkningar mot barnets rättigheter är att 

anse som barnspecifika förföljelsegrunder som kan vara asylgrundande 

4.2.1.2 Myndighetsskydd och barn 

Enligt samtliga skyddsparagrafer krävs det att risken för förföljelse måste utgå antigen 

från landets myndigheter eller från enskilda. Om risken för förföljelse utgår från 

enskilda krävs det att hemlandets myndigheter inte kan eller inte vill ge skydd.110 Som 

redan har konstaterats är barn en sårbar samhällsgrupp som kan ha det svårt att 

självmant söka hjälp av myndigheter utan hjälp av sina föräldrar eller andra vuxna. 

Om det däremot är barnets hemmiljö som utför någon form av barnspecifik förföljelse 

kan det vara svårt för barnet att tillvarata sina rättigheter i länder som inte har 

organisationer som stöder barn. Det förekommer ofta att föräldrar eller andra 

                                                 
103 Wikrén och Sandesjö (2010) s. 167. 
104 Amnesty International (2015) Amnesty International Report 2014/15 – Eritrea. 
105 Edwards, Alice, Age and Gender Dimensions in International Refugee Law, UNHCR:s Global 

Consultation on International Protection, Refugee Protection in International Law, Cambridge 

University Press, 2003, s. 46-80. 
106 Wikrén och Sandesjö (2010) s. 168. 
107 Migrationsverket, Kvinnors situation i Somalia. Rapport från utredningsresa till Nairobi, Kenya, 

2013, s.13. 
108 Företeelsen benämnas som bacha bazi. 
109 Regeringskansliet, Mänskliga rättigheter i Afghanistan, Utrikes Departementet 2013, s.14. 
110 Handbok i migrationsärende s. 801. 
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närstående figurerar som utövare av barnspecifik förföljelse.111 Kränkningar inom 

familjen ses oftast som en privat familjeangelägenhet i så kallade ”icke-demokratiska 

stater” och därför undanhåller myndigheterna skydd i sådana fall. Därför ska barnets 

skyddsgrunder i sådana fall bedömas så som att myndighetsskydd inte finns i 

hemlandet trots att denne finns.112 

4.2.1.3 Internt flyktalternativ  

Om en asylsökande har en möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till ett område inom 

sitt hemland och där få skydd, rörelsefrihet och möjligheter till försörjning kan denne 

inte anses vara flykting. För att ett internt flyktalternativ ska vara aktuellt krävs det 

vidare att det ska vara både subjektivt och objektivt rimligt för asylsökanden.113 Detta 

innebär att vid en sådan bedömning kommer hänsyn att tas både till förhållandena i 

det alternativa området samt till sökandes personliga förhållande. När det gäller 

personliga förhållanden kan sökandes kön eller ålder ha speciell betydelse.114 Enligt 

doktrinen bör ett inre flyktalternativ aldrig komma i fråga när det gäller 

ensamkommande barn, förutom under exceptionella förhållanden.115 För att ett internt 

flyktalternativ kan föreligga för ett ensamkommande barn krävs det att det är relevant, 

möjligt och rimligt. Om barnet inte har ett omhändertagande i hemlandet då anses det 

inte som rimligt med ett internt flyktalternativ även om det kan vara relevant och 

möjligt.116 

 

4.2.2 Särskilt ömmande omständigheter 

Om uppehållstillstånd inte kan ges till barnet på annan skyddsgrund får tillstånd ändå 

beviljas om det föreligger särskilt ömmande omständigheter.117 Att kravet för 

ömmande omständigheter sänktes, från att röra sig om synnerligen ömmande 

omständigheter till särskilt ömmande omständigheter, talar för att bestämmelsen är 

mycket förmånligare för barn än för vuxna. Justering av bestämmelsen gjordes av 

lagstiftaren med intention att lyfta fram barnrättsperspektivet samt att betona att en 

                                                 
111 Nilsson, Eva, Barn i rättens gränsland - Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, 

Iustus Förlag AB, Uppsala, år 2007, s. 122. 
112 Handbok i migrationsärende, s. 801. 
113 Prop. 1996/97:25 s. 101; UNHCR:s handbok, p. 91.  
114 Nilsson (2007) s. 130f. 
115 Edwards (2003) s. 73. 
116 Handbok i migrationsärende, s. 801. 
117 5 kap. 6 § 2.st UtlL. 
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annan bedömning måste göras när det gäller barn. Detta för att förtydliga och 

säkerställa att barnets bästa beaktas. Användandet av begreppet särskilt ömmande 

omständigheter innebär att det inte ställs lika höga krav för barn som för vuxna för att 

uppehållstillstånd ska beviljas enligt den aktuella bestämmelsen.  En sammanvägd 

bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet måste ändå alltid göras. Vid 

denna bedömning ska särskilt hänsyn tas till barnets hälsotillstånd, barnets anpassning 

till Sverige samt till situation i hemlandet. Justering av bestämmelsen medför till att 

allt fler barn får skydd i Sverige. Det betonas dock i förarbetena att tolkning och 

tillämpning av bestämmelsen inte kan vara så långtgående att det i princip blir till ett 

eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn.118 Så som det redan diskuterats i 

kap. 4.1 skulle en sådan uppfattning leda till att barnen utnyttjas av sina föräldrar i 

deras intention att lättare bosätta sig i Sverige. Förekomsten av en sådan bestämmelse 

som är mycket förmånligare för barn än för vuxna gör frågan om åldersbedömning av 

ensamkommande barn till avgörande för utgången i många asylärenden. 

4.2.3 Verkställighetshinder 

Liksom när det gäller övriga bestämmelser i utlänningslagen ska även bestämmelsen 

om verkställighet av avvisnings beslut för ensamkommande barn tolkas med 

beaktande av portalstadgandet om barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL. Enligt 12 kap. 3a § 

UtlL får ett beslut om avvisning eller utvisning rörande ensamkommande barn inte 

verkställas om det inte finns en ordnad mottagare i hemlandet.119 Detta innebär att den 

verkställande myndigheten måste innan verkställigheten äger rum, ha försäkrat sig om 

att barnet kommer att tas emot av en lämplig mottagare i hemlandet. Som en lämplig 

mottagare anses en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet 

väl lämpad för att ta hand om barn.120 Om en lämplig mottagare för det 

ensamkommande barnet inte finns i hemlandet framstår verkställighet av 

avvisningsbeslut som orimligt. I fall där verkställighetshinder bedöms som varaktigt 

ska MIV bevilja permanent uppehållstillstånd till barnet.121 

                                                 
118 Prop. 2013/14:216 s. 16-22; Jfr prop. 1996/97:25 s. 247; prop. 2004/05:170 s. 194.  
119 Prop. 2011/12:60 s. 95. 
120 Prop. 2011/12:60 s. 44f; Diesen m.fl. s. 79.  
121 Prop. 2004/05:170 s. 299; 12 kap. 18§ p.3 UtlL. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/SFS2005-0716_K1_P10?src=document&versid=163-1-2005


 39 

4.2.4 Dublinförordningen och barn 

En grundläggande princip inom det gemensamma europeiska asylsystemet är att en 

asylansökan ska prövas endast en gång. Denna princip stadgas i Dublinförordningen 

och gäller även för ensamkommande barn.122 För att kunna avgöra vilken medlemsstat 

som är ansvarig för prövning av en asylansökan föreskrivs vissa kriterier som ska 

beaktas i den ordning dem är uppställda i förordningen. När det gäller 

ensamkommande barn föreskrivs i Dublinförordningen speciella kriterier för en sådan 

bedömning. Enligt art. 8.1 och art. 8.2 i förordningen ska den medlemsstat där barnet 

har en familjemedlem, ett syskon eller en släkting vara ansvarig för prövning av 

barnets asylansökan.  I frånvaro av en familjemedlem, ett syskon eller en släkting som 

avses i föregående artiklar ska ansvarig medlemsstat vara den stat där den underårige 

har lämnat in sin ansökan om internationellt skydd. Alla dessa kriterier ska dock 

tillämpas med förutsättning att det är förenligt med barnets bästa.123  

 

