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Summary 

If a residence permit cannot be awarded on other grounds, a permit may, 

according to chapter 5.6 in the Aliens Act, be granted to an alien if there are 

exceptionally distressing circumstances. Since July 2014, children may be 

granted permits if the circumstances are particularly distressing. Prior to 

July 2014, both children and adults needed to meet the criteria exceptionally 

distressing circumstances, although situations concerning children did not 

have to be of the same dignity. The purpose of this thesis was to study the 

intentions within the provision concerning particularly distressing 

circumstances and to analyse the effect of the provision, by studying one 

precedent by the Migration Court of Appeal and five judgements by the 

Migration Courts. Only judgements when the courts paid particular attention 

to the child’s adaption to Sweden have been selected. 

 

One intention when changing the provision was to emphasize the principle 

of the best interest of the child. Therefore, the purpose of this thesis was also 

to examine the meaning of the principle in the Convention on the Rights of 

the Child and in the Aliens Act. The best interest of the child must be 

assessed and determined. If it conflicts with other interests, e.g. regulated 

immigration, the conflict must be resolved by carefully balancing the 

interests. The selected judgements generally fall short when evaluating the 

best interest of the child. This could be due to the preparatory work to the 

Aliens Act not emphasizing enough that children’s interests have high 

priority, which is clear in the Convention of the Child. The purpose of the 

provision was also to clarify the previous regulation and to stress the child’s 

perspective in order to enable more children to be subject to the regulation. 

However, the regulation is to be used with restriction. Unfortunately, the 

regulation is not clear, especially since the precedent in many ways opposed 

the purpose of the provision. The lower courts seemed unwilling to follow 

the precedent, meaning that the legislative change in 2014 made a difference 

at least for some children. 
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Sammanfattning 

Enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) får, om uppehållstillstånd inte 

kan ges på annan grund, tillstånd beviljas en utlänning om det för denne 

finns synnerligen ömmande omständigheter. Sedan den 1 juli 2014 räcker 

det enligt andra stycket för barn att omständigheterna är särskilt ömmande. 

Innan dess krävdes även för barn synnerligen ömmande omständigheter, 

men omständigheterna behövde inte ha samma allvar och tyngd som 

krävdes för vuxna. Följande framställning har syftat till att undersöka tanken 

med lagändringen, för att sedan analysera huruvida lagstiftarens intentioner 

har fått genomslag i ett prejudikat av migrationsöverdomstolen och fem 

domar av migrationsdomstolarna. Endast avgöranden där fr.a. barnets 

anpassning till Sverige beaktades har valts ut. 

 

En tanke med lagändringen var att framhålla principen om barnets bästa. 

Uppsatsen har därför även syftat till att undersöka vilken betydelse 

principen har i art. 3.1 i barnkonventionen och i 1 kap. 10 § UtlL. Det kan 

konstateras att barnets bästa måste utredas och fastställas i varje enskilt fall, 

för att sedan vägas mot eventuella konkurrerande intressen, exempelvis 

intresset av att ha en reglerad invandring. Samtliga studerade domar brister 

mer eller mindre i bedömningen av barnets bästa. En slutsats är att detta kan 

bero på att det i förarbetena till UtlL inte betonas tillräckligt att barnets bästa 

ska väga mycket tungt. Detta framgår desto tydligare i barnkonventionen. 

Lagändringen syftade även till att förtydliga dåvarande reglering och lyfta 

fram barnrättsperspektivet samt därmed möjliggöra att fler barn ska kunna 

omfattas av bestämmelsen. Samtidigt ska paragrafen tillämpas restriktivt. 

Det paradoxala med regleringen gör att beslutsfattare står inför svåra 

avvägningar, vilket visar sig i domarna. Slutsatsen är att regleringen inte har 

inneburit ett förtydligande, särskilt då MiÖD:s prejudikat på flera sätt 

rimmade illa med regleringens syfte. Underinstanserna verkade dock vara 

ovilliga att gå på samma linje som MiÖD, varför slutsatsen är att 

lagändringen har gjort skillnad för i alla fall en del barn. 
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1 Inledning  

1.1 Allmänt 
Barnets bästa är ett begrepp med positiva konnotationer. Få skulle 

förmodligen opponera sig mot att barnets bästa är någonting önskvärt.1 Den 

intressemotsättning som aktualiseras när barn söker uppehållstillstånd i 

Sverige utgör dock ett moraliskt dilemma, då intresset av att upprätthålla 

principen om barnets bästa står mot statens intresse att reglera invandringen.  