Om det, i samband med att en asylansökan lämnas in till Sverige finns indikationer på 

att överföring enligt Dublinförordningen kan vara aktuell är frågan om sökandens 

ålder av avgörande betydelse. Detta för att Dublinförordningen erbjuder förmånligare 

regler om överföring av ensamkommande barn än för vuxna.124 Detta kom tydligt till 

utryck i EU – domstolens förhandsavgörande i målet C– 648/11.125 Målet gällde tre 

ensamkommande barn som ursprungligen kommit från Eritrea till Storbritannien men 

under resans gång redan ansökt om asyl i Italien. Storbritannien ville återförvisa 

barnen till Italien enligt då gällande Dublinförordningen 343/2003 men EU- 

domstolen slog fast att någon överföring inte skulle ske. Enligt EU-domstolen ska i 

frånvaro av andra familjemedlemmar som lagligen vistas i någon annan medlemsstat, 

den stat där barnet befinner sig pröva barnets asylansökan trots att barnet har ingett 

asylansökningar i fler än en medlemsstat med förutsättning att ansökan inte redan har 

prövats i någon annan medlemsstat. Domstolen påpekade vidare att principen om 

                                                 
122 Prop. 2013/14:197 s. 8f. 
123 Dublinförordningen (EU) 604/2013. 
124 Jfr med kap. 3.2.3. 
125 EU- domstolens dom den 6 juni 2013, C-648/11, The Queen på begäran av MA, BT, DA mot 

Secretary of State for the Home Department. 
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barnets bästa i artikel 24.2 i EU:s stadga om grundläggande mänskliga rättigheter126 

jämförd med skäl 13 i Dublinförordningen 343/2003127 också talar i denna riktning.128  

 

Som ett resultat av EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-648/11 infördes en 

bestämmelse om barnets bästa i den omarbetade Dublinförordningen. Enligt art. 6 ska 

vid tillämpning av Dublinförordningen, varje medlemsstat ta speciell hänsyn till 

barnets välbefinnande och sociala utveckling, barnets möjligheter till återförening 

med familjemedlemmar, den underåriges egna synpunkter, beroende på hans ålder 

och mognad samt till barnets säkerhet och trygghet, särskilt om det finns en risk för 

att den underårige är offer för människohandel.129 På grund av införandet av 

bestämmelsen om barnets bästa i Dublinförordningen och den direkta hänvisningen 

till detsamma i art. 8.4 kan Sverige som huvudregel inte överföra ensamkommande 

barn till andra medlemsstater. Som en konsekvens av detta ska Sveriges ansvar för att 

pröva barnets ansökan i ett sådant fall övertas i enlighet med så kallad diskretionär 

klausul i art. 17.1 i Dublinförordningen.130 

 

 Asylprocessen för ensamkommande barn - 
Från ansökan till beslut i asylförfarande 

Det framkommer tydligt av kapitel 4.1 att barn har speciell rättsställning i jämförelse 

med vuxna inte minst när det gäller utlänningsärenden. Till skillnad från 

skyddsgrunder för beviljande av uppehållstillstånd som är lika för både vuxna och 

barn har asylprocessen där barn uppträder som asylsökande vissa särdrag. För att 

läsaren ska få en övergripande bild om hur asylprocessen för ensamkommande barn 

fungerar i praktiken ges en framställning i följande avsnitt om så väl asylprocessens 

gång vid barnärenden som för de grundläggande reglerna och principerna som utgör 

ramen för beslutsfattande inom asylrätten. Trots att åldersbedömning av 

ensamkommande barn kommer att behandlas i de två nästkommande kapitlen i 

uppsatsen ges en framställning i följande kapitel om när i asylprocessen 

                                                 
126 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) 
127 Skäl 13 i den omarbetade Dublinförordningen (EU) 604/2013. 
128 C-648/11, p. 51-58, p. 66. 
129 Prop. 2013/14:197 s. 61. 
130 Rättschefens kommentar angående EU-domstolens dom den 6 juni 2013 i mål MA, 

BT och DA mot Secretary of State for the Home Department (mål C-648/11) Migrationsverket, 2013. 



 41 

åldersbedömning kan aktualiseras. Avsnittet kommer förutom den sedvanliga 

litteraturen att präglas av mina egna iakttagelser från praktiken på 

Asylprövningsenheten Barn på Migrationsverket i Malmö.  

4.3.1 Ansökningsförfarandet  

 

Asylförfarandet för ett asylsökande barn inleds alltid med en asylansökan som enligt 4 

kap. 20 § UtlF ges in personligen till MIV:s ansökningsenhet.131 På grund av att ett 

underårigt barn inte har rättshandlingsförmåga i fråga om att ansöka om asyl 

förordnas ett offentligt biträde samt en legal ställföreträdare åt barnet. Någon av dessa 

måste bekräfta barnets asylansökan i efterhand och därmed blir asylansökan 

legitimerad. Inledningsvis informeras sökanden om handläggarens tystnadsplikt samt 

om det faktum att sökanden har en sanningsplikt.132 Efter det ska den asylsökande 

upplysas om asylförfarandet samt om sina rättigheter och skyldigheter under 

förfarandet.133 På grund av att barnet inte har någon ställföreträdare vid det första 

mötet med MIV är den information som inhämtas från barnet mycket begränsad. Vid 

detta tillfälle tillfrågas barnet om sitt namn och födelsedatum, hälsosituation, resvägen 

till Sverige samt om var barnets föräldrar befinner sig. Om sökanden har 

identitetshandlingar ska dessa omhändertas av MIV.134 

 

Redan vid registreringstillfället görs en åldersbedömning utifrån eventuella id- 

handlingar135 eller, vilket är mycket vanligare, utifrån en okulär besiktning. Syftet 

med åldersbedömning i initialskedet är att bedöma om den sökande ska registreras 

som ett barn eller som en vuxen då asylförfarande skiljer sig avsevärt beroende på om 

det handlar om den ena eller det andra.  Frågan är vidare av vikt för att kunna ta 

fingeravtryck då reglerna skiljer sig om det handlar om ett barn som uppger sig vara 

under 14 år där någon sökning i EURODAC136 inte kan göras.137 Någon utförlig 

                                                 
131 Prop. 2009/10:31 s. 173 f. 
132 Migrationsverket, Så här fungerar det att söka asyl, 2011, s.7; Handboken i migrationsärenden, s. 

647f. 
133 4 § FL (om myndigheternas serviceskyldighet) och 2a § Förordningen (1994:361) om mottagande 

av asylsökande.  
134 Handbok i migrationsärenden, s. 647. 
135 Passet eller identitets kort. 
136 EURODAC är en databas över fingeravtryck från alla personer över 14 år som sökt asyl i någon av 

de europeiska länderna anslutna till Dublinförordningen. 
137 9 kap. 8§ UtlL; RCI 13/2014; Handbok i migrationsärenden, s. 648. 
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åldersbedömning får dock inte göras i detta skede på grund av att barnet saknar 

rättshandlingsförmåga.138  

 

Huvudregeln är att den ålder som sökanden uppger vid ansökningstillfälle ska 

registreras. Handläggaren har dock möjlighet att ändra sökandes ålder redan vid 

ansökningstillfälle vid uppenbara fall. Uppenbarhetsrekvisitet har inte sin grund i 

lagen eller rättspraxis och dess tillämpning måste dock därför handla om fall där var 

och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen 

person.139  Om handläggare anser att det handlar om en uppenbart vuxen sökande ska 

beslutsfattare tillkallas för tvåmansbedömning. Kvarstår bedömningen om att åldern 

är uppenbart oriktig ska sökanden omregistreras som vuxen och detta ska noggrant 

dokumenteras i en tjänsteanteckning.140 Om det visar sig att sökanden är över 18 år då 

överförs han till vuxenprocessen. I annat fall ordnas ett boende genom anvisning till 

en kommun.141 

 

4.3.2 Asylutredning 

Innan det görs en asylutredning i barnärenden genomförs ett utredningssamtal med 

den asylsökande. Vid detta samtal närvarar också det offentliga biträdet eller den gode 

mannen. Syftet med utredningssamtalet är att tillhandahålla information om bland 

annat om sökandes sociala förhållanden som ska tjäna som bas för vidare 

asylutredningar.142 

 

Efter utredningssamtalet med barnet är det dags för asylutredning. Enligt 1 kap. 11§ 

UtlL ska barnet höras i ärenden om uppehållstillstånd om det inte är olämpligt med 

hänsyn till barnets ålder och mognad. Att barnet ska beredas tillfälle att komma till 

tals i asylärenden är att uppfatta som barnets rättighet och inte skyldighet. Syftet med 

bestämmelsen är att förtydliga barnets situation och grunder för uppehållstillstånd och 

                                                 
138 JO 5434-2008, Kritik mot Migrationsverket som i flera fall förordnat offentligt biträde alltför sent; 

RCI 02/2010, Rättschefens rättsliga ställningstagande angående offentligt biträde. 
139 RCI 13/2014. 
140 Lathund vid uppenbart oriktig ålder – uppskrivning, Migrationsverket 2014. 
141 RCI 13/2014. 
142Rådgivningsuppdrag (2014:1) avseende asylprocessen för barn utan vårdnadshavare, 

Migrationsverket, 2015; Handbok i migrationsärenden, s. 652.  
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barnet får aldrig pressas till att lämna en uppgift eller uttrycka en åsikt.143 Att barnet 

hörs i asylutredningen är inte alltid till barnets bästa. Enligt förarbetena anses det som 

olämpligt att höra ett barn om det handlar om ett litet barn eller om barnets psykiska 

hälsa talar emot att barnet hörs.144 Hur gammalt ett barn bör vara för att det ska anses 

vara meningsfullt att höra barnet i asylprocessen framkommer varken från UtlL eller 

också barnkonventionen. Det framkommer dock från förarbetena att en generell gräns 

i detta sammanhang inte kan ställas upp utan det ankommer utredaren att i varje 

enskilt fall gör den bedömningen.145 

 

Asylutredningssamtal genomförs av en tjänsteman med särskild barnkompetens. Vid 

det tillfället tillkallas den asylsökande, det offentliga biträdet, den gode mannen och 

tolk att närvara. Syftet med asylutredningssamtalet är att den asylsökande redogör för 

sin asylberättelse. En asylutredning brukar omfatta följande ämnesområden: 

anpassning till Sverige, familj, identitet, hemvist, resväg, asylskäl, hälsotillstånd samt 

framtidsutsikter.146 Det är handläggaren som leder utredningen genom att ställa frågor 

i en viss ordning. Därefter ges tillfälle till den asylsökande att självmant berätta om 

sina asylskäl. Det offentliga biträdet och den gode mannen ges också tillfälle att ställa 

frågor till sökanden samt att i övrigt tillägga det som är av vikt för utgången i 

sökandes ärenden. I mitten av samtalet tas en paus som utredaren utnyttjar för att 

samråda med en beslutsfattare angående vissa oklarheter om sådana framkommer i 

utredningen.147 

 

Om det föreligger tveksamheter angående sökandes ålder brukar utredaren ställa fler 

åldersrelaterade frågor. Värdefull information om sökandes ålder kan fås fram genom 

frågor om viktiga händelser i hemlandet, liksom uppgifter kring sökandes familj, 

skolgång och arbetslivserfarenhet. Om det efter den avslutade utredningen kvarstår 

tveksamhet angående sökandes ålder kan sökanden bli tillkallad till en muntlig 

åldersutredning samt bli erbjuden att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Den 

muntliga åldersutredningen handlar enbart om sökandes ålder. Samtalet utförs av en 

                                                 
143 Prop. 2004/05:170, s. 269; SOU 1996:115, s. 65. 
144 Wikrén och Sandesjö (2010) sid. 85. 
145 SOU 1996:115 s. 164.  
146 Jfr Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking 

Asylum p.5.9.  
147 RCI 13/2014; Rådgivningsuppdrag (2014:1) avseende asylprocessen för barn utan vårdnadshavare; 

Egna iakttagelser från praktiken på Asylprövningsenheten Barn i Malmö. 
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utredare med barnkompetens och en beslutsfattare som närvarar alltid som 

protokollförare.148 Hur den medicinska åldersbedömningen utförs kommer att 

diskuteras mer omfattande i kapitel 6 i uppsatsen. 

 

4.3.3 Beslut 

Enligt 5 kap. 20§ UtlL meddelas ett beslut om uppehållstillstånd av MIV. Beslutet 

måste alltid förses med de skäl som ligger till grund för beslutet.149 För att ett beslut ska 

vara materiellt riktigt krävs att det grundas på ett tillfredställande beslutsunderlag.150 På 

vilket sätt ett sådant beslutsunderlag skapas av MIV ska jag återkomma till i den del av 

uppsatsen som behandlar MIV:s utredningsansvar i samband med åldersbedömningen. 

Innan beslut i asylärenden fattas ska alltid en barnkonsekvensanalys göras när ett barn 

berörs av myndighetens beslut.151 En barnkonsekvensanalys är en metod för att beakta 

barnets bästa genom att, innan beslutet fattas ta fram och beskriva relevanta fakta och 

analysera konsekvenserna för barnet. MIV:s barnkonsekvensanalys är utformad i 

enlighet med en modell för barnkonsekvensanalys som är skapad av 

Barnombudsmannen och anpassad för tillämpning i asylärenden.152  

 

MIV:s beslut om åldersbedömning av ensamkommande barn får inte överklagas separat 

utan endast i samband med överklagande på avslagsbeslut i asylärenden. Avslagsbeslut 

på en ansökan om uppehållstillstånd får överklagas av den asylsökande till en av de 

fyra MID som är knutna till Förvaltningsrätten i Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Luleå.153 Högsta instans i asylärende är MiÖD som är knuten till Kammarrätten i 

Stockholm. Vid överklagande till MiÖD krävs prövningstillstånd som i 

migrationsärenden får meddelas endast som prejudikatdispens och extraordinär 

dispens.154 Efter att ett avslagsbeslut vunnit laga kraft inleds återvändandeprocessen.  

                                                 
148 RCI 13/2014; Rådgivningsuppdrag (2014:1) avseende asylprocessen för barn utan vårdnadshavare; 

Egna iakttagelser från praktiken på Asylprövningsenheten Barn i Malmö; Handbok i 

migrationsärenden, s. 790. 
149 13 kap. 10§ UtlL. 
150 Wikrén och Sandesjö, s. 324. 
151 2§ p.9 Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 
152 Handbok i migrationsärenden, s. 795. 
153 14 kap. 3§ UtlL; Diesen m.fl, s. 19. 
154 Diesen, m.fl. s.19. 
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5 Utredningsskyldighet i samband med 
åldersbedömning  

MIV är en central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom migrationsområdet 

med uppgift att handlägga och fatta beslut i bland annat asylärenden.155 Detta innebär 

att förutom reglerna i UtlL har MIV att rätta sig efter reglerna i FL. Som alla andra 

förvaltningsmyndigheter är MIV också underkastad officialprincipen vilket innebär 

att MIV i varje enskild fall ska se till att beslutet grundar sig på ett tillfredställande 

underlag.156 Syftet med detta arbete är att utreda hur långt MIV:s utredningsansvar 

sträcker sig när det gäller åldern som en del av identiteten hos ensamkommande barn. 

Följande avsnitt kommer att behandla just den frågan. Jag ska först redogöra för 

MIV:s utredningsansvar gällande asylärenden i allmänhet för att senare kunna övergå 

till MIV:s utredningsansvar gällande ålder hos ensamkommande barn. De olika 

metoderna som MIV kan använda sig av för att bedöma åldern kommer också 

diskuteras. Eftersom åldern är en del av en persons identitet behandlas även 

identitetsbegreppet. 

 

 MIV:s utredningsansvar i asylärenden 

På vilket sätt ett asylärende ska handläggas av MIV regleras i 13 kap. UtlL. Frågan 

om MIV:s utredningsansvar i asylärenden är dock medvetet utesluten från en 

uttrycklig reglering i UtlL. Som orsak till detta anges migrationsärendens speciella 

karaktär. Migrationsärenden omfattar allt från ansökan om ett visum för kortare besök 

i Sverige till ansökan om asyl. På grund av detta är fastställande av innebörden av 

MIV:s utredningsansvar i varje enskilt ärende en i princip omöjlig uppgift.157 Så som 

det framgår av kap. 2 omfattas MIV:s handläggning av asylärenden av det allmänna 

förvaltningsrättsliga grundsatsen - officialprincipen. Detta innebär att förutsättning för 

ett materiellt riktigt beslut i asylärenden är ett tillfredsställande beslutsunderlag.  

 

                                                 
155 Prop. 2004/05:170 s. 511. 
156 Diesen m.fl. s.157. 
157 Prop. 2004/05:170, s. 155. 
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Enligt den nya process- och instansordningen ligger tyngdpunkten för utredningen av 

asylärenden i första instans. Detta innebär att alla i ärendet relevanta omständigheter 

eller annat som åberopas måste läggas fram när prövningen sker i första instans. 