 

Den 1 juli 2014 skedde en lagändring i 5 kap. 6 § andra stycket 

utlänningslagen (2005:716) (UtlL) som numera anger att om 

uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas ett barn 

om det vid en samlad bedömning av barnets situation finns sådana särskilt 

ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid 

bedömningen ska bl.a. barnets anpassning till Sverige särskilt beaktas. 

Bestämmelsen är av undantagskaraktär. Samtidigt innebär lagändringen att 

det inte ska ställas lika höga krav som innan för att barn ska kunna beviljas 

uppehållstillstånd på denna grund.2 Det ligger någonting motsägelsefullt i 

dessa två riktlinjer som gör bestämmelsen omstridd och svårtillämpad. 

 

1.2 Övergripande syften 
Uppsatsens syfte är att undersöka lagstiftarens intentioner med lagändringen 

som skedde den 1 juli 2014 i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL. Uppsatsen syftar 

vidare till att analysera huruvida intentionerna realiserats i fall där 

migrationsöverdomstolen (MiÖD) och migrationsdomstolarna (MD) främst 

beaktat barns anpassning till Sverige vid bedömningen av om det finns 

sådana särskilt ömmande omständigheter som avses i bestämmelsen. 

                                                
1 Lundberg, Principen om barnets bästa i asylprocessen – ett konstruktivt verktyg eller 
kejsarens nya kläder? s. 32. 
 
2 Prop. 2013/14:216 s. 19. 
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Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att utreda vilken betydelse principen 

om barnets bästa har i såväl utlänningslagen som barnkonventionen.3 

 

1.3 Frågeställningar 

• Vilken betydelse har principen om barnets bästa i barnkonventionen 

respektive utlänningslagen? 

• Vad var syftet med införandet av regleringen om särskilt ömmande 

omständigheter i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL? 

• Har syftet med regleringen i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL fått 

genomslag i fall där domstolarna främst beaktat barns anpassning till 

Sverige? 

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att behandla 5 kap. 6 § andra stycket UtlL. 

Fokus ligger på principen om barnets bästa och frågan om anpassning till 

Sverige. Skyddsrelaterade skäl för asyl kommer kort att nämnas då 

uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter endast kan 

ges efter att övriga möjligheter har uttömts. Övriga grunder för 

uppehållstillstånd lämnas dock utanför arbetet. 

 

Fem domar från migrationsdomstolarna som har meddelats efter den 23 

februari 2015, då prejudikatet från MiÖD avkunnades, kommer väljas ut. 

Det finns dessvärre inte utrymme för att studera fler domar eller 

migrationsverkets beslut. Huruvida syftet med lagändringen har 

förverkligats kommer således inte att kunna besvaras generellt, utan endast 

utifrån de avgöranden jag utgår från. Vidare kommer det inte göras en 

jämförelse av antal beviljade uppehållstillstånd för barn med grund i 5 

                                                
3 FN:s konvention om barnets rättigheter, UN Convention on the Rights of the Child, 
Genevé 20 november 1989, SÖ 1990:20. 
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kapitlet 6 § utlänningslagen innan och efter lagändringen. Detta för att det 

med säkerhet inte går att fastställa vad en sådan eventuell ändring beror på. 

 

Av alla internationella rättsakter och bestämmelser som finns på området 

kommer jag endast behandla art. 3.1 och art. 22.1 i barnkonventionen och 

art. 8 i Europakonventionen (EKMR).4 

 

5 kap. 6 § UtlL kan inom en snar framtid tillfälligt ersättas med en mer 

restriktiv bestämmelse. Denna eventuella lagändring kommer av 

utrymmesskäl inte behandlas. Uppsatsen blir dock fortsatt relevant även 

under den tillfälliga lagen, eftersom framställningen till stor del behandlar 

Sveriges konventionsåtagande att beakta barnets bästa enligt 

barnkonventionen. Enligt lagförslaget skulle lagändringen nämligen 

innebära att uppehållstillstånd endast ska få beviljas om det skulle strida mot 

ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen.5  

 

1.5 Perspektiv och metod 

Jag kommer besvara mina frågeställningar ur ett barnperspektiv genom att 

närma mig rätten utifrån dess effekt på barn. Internationell rättslig metod i 

enlighet med art. 31–33 i 1969 års Wienkonvention om tolkning av traktat 

är utgångspunkten för utredningen av vilken betydelse principen om barnets 

bästa har i barnkonventionen. 