Därför är det av stor vikt för den asylsökande att redan vid det första 

utredningssamtalet lägga fram alla relevanta fakta samt all bevisning som hans 

asylansökan grundar sig på. På detta vis skapas goda förutsättningar för ett 

fullständigt beslutsunderlag vilket medför materiellt riktiga beslut i asylärenden.158  

 

För att ett asylärende ska kunna resultera i ett materiellt riktigt beslut krävs bland 

annat en rimlig fördelning av myndighetens utredningsbörda respektive sökandes 

uppgiftsskyldighet. Bedömningen om placering av MIV:s utredningsskyldighet 

respektive sökandens uppgiftsskyldighet görs alltjämt med utgångspunkt i tumregeln 

att det i gynnande ansökningsärenden åligger sökanden att förebringa rättsfakta samt 

övrig bevisning medan det vid ett betungande beslut ankommer det allmänna att 

beslutet är berättigad.159 Asylärendet är enligt sin karaktär en ansökningsärende där 

den enskilde vill utverka någon förmån från det allmänna men skiljer sig avsevärt från 

andra migrationsärenden på grund av förekomsten av starka skyddsintressen.160 Detta 

omfattar även att sökanden har bevisbördan för sin identitet och därmed även för sin 

ålder, eftersom en persons identitet består av namn, födelsetid och som huvudregel 

medborgarskap.161  

 

Det gäller som en allmänt accepterad internationell princip inom asylrätten att det 

ankommer på den asylsökande att göra sitt behov av skydd sannolikt.162 Trots det 

åläggs MIV ett större utredningsansvar i asylärenden på grund av förekomsten av 

starka skyddsintressen. MiÖD har i sitt första avgörande MIG 2006:1 slagit fast att 

utredningsskyldigheten inträder i de fall beslutsunderlaget inte är tillräckligt för att ett 

beslut ska kunna fattas eller om det krävts ytterligare handläggningsåtgärder för att 

beslutsunderlaget ska bli komplett.163  I MIG 2006:7 slog MiÖD fast att trots att 

asylärenden har ansökningskaraktär måste vid bedömning av asylfrågan även 

                                                 
158 Prop. 2004/05:170, s. 153f. 
159 Diesen m.fl. s. 161f. Prop. 2004/05:170, s. 154f. 
160 Diesen m.fl. s. 160. 
161 MIG 2014:1. 
162 MIG 2007:12; Wikrén och Sandesjö, s. 181. 
163 Se MIG 2006:1. 
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skyddsaspekt beaktas av MIV. Detta medför att MIV måste vara mer aktiv och 

självmant utreda alla oklarheter i varje asylärende.164  

 

Förutom att förvissa sig om att beslutsunderlaget är tillräckligt måste MIV, som ett 

led i utredningsansvar även upplysa sökanden om vad som behöver kompletteras i 

förekommande fall.165 MIV:s utvidgade utredningsansvar påverkar dock inte den 

sökandens skyldighet att tidigt presentera sina yrkanden, grunder och eventuell 

bevisning.166 Att MIV:s upplysningsskyldighet som en del av utredningsskyldigheten 

inte är obegränsad framgår tydligt av MiÖD uttalande i MIG 2012:18 där MiÖD 

uttalade att det inte ankommer på MIV att upplysa asylsökande om hur han borde föra 

sin talan för att kunna få framgång med sin ansökan. 

 Identitetsbegrepp och beviskrav i 
asylärenden 

För att MIV ska kunna pröva sökandens individuella skyddsskäl är en viktig 

förutsättning att den asylsökande gör sin identitet sannolik. I den svenska 

lagstiftningen finns det ingen legal definition av begreppet identitet. Emellertid 

framgår det från förarbetena och gällande rättspraxis att identitet består av namn, 

födelsetid och som huvudregeln medborgarskap.167 Frågan om sökandes identitet i 

asylärenden utgör en del av den materiella skyddsfrågan, det vill säga en del av 

prövningen om huruvida sökanden har rätt till asyl eller inte.168 Detta innebär att det 

ankommer den asylsökande att göra sin identitet sannolikt i asylprocessen som en 

förutsättning för prövning av hans skyddsskäl. En oklar identitet innebär stora 

påfrestningar på asyl- och mottagningssystemet genom att göra handläggningstiden 

för asylprövning betydligt längre.169  

 

Att lägga fram bevisning som styrker sökandens identitet är inte alltid en lätt uppgift. 

I de flesta fall flyr asylsökandena sina hem och sina länder utan att ta med sig några 

identitetshandlingar. Om sökanden inte kan göra sin identitet sannolik genom 

                                                 
164 Diesen m.fl. s. 174; MIG 2006:7. 
165 Prop. 2004/05:170 s. 154-155. 
166 Ibid, s. 155. 
167 Prop. 1997/98:178 s. 8; Handbok i migrationsärenden, s. 669; MIG 2011:11; MIG 2012:1. 
168 Prop. 1996/97:25 s. 97; MIG 2007:37. 
169 Handbok i migrationsärenden, s. 669; MIG 2007:12; RCI 08/2013. 
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identitetshandlingar får MIV, vid utredning av sökandes identitet och hemvist, 

använda sig av andra metoder så som utredningssamtal, medicinsk åldersbedömning, 

språkanalys m.m. För att syftet med internationellt skydd inte ska utrönas tillåts inom 

asylrätten på grund av asylärendens karaktär att asylsökandena gör sin identitet 

sannolik genom sin egen berättelse. Sökandens berättelse får läggas till grund för 

bedömning om hans identitet om de av sökanden lämnade uppgifterna framstår som 

trovärdiga och alltså inte motsägs av andra uppgifter som myndigheten besitter. För 

att den sökandes berättelse ska kunna bedömas som trovärdig krävs det att uppgifterna 

är sammanhängande, detaljerade, oförändrande och rimliga.170 Om sökanden har gjort 

ett ärligt försök och en genuin ansträngning för att styrka sin berättelse får han åtnjuta 

förmånen om bevislättnadsregeln ”benefit of the doubt”.171 Bevislättnadsregeln 

tillämpas dock endast som undantag när all tillgänglig bevisning har lagts fram och 

kontrollerats och det inte finns skäl att betvivla den sökandes allmänna 

trovärdighet.172  

  

 MIV:s utredningssansvar gällande ålder hos 
ensamkommande barn 

 

Ålder utgör en del av sökandes identitet och utan att identiteten är klarlagd kan 

beslutet i asylärenden inte fattas. Frågan om sökandes korrekta ålder uppstår inom 

ramen för identitetsprövning om sökanden saknar tillförlitliga identitetshandlingar. 

Som det redan diskuterats i kap. 4 är det mer fördelaktigt att vara ensamkommande 

barn i asylprocessen än vuxen. Åldersfrågan har stor inverkan på bland annat själva 

prövningen av asylansökan, boendet, förordnandet av en god man och efterforskning 

av föräldrar. På grund av de fördelar som erbjuds barn i asylprocessen lockas en del 

vuxna av idén att uppge sig vara barn. Om en vuxen person får uppehållstillstånd som 

barn kommer han att behandlas som barn även i övriga delar av samhället. 

Exempelvis kan personen placeras i fel årskurs, sakna rättskapacitet och senare i livet 

få arbeta längre. Å andra sidan får ett barn som beviljas uppehållstillstånd som vuxen 

inte vara barn och kommer inte få tillgång till skolan vilket kan bromsa barnets 

                                                 
170 Handbok i migrationsärenden, s. 672f.; MIG 2007:12; RCI 08/2013; Diesen m.fl., s.274f. 
171 UNHCR:s handbok, artiklarna 197, 203, 204 och 205 a; Skyddsgrundsdirektivet art. 4.5??  
172 Wikrén och Sandesjö (2010) s.182ff; MIG 2007:12; MIG 2007:37; Prop. 2004/05:170 s. 90f. 
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utvecklig. Vidare skulle i så fall barnet ta sig vuxenansvar och få rättskapacitet för 

tidigt. Sammantaget kan det konstateras att det är av stor vikt att personens korrekta 

ålder kan fastställas i asylprocessen. Vilken roll MIV har vid åldersbedömning av 

ensamkommande barn samt hur långt MIV:s utredningsansvar sträcker sig gällande 

ålder ska diskuteras i nedanstående stycke. 

5.3.1 Bestämmelser som utgör ram för 
åldersbedömning i asylprocessen 

Av det omarbetade asylprocedurdirektivets art. 25.5 framgår det att medlemsstaterna 

får använda sig av läkarundersökning för att fastställa åldern på ensamkommande 

barn i samband med prövning av en asylansökan. Inför läkarundersökningen ska det 

ensamkommande barnet noggrant informeras om undersökningsmetoden och 

eventuella konsekvenser som resultatet av detsamma kan få för asylprövningen. 

Läkarundersökningen som utförs i syfte att fastställa barnets ålder får inte utövas utan 

barnets samtycke. Om barnet vägrar ge sitt samtycke till en sådan läkarundersökning 

får ett beslut om avslag av barnets asylansökan inte grundas enbart på denna 

vägran.173 

 

Enligt resolution om underåriga medborgare i tredje land utan medföljande vuxen ska 

en asylsökande utan medföljande vuxen som påstår sig vara underårig kunna bevisa 

sin ålder.174 Om sökanden inte kan lägga fram sådan bevisning eller om det råder 

starka tvivel angående sökandes ålder kan medlemsstaterna, med samtycke av den 

sökande utföra en åldersbedömning av den asylsökande. Åldersbedömning bör göras 

på ett objektivt sätt av utbildad medicinsk personal.175 

 

UtlL innehåller inga bestämmelser som reglerar åldersbedömning av 

ensamkommande barn. En sådan bestämmelse går dock att finna i UtlF. Enligt 8 kap. 

10f § UtlF ska ett asylsökande barn informeras om möjligheten att genomgå en 

läkarundersökning för att fastställa sin ålder.176 

                                                 
173 Rådets direktiv 2013/32/EU. 
174 EU:s resolution (C 221, 19/07/1997) art. 4.3a. 
175 EU:s resolution (C 221, 19/07/1997) art. 4.3b. 
176 Utlänningsförordningen (SFS 2006:97). 
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5.3.2 Åldersbedömning 

Åldern är en del av sökandes identitet och frågan om den sökande är ett barn eller en 

vuxen avgörs i samband med slutligt beslut i asylärenden. MiÖD har i MIG 2014:1 

slagit fast att det är den sökande som har bevisbördan för att göra sin ålder sannolik. 

Enligt MiÖD:s uppfattning kan detta inte ske enbart genom muntliga uppgifter utan 

det krävs i första hand verifierbar skriftlig bevisning. Oaktat den sökandes bevisbörda 

har MIV ett utredningsansvar i asylärenden. Detta innebär att MIV måste underlätta 

för den sökande att uppfylla sin bevisbörda.177 Det krävs emellertid inte något 

fastställande av en exakt ålder utan det gäller att bedöma om sökanden är under eller 

över 18 år.178 Utgångspunkten är att MIV:s utredningsskyldighet omfattar 

åldersbedömning i den mån den är relevant i asylärendet både i formellt och sakligt 

hänseende.179 

 

Vid vilka tidpunkter frågan om barnets åldersbedömning kan aktualiseras i 

asylprocessen har redan diskuterats under kapitel 4.3. I det här kapitlet ska 

framställningen därför koncentreras endast på frågan om vad som händer om åldern 

efter utredningen kvarstår som tveksam. I sådana fall har MIV begränsade 

utredningsmöjligheter gällande sökandes ålder. Det som står till buds är medicinsk 

åldersbedömning.180 Om en sådan inte låter sig göras, antigen på grund av uteblivet 

samtycke eller på grund av läkarens bristande vilja att utföra en sådan, kan en 

åldersbedömning även göras utan någon läkarbedömning. Det måste dock här påpekas 

här att MIV:s utredningsskyldighet endast gäller de åtgärder som anses rimliga, 

möjliga och relevanta i asylprocessen.181 Innan MiÖD:s avgörande i MIG 2014:1 

brukade MIV initiera en medicinsk åldersbedömning i samtliga fall då sökandes ålder 

var oklar och där det bedömdes vara av avgörande betydelse för utgången i 

asylärenden. Som konsekvens av MiÖD:s nämnda avgörande har MIV ändrat 

rutinerna angående den medicinska åldersbedömningen. Nuförtiden erbjuds inte den 

                                                 
177 MIG 2007:5. 
178 Hjern, Anders; Brendler-Lindqvist, Maria och Norredam, Marie, Age assessment of young asylum 

seekers, Acta  Paediatrica 2012, vol. 101, s. 6. 
179 RCI 13/2014; Handbok i migrationsärenden, s. 789f. 
180Brunnberg,Elinor; Borg, Rose-Marie Borg; Fridström, Camilla, Ensamkommande barn: en 

forskningsöversikt, Studentlitteratur, Lund 2011 s. 66. 
181 RCI 13/2014; Handbok i migrationsärenden, s. 790. 
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asylsökande att genomgå den medicinska åldersbedömningen vid dess oklara ålder 

utan endast informeras om att en sådan möjlighet finns. 

 

5.3.2.1 Åldersbedömning utan någon läkarbedömning 

Om det i ärendet inte föreligger någon läkarbedömning av sökandes ålder då ska 

beslutet fattas utifrån den muntliga utredningen som utfördes av MIV. För att 

beslutsunderlaget ska bli tillförlitlig kan MIV även komplettera utredningen om ålder 

med uppgift från kommunens socialtjänst, god man, eller skolan. Uppgifter från en 

annan Dublinstat kan också vara till viss hjälp. Vid bevisprövningen som endast 

grundas på MIV:s egna utredningssamtal måste en viss försiktighet iakttas på grund 

av att MIV:s muntliga utredningar inte har samma bevisvärde som en läkarbedömning 

som grundas på mer vetenskaplig grund.182 På vilket sätt en bevisvärdering ska göras 

kommer att diskuteras i kap. 5.3.3 i uppsatsen. 

 

5.3.2.2 Medicinsk åldersbedömning 

En sökande som uppger sig vara under 18 år gammal men som inte lyckas göra sin 

ålder sannolik erbjuds möjlighet att göra sin ålder sannolik genom att medverka vid 

en medicinsk åldersbedömning. Enligt tidigare rutiner fattades beslut om detta av 

MIV.183 Idag är det den asylsökande som initierar den medicinska åldersbedömningen 

självmant. Medicinsk åldersbedömning inleds med en pediatrisk undersökning som 

utförs av en barnläkare med komplettering av röntgenundersökningar av mognad av 

handledsskelett och, vid behov, även tänder. Den som utför en medicinsk 

åldersbedömning bör vara en legitimerad läkare med specialistkompetens i barn- och 

ungdomsmedicin. Medicinsk åldersbedömning ska mynna ut i en sammantagen 

bedömning av sökandes kronologiska ålder utfärdat av en legitimerad barnläkare.184  

5.3.2.2.1 Den pediatriska undersökningen 

Grunden i den medicinska bedömningen utgörs av den pediatriska undersökningen. 

Undersökningen koncentreras på den unges psykosociala mognad som kompletteras 

med värderingar av längd och vikt och en kroppsundersökning för att bedöma den 

                                                 
182 Handbok i migrationsärenden, s. 790. 
183 Handbok i migrationsärenden, s. 791; RCI 13/2014. 
184 Svenska barnläkarförening, Medicinsk åldersbedömning av barn i övre tonåren – instruktioner för 

barnläkarundersökning, 2014-01-16; Socialstyrelsen, Medicinsk åldersbedömning för barn i övre 

tonåren, dnr 31156/2011. 
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unges pubertetsutveckling. En bedömning av den unges psykosociala mognad utgör 

en viktig del av den medicinska åldersbedömningen. Undersökningen av den unges 

sociala mognad går ut på att klargöra omständigheter kring hälsa och 

levnadsförhållanden under barndomen som kan ha haft en betydande påverkan på den 

unges tillväxt och utveckling. Syftet med undersökning av den unges sociala 

uppväxtförhållanden är att identifiera de faktorer som kan tänkas ha haft ett långvarigt 

inflytande på tillväxt och utveckling såsom tillgång till mat, rent vatten och boende, 

tillgång till hälsovård, olycksfall och så vidare.185 Enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer får en åldersbedömning aldrig grunda sig på barnets längd, vikt, 

pubertetsutveckling eller i övrigt på barnets utseende. Detta på grund av att dessa kan 

variera väldigt mycket och är beroende av bland annat genetiska- och 

omgivningsfaktorer. Dessa parameter får endast användas som en komplettering till 

den psykosociala mognaden.186  

5.3.2.2.2 Röntgenundersökning av handledsskelett 

Som ett komplement till den pediatriska bedömningen av sökandes ålder får även 

bedömning av tand- och skelettmognad göras genom en röntgenundersökning. 

Bedömning av sökandes skelettmognad sker med röntgenundersökning av 

handledsskelettet. Själva bedömningen baseras på visuell jämförelse av 

handskelettröntgen med standardbilder enligt metoden Greulich & Pyle som grundas 

på basis av undersökningar av amerikanska barn från medelklassen under 1930-talet. 

Svensk förening för pediatrisk radiologi varnar dock för att skelettmognad varierar 

stort mellan olika individer i samma ålder och kan ha stora konfidensintervall som 

åtminstone +/- 2.0 år för ca 95 % av befolkningen. När handledsskelettet är fullt 

moget kan någon åldersbedömning inte göras. Enligt Greulich & Pyle metoden 

uppnås denna mognad vid 19 års ålder.187 Detta innebär att denna metod av 

åldersbedömning, med tanke på det breda konfidensintervall, har ett begränsat värde 

när det gäller barn i övre tonålder. Att metoden inte kan ges högt undersökningsvärde 

beror också på att kunskap om variationer i skelettmognad mellan olika folkgrupper är 

                                                 
185 Svenska barnläkarförening, Medicinsk åldersbedömning av barn i övre tonåren – instruktioner för 

barnläkarundersökning. 
186 Socialstyrelsen, Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren. 
187 Svensk förening för pediatrisk radiologi, Instruktioner för handröntgen vid bedömning av ålder i 

migrationsärenden, (2014-03-12). 
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ofullständigt samt att själva metoden baseras på undersökningar som är gjorda på 

1930-talet.188 

5.3.2.2.3 Röntgen undersökning av tandmognad 

Det andra komplementet till den pediatriska åldersbedömningen utgörs av 

tandmognadsbedömning. Följaktligen kan en sökandes ålder inte fastställas enbart 

utifrån en tandmognadsbedömning utan den måste tillmätas relevant betydelse i 

förhållande till andra undersökningar vid bedömning av ålder. Bedömning av 

tandmognad görs av tandläkare med specialistkompetens i odontologisk radiologi 

genom tillämpning av så kallade Kullmans189- och Mincers190 metod. Röntgenbilder 

tas med så kallad panoramateknik och visar tändernas utvecklingsgrad. Dessa jämförs 

senare med ålderstabeller uppställda av Kullman och Mincer.191 Kullmans metod 

baseras på ett svensk tabellverk och Mincers metod baseras på ett amerikanskt 

tabellverk. Båda två metoderna har ett konfidensintervall på ca 1 år och tar varken 

hänsyn till socioekonomiska faktorer eller etnicitet.192 Tandutvecklingen uppvisar en 

begränsad variabilitet oavsett etnisk bakgrund och nutritionstillstånd och kan därför 

anses som en värdefull parameter vid bedömning av ålder. Så är dock inte fallet när 

det gäller barn i övre tonåren då det enda som återstår av deras tandutveckling är 

fram-mognaden av de så kallade visdomständerna. Bedömningen av tandutvecklingen 

av barnen i övre tonålder kompliceras avsevärt på grund av att åtskilliga personer helt 

saknar visdomständer. Följaktligen påverkar det värdet av tandutvecklingen för 

åldersbedömningen.193 

5.3.2.2.4 Socialstyrelsens rekomendationer för utförande av den 
medicinska åldersbedömningen  

SOS:s rekommendationer spelar en viktig roll vid åldersbedömningar av 

ensamkommande barn i övre tonåldern. Genom dessa rekommendationer ger SOS 

stöd och vägledning till MIV om lämpliga metoder för åldersbedömningar och bidrar 

                                                 
188 Hjern m.fl (2012) s. 5. 
189 Kullman L, Johanson G, Åkesson L. Root development of the lower third molar and its relation to 

chronological age. Swed Dent J 1992;16:161-7.  
190 Mincer HH, Harris EF, Berryman HE. The A.B.F.O. study of third molar development and its use as 

an estimator of chronological age. J Forensic Sci 1993;38:379-90. 
191 Sveriges tandläkarförbund, Instruktioner för tandmognadsbedömning i migrationsärenden, 2014-

01-20; Socialstyrelsen, Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren. 
192 Hjern m.fl. (2012) s. 5. 
193 Sveriges tandläkarförbund, Instruktioner för tandmognadsbedömning i migrationsärenden; 

Socialstyrelsen, Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren. 
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samtidigt till att barns grundläggande rättigheter tillgodoses. Utgångspunkten i SOS 

senaste rekommendationer är att det anses vara skäligt att samhället genomför 

medicinska åldersbedömningar när det råder väsentlig tveksamhet om den uppgivna 

åldern. Åldersbedömningarna måste då uppfylla krav på objektivitet, vetenskaplighet, 

kvalitet och rättssäkerhet. Att använda ovetenskapliga metoder så som 

utseendebedömning är i detta sammanhang helt oacceptabelt om det inte rör sig om 

sådana uppenbara fall av vuxna människor.194 

  

Enligt SOS finns det i dagsläget inte någon medicinsk eller psykosocial metod som 

exakt kan fastställa den kronologiska åldern på en person i övre tonåren. De 

medicinska metoder, vilka består av den pediatriska undersökningen och röntgen, 

förefaller vara de för ändamålet lämpligaste metoderna för åldersbedömning. Däremot 

ska den pediatriska undersökningen tillmätas en central betydelse vid 

åldersbedömningen och röntgenundersökning ska tillämpas som ett komplement till 

den. Det framhävs vidare i SOS rekommendationer att en viss försiktighet måste 

iakttas vid tolkning av den radiologiska åldersbedömningen då den alltid uppvisar 

resultat med en felmarginal på mellan +/- 2 och 4 år.195 

 

5.3.3 Bevisvärdering  

Det finns inga regler angående bevisprövning i Sverige utan det är principen om fri 

bevisföring och fribevisvärdering som gäller. Med fri bevisföring menas att det inte 

uppställs några begränsningar i fråga om vilka källor som får användas för att få fram 

sanningen. Bedömningen om sökanden gjort sin ålder sannolik görs genom att 

resultatet av den medicinska åldersbedömningen värderas tillsammans med övrig 

bevisning och utredning i målet. MiÖD har i domen UM 6147-11 konstaterat att det 

för närvarande inte finns någon exakt medicinsk metod att ta reda på en personens 

kronologiska ålder. Detta innebär att resultatet av medicinsk åldersbedömning i sig 

inte är tillräckligt för att bedöma om en person är under eller över 18 år.196 

Bedömningen om den asylsökande har gjort sin ålder sannolik måste göras från fall 

till fall genom att resultatet av den medicinska åldersbedömningen värderas 

                                                 
194 Socialstyrelsen, Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren. 
195 Socialstyrelsen, Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren. 
196 RCI 09/2013; RCI 13/2014; Handbok i asylärende, s. 791. 



 55 

tillsammans med övrig bevisning och utredning utifrån de bevisbörderegler som gäller 

i mål av förevarande slag.197 

 

Det påtalas i doktrinen att användning av sakkunniga medför frekventa problem vid 

bevisvärdering. Detta för att MIV är benäget att tillmäta en alltför stor betydelse till 

sakkunnigutlåtande vid bevisvärderingen.198 Skälet till detta är det kunskapsförsprång 

som den sakkunnige har i förhållande till beslutsfattaren. Detta medför en 

överhängande risk för att beslutsfattaren överlåter bevisvärderingen till den 

sakkunnige genom att luta sig helt mot sakkunnigbevisning. Problemet är emellertid 

att experterna bygger sina slutsatser på mer generella bedömningar och sällan uttalar 

sig om det enskilda fallet. Därför är det av stor vikt att utlåtanden av sakkunniga 

endast betraktas som hjälpfakta vid bevisvärderingen. Det är beslutsfattaren som bär 

ansvaret för att bevisvärderingen görs på juridiska grunder med beaktandet av all 

befintlig bevisning och utredning i målet.199 En åldersbedömning får aldrig grundas på 

endast den medicinska åldersbedömningen utan det måste vara ett resultat av en 

sammantagen bedömning av all tillgänglig bevisning i ärendet. Om det efter en sådan 

bedömning kan konstateras att den sökande inte förmått göra sannolikt att han är 

under 18 år ska personen i fråga betraktas som vuxen vid bedömningen av frågan om 

uppehållstillstånd.200  

 

Bevisvärdet av den medicinska åldersbedömningen är i sin tur beroende av att det 

finns läkare med rätt kompetens som är villiga att åta sig uppdraget. För närvarande 

utförs inte åldersbedömningar i Skåneregionen eftersom barnläkare vägrar utföra 

sådana, med hänvisning till etiska skäl samt på grund av att det finns en 

osäkerhetsmarginal vid dessa bedömningar.201 Det är dock med stora svårt att få 

                                                 
197 För en övergripande framställning av hur grundprinciperna för bevisprövningen av asylskäl ska 

uppfattas se vidare MIG 2006:1 och MIG 2007:12 och Diesen m.fl., s. 274-282. 
198 Se vidare MIG 2008:37 där MIV hade vid en åldersbedömning endast hänvisat till den medicinska 

åldersbedömningen.  
199 Diesen m.fl. s. 252ff.  
200 RCI 13/2014; MIG 2014:1. 
201 Hjern m.fl. (2012) s. 6; Barnläkare vägrar bedöma ålder (2013) Sydsvenskan; Läkare vill inte 

åldersbestämma barn (2013) SVT. 
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igenom dessa då allt fler radiologer vägrar utföra dem av samma anledning som 

pediatriker.202  

 

MiÖD har i MIG 2014:1 uttalat att det inte finns någon skyldighet för MIV att erbjuda 

en medicinsk åldersbedömning. Följaktligen saknas enligt MiÖD:s mening anledning 

för en MID att återförvisa målet till MIV endast på grund av att en medicinsk 

åldersbedömning inte har utförts i enlighet med SOS rekommendationer eller inte 

utförts alls. MIV ska i enlighet med officialprincipen endast informera sökanden om 

att en sådan möjlighet för fastställande av ålder finns. Enligt MiÖD:s uppfattning ska 

frågan om den asylsökande har uppfyllt sin bevisbörda angående sin identitet 

bedömas från fall till fall i enlighet med principen om fri bevisprövning.203 

 

                                                 
202 Noll Gregor, Sluta med radiologiska bedömningar av ensamkommande barn, Läkartidningen 2014, 

29-31;Mikkelsen, Jens och Wagner Katia, De förlorade barnen ett reportage, Stockholm: Natur & 

kultur, 2013. 
203 MIG 2014:1; jfr MIG 2011:11. 
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6 Analys 

Utifrån det material som presenteras i uppsatsens deskriptiva del ska nu ett svar ges på 

uppsatsens frågeställningar. Frågan som därmed ska besvaras är: Hur långt MIV:s 

utredningsansvar sträcker sig gällande ålder hos ensamkommande barn i övre 

tonåldern? 

 Varför är det viktigt att utreda huruvida en 
asylsökande är minderårig eller vuxen? 

Att vara ensamkommande barn i asylprocessen i Sverige bjuder på många fördelar i 

jämförelse med att vara en vuxen person. Förutom rätten till god man samt olika 

sociala förmåner har ensamkommande barn bättre ställning när det gäller att bedöma 

deras asylskäl och därtill större chans att få uppehållstillstånd i Sverige. Även om de 

inte får asyl kan de ändå få uppehållstillstånd i Sverige om det saknas anordnat 

mottagare i hemlandet, vilket krävs för att sökande ska kunna avvisas från Sverige. 

Frågan om sökandes ålder är vidare av avgörande betydelse för så kallade Dublin-

ärenden. Efter EU-domstolens avgörande i C-648/11 får ensamkommande barn som 

inte har någon närstående i någon annan Dublin-stat inte överförs till den staten där de 

först ansökte om asyl om inte deras ansökan redan är avgjord. Deras asylansökan ska 

istället prövas av det land där de befinner sig i.  

 

Dessa fördelar gör det attraktivt för en del vuxna att uppge sig vara barn. Att en vuxen 

får uppehållstillstånd som barn innebär att personen blir registrerad som ett barn i alla 

system. Detta i sig leder vidare till många olika felaktigheter som åsamkar negativa 

konsekvenser. Till att börja med placeras en vuxen tillsammans med barn på boende. 

Detta är inte bara ett etiskt problem utan också en säkerhetsfråga. Riskerna för 

barnens säkerhet när de får bo tillsammans med vuxna som behandlas som barn ska 

inte djupare diskuteras här utan endast uppmärksammas. De vuxna som får 

uppehållstillstånd som barn placeras i fel klass och utvecklas inte i takt med sin egen 

ålder. Nämnvärda konsekvenser är vidare att sådana personer inte kan få rättskapacitet 

i enlighet med sin ålder samt att de måste jobba längre tid innan en kan gå i pension.  
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Förutom de negativa konsekvenserna av felaktigt bedömd ålder som uppstår på ett 

individuellt plan, förorsakar det negativa konsekvenser även på det kollektiva planet. 

Asylprocessen för ensamkommande barn är skapad med vissa fördelar för barn i 

enlighet med principen om barnets bästa. Själva processen innefattar fler inblandade 

aktörer, som besitter speciell kunskap för arbete med barn. Barnen ges mer skydd och 

mer fördelar än vuxna och detta leder till att asylprocessen för ensamkommande barn 

framstår som betydligt dyrare än densamma för vuxna asylsökande. Detta innebär att 

felbedömd ålder också leder till att resurser som är avsedda för ensamkommande barn 

slösas bort på vuxna människor. Man får inte glömma bort att det också handlar om 

en rättssäkerhetsfråga då de asylsökande som ljuger om sin ålder får uppehållstillstånd 

på falska grunder. Alla dessa omständigheter var för sig leder sammantaget till att 

syftet med asylskydd av ensamkommande barn utrönas och snedvrids.  

 

 Hur utreds asylsökandes ålder, bortsett från 
trovärdighetsbedömning av sökandes 
berättelse, då det saknas identitetshandlingar? 

 

Kronologisk ålder är något som i västvärlden uppfattas som självklart och som utgör 

grunden för många olika rättigheter och skyldigheter. Så är det dock inte för många 

asylsökande som kommer från länder där folkbokföring inte existerar. Sökandena 

möts av stora problem när de utan några identitetshandlingar måste bevisa sin ålder. 

Detsamma blev det för handläggarna som genom åldersrelaterade utredningssamtal 

försöker få fram uppgifter om sökandes ålder. Vid sådana utredningssamtal angående 

ålder ställer handläggarna väldigt många åldersrelaterade frågor men för det mesta får 

de inget svar på dem. Den enda möjligheten att få någon som helst inblick i 

asylsökandes ålder som kvarstår efter sådana muntliga utredningar är de medicinska 

åldersbedömningarna. Medicinska åldersbedömningar ska, för att kunna bedömas som 

tillförlitliga utföras enligt SOS-rekommendationer. En av SOS-rekommendationer är 

att den medicinska åldersbedömningen måste bestå av den pediatriska 

åldersbedömningen och röntgenundersökning av tand- och skelettmognad. Alla dessa 

undersökningar ska i nästa led mynna ut i en sammantagen bedömning av personens 

kronologiska ålder. Detsamma kom till utryck i MiÖD:s avgörande UM 6147-11. I 
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detta avgörande har MiÖD slagit fast att det för tillfället inte finns någon exakt 

medicinsk metod för att kunna bedöma en persons exakta kronologiska ålder utan att 

en sammantagen bedömning av all bevisning i målet måste göras i varje enskilt fall.  

 

De medicinska åldersbedömningarna är på grund av sin oexakthet inte att uppfatta 

som de mest omtyckta metoderna i den svenska allmänna opinionen. Av denna 

anledning vägrar många barnläkare att utföra sådana medicinska åldersbedömningar. 

För många barnläkare uppfattas en sådan syssla som ett brott mot de etiska 

principerna. De medicinska metoderna för åldersbedömningar som borde utföras 

enligt SOS-rekommendationer har stora felmarginaler och tar inte hänsyn till 

personens etniska bakgrund och nutritionstillstånd. Detta ledde till att det nuförtiden 

endast utförs de röntgenundersökningar av tandmognad för fastställande av 

kronologisk ålder och att det är trots SOS-rekommendationer endast de som kan stå 

som underlag för beslut om asylsökandes ålder.  

 

I brist på resultat av de medicinska åldersbedömningarna fattas beslut i asylärenden 

gällande ålder hos de ensamkommande barnen på övrig bevisning som finns i ärendet 

vilket oftast består av sökandes egen berättelse och MIV:s egna utredningar. 

Åldersbedömningar av ensamkommande barn utan någon läkarbedömning inbegriper 

en okulär besiktning av sökandes utseende och trovärdighetsbedömning av sökandes 

egen berättelse. Detta arbete är avgränsat till att inte omfatta 

trovärdighetsbedömningar av sökandes utsaga i asylärenden och detta ska inte vidare 

diskuteras. När det dock gäller den okulära besiktningen av sökandes utseende som 

kan ligga till grund för beslut om åldersbedömning av ensamkommande barn måste 

jag poängtera att den strider inte bara mot SOS-rekommendationer om 

åldersbedömningar utan också mot principen om barnets bästa samt mot principen om 

rättssäkerheten i asylprocessen. Sådana åldersbedömningar kan enligt min åsikt även 

leda till att risk för handläggarnas godtyckliga bedömningar ökar.  
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 Hur förhåller sig MIV:s utredningsansvar till 
det ensamkommande barnets eget ansvar för 
beslutsunderlaget, när åldern ifrågasätts? 

Balansen mellan MIV:s utredningsansvar och det ensamkommande barnets eget 

ansvar för beslutsunderlaget avspeglar sig i balansen mellan två viktiga principer. 

Enligt en allmänt erkänd princip inom asylrätten ankommer det den asylsökande att 

göra sin identitet samt behov av skydd sannolik i asylprocessen. Oaktat den sökandes 

skyldighet har MIV på grund av förekomsten av starka skyddsintressen en utvidgad 

utredningsskyldighet i asylprocessen. MIV:s utredningsansvar härleder från den så 

kallade officialprincipen vilken innebär att MIV har en skyldighet att företa alla 

utredningsåtgärder som är nödvändiga i ett ärende. Dessa åtgärder måste dock anses 

som rimliga, möjliga och relevanta i asylprocessen. Frågan är dock om medicinska 

åldersbedömningar uppfyller dessa krav med tanke på att de framstår som väldigt 

svåra att utföra, är kostsamma samt inte har så stor tillförlitlighet och sällan utförs 

enligt SOS-rekommendationer.  

 

Utgångspunkten gällande åldersbedömningar i asylprocessen är att MIV:s 

utredningsansvar omfattar åldersbedömning i den mån den är relevant i asylärendet 

både i sakligt och formellt hänseende. Det krävs emellertid inte någon exakt 

åldersbedömning utan det gäller att bedöma om sökanden är under eller över en viss 

ålder. MiÖD har genom sin avgörande i MIG 2014:1 drastiskt begränsat MIV:s 

utredningsansvar gällande ålder hos ensamkommande barn. Enligt domstolens 

avgörande är det den sökande som har bevisbördan för att göra sin ålder sannolik. 

Vidare fastställer domstolen att ett asylärende inte kan bli återförvisat till MIV för en 

ny handläggning på grund av att åldersbedömningen inte har utförts i enlighet med 

SOS-rekommendationer eller att denne inte har utförts överhuvudtaget. Detta har 

medfört att MIV ändrat sina rutiner i asylprocessen genom att inte längre initiera 

medicinska åldersbedömningarna utan istället endast informerar sökanden att det 

finns möjlighet att genomföra en sådan. Om sökanden själv inte initierar en medicinsk 

åldersbedömning fattas beslut baserat på den bevisning som redan finns i ärendet.  

 



 61 

Slutsatsen som kan dras från arbetets deskriptiva del är att MIV:s nya rutiner går i 

linje med förarbetenas uppfattning om utredningsansvar då MIV informerar sökanden 

om det som kan förbättra dess möjligheter att kunna bevisa sin ålder. Det kan vidare 

konstateras att MIV:s hantering av frågan om åldersbedömning sker i enlighet med 

EU- rättsregler. Där stadgas det att medlemsstaterna får utföra medicinska 

åldersbedömningar för att kunna fastställa sökandes ålder med förutsättning att ett 

samtycke föreligger. Det är viktigt att notera att det inte stadgas om att staterna ska 

utföra medicinska åldersbedömningar utan att de får göra det. Med tanke på kritik 

som har riktats från olika håll när det gäller de medicinska metoderna för 

åldersbedömningar av ensamkommande barn har MiÖD:s avgörande i MIG 2014:1 

kommit i rätt tid för att klargöra bilden om hur långt MIV:s utredningsansvar sträcker 

sig gällande åldern hos sökande som uppger sig vara barn. Frågan är dock om MIV:s 

hantering av frågan om ensamkommande barns åldersbedömningar går i linje med 

principen om barnets bästa? 

 

 Utförs åldersbedömningarna som äger rum 
i migrationsmål i enlighet med barnets bästa? 

Det ter sig inte vara svårt att uppfatta att den svenska migrationsrätten tar speciell 

hänsyn till barn i asylprocessen. Detta kan anses vara inspirerat av principen om 

barnets bästa samt av det faktum att barnen verkligen utgör en speciellt sårbar grupp i 

alla samhällen. Frågan är dock om just de åldersbedömningar som utförs i 

asylprocessen utförs i enlighet med den universella principen om barnets bästa. För att 

svaret ska kunna ges på den frågan krävs det dock som utgångspunkt en mer precis 

lagreglering av själva principen. Detta är dock inte fallet i svensk lag och tolkning av 

principen görs från fall till fall och är i slutändan beroende av varje handläggare som i 

det konkreta fallet har att göra med barnen i asylprocessen.  

 

Att det i asylprocessen ska tas hänsyn till barnets hälsa och utveckling samt till 

barnets bästa i övrigt är uttryck för principen om barnets bästa i UtlL. I frånvaro av en 

mer precis formulering om vad som egentligen omfattas av principen om barnets 

bästa, kan principens innebörd tolkas och tillämpas på helt olika sätt av olika aktörer. 

För att denna effekt av principens öppna karaktär ska kunna förbigås, utfärdar MIV 
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interna instruktioner för sina anställda om bland annat hur principen om barnets bästa 

ska tillämpas i varje konkret fall. Men även om alla handläggare skulle konsekvent 

tillämpa MIV:s instruktioner för tillämpning av principen om barnets bästa i varje 

konkret fall skulle tillämpning av detsamma ändå variera beroende av barnets ålder, 

mognad och barnets fysiska och psykiska hälsa. 

 

För att de medicinska åldersbedömningarna av ensamkommande barn ska utföras i 

enlighet med barnets bästa krävs det enligt SOS rekommendationer att de omfattas av 

en pediatrisk undersökning som utförs av en barnläkare med komplettering av 

röntgenundersökningar av mognad av handledsskelett och tänder vid behov. Den 

pediatriska undersökningen ska enligt samma rekommendationer tillmätas en central 

betydelse vid åldersbedömningen och röntgenundersökningen ska tillämpas endast 

som komplement. Problemet är dock att det för närvarande inte finns någon läkare i 

Sverige som vill utföra de pediatriska undersökningarna av ensamkommande barn. 

Detta leder till att de medicinska åldersutredningar som ligger till grund för beslut i 

barnets asylärenden endast består av röntgenundersökningar av sökandes tänder eller 

handled. Detta arbetssätt strider direkt mot principen om barnets bästa eftersom det 

inte följer SOS rekommendationer om utförande av de medicinska 

åldersbedömningarna. Å andra sidan, om de kritiserade medicinska 

åldersbedömningarna inte utförs grundas beslutet i barnets asylärenden på 

handläggarens okulära besiktning av den asylsökande och bedömning dennes egen 

berättelse. Detta arbetssätt verkar strida ännu mer mot principen om barnets bästa än 

den som omfattar de medicinska åldersbedömningarna av ensamkommande barn. 

Trots alla de brister som tillskrivs den medicinska åldersbedömningen finner jag att 

dess utförande ändå går i linje med principen om barnets bästa förutsatt att den 

används endast som ett komplement till övrig bevisning och om den inte tillmätts 

alltför stor betydelse vid en sammanfattande bedömning om sökandes ålder. För att 

barnets bästa ska kunna tillgodoses i asylprocessen gällande åldersbedömningar borde 

MIV i samarbete med SOS skapa nya rutiner gällande åldersbedömningar av 

ensamkommande barn som skulle inkludera större ansvar av alla inblandade som 

socialtjänst, god man och skola. 
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 Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att MIV utredningsansvar gällande ålder hos 

ensamkommande barn innebär MIV:s skyldighet att informera barnet om att 

möjligheten till den medicinska åldersbedömningen finns samt att skaffa sig ett 

fullständigt beslutsunderlag i asylärenden. Förhoppningsvis kommer MIV och SOS 

att skapa bättre rutiner när det gäller åldersbedömning av ensamkommande barn i 

övre tonåren. Trots att den medicinska åldersbedömningen kritiseras mycket både av 

etablerade jurister men också av barnläkare finner jag att den ändå skulle tjäna bra 

som ett komplement till övrig bevisning i asylärenden. 
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