 

I övrigt är framställningen övervägande rättsdogmatisk. Den 

rättsdogmatiska metoden går ut på att lösa rättsliga problem med hjälp av de 

allmänt accepterade rättskällorna; lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och 

                                                
4 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
Rom 4 november 1950, SÖ 1952:35, se även lagen (1994:1219) om den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. 
5 Justitiedepartementet: Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 
Sverige (lagrådsremiss), s. 1. 
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doktrin.6 Då jag förutom ett prejudikat kommer använda icke-

prejudicerande domar från migrationsdomstolarna för att undersöka effekten 

av en viss reglering bygger mitt arbete även på en rättssociologisk metod. 

Domar från underinstanser utgör inte gällande rätt. De utgör dock tillämpad 

rätt, vilket rättssociologin intresserar sig för.7 I databaserna Karnov och 

InfoTorg kommer jag söka på ”särskilt ömmande omständigheter” och välja 

ut de fall som är av relevans. 

 

1.6 Forskningsläge 
Det finns ett omfattande material inom rättsvetenskapen beträffande 

principen om barnets bästa i förhållande till barn som befinner sig i 

asylprocessen. I Sverige har ämnet bl.a. behandlats av Anna Lundberg. I 

”Barnkonventionen och dragkampen om barnets bästa” som finns i 

”Mänskliga rättigheter: juridiska perspektiv” från 2010 diskuterade hon den 

spänning som uppkommer vid förverkligandet av barns rättigheter i 

asylprocessen. Louise Dane, doktorand i barnrätt och migrationsrätt på 

Stockholms universitet, forskar om hur principen om barnets bästa tillämpas 

inom migrationsrätten. 

 

Gällande regleringen om särskilt ömmande omständigheter finns det 

däremot inte mycket skrivet. Johanna Chamberlain har 2013 i sin artikel 

”’Synnerligen’ eller ’särskilt’ ömmande omständigheter – blir det någon 

skillnad?” spekulerat i huruvida den då kommande lagändringen skulle 

innebära någon skillnad för barn. Hon ansåg att det inte var någon 

självklarhet att ändringen skulle påverka rättstillämpningen.8 Efter att 

bestämmelsen har tillämpats under en tid och ett prejudikat på området har 

meddelats ämnar jag med denna framställning besvara samma fråga som 

Chamberlain ställde sig för tre år sedan, men med inriktning på anpassning 

till Sverige. 

                                                
6 Kleineman s. 21. 
7 Kleineman s. 38; Hydén s. 208. 
8 Chamberlain s. 57. 
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1.7 Material 
För att besvara mina frågeställningar kommer jag använda FN:s konvention 

om barnets rättigheter, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, utlänningslagen (2005:716), 

förarbeten, rättspraxis och doktrin. FN:s barnrättskommitté upprättar 

allmänna kommentarer till bestämmelserna i barnkonventionen. För att 

utreda vad principen om barnets bästa har för betydelse i barnkonventionen 

kommer jag till stor del att utgå från kommitténs allmänna kommentar nr 

14, där principen om barnets bästa tolkas. Dessa kommentarer är inte 

juridiskt bindande. Barnrättskommittén är dock den auktoritativa uttolkaren 

av barnkonventionen.9 

 

1.8 Disposition 
Uppsatsen inleder med en grundläggande introduktion till barn och 

uppehållsrätt (kap. 2). Eftersom principen om barnets bästa är relevant för 

hela framställningen besvarar jag därefter min frågeställning om vad 

principen om barnets bästa har för betydelse i barnkonventionen respektive 

UtlL (kap. 3). Vidare behandlas bakgrunden till och syftet med 5 kap. 6 

§ andra stycket UtlL (kap. 4). I samma kapitel berörs barns anpassning till 

Sverige liksom bevisbörda och beviskrav i förhållande till den aktuella 

bestämmelsen. Därefter redogörs för utvalda rättsfall, där lagändringens 

effekt analyseras löpande (kap. 5). Framställning avslutas med en 

sammanfattande analys och slutsatser (kap. 6). 

 

                                                
9 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonventionen s. 11. 
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1.9 Begreppsdefinitioner 

Ett ”barn” är enligt art. 1 i barnkonventionen och 1 kap. 2 § UtlL varje 

människa under arton år. När begreppet ”utlänning” används i uppsatsen 

åsyftas en person som inte är svensk medborgare enligt lagen (2001:82) om 

svenskt medborgarskap. 

 

Med ”uppehållstillstånd” menas enligt 2 kap. 4 § UtlL ett tillstånd att vistas 

i Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning. ”Asyl” definieras i 1 kap. 

3 § UtlL som ett uppehållstillstånd beviljat en utlänning därför att denne är 

flykting eller alternativt skyddsbehövande. 
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2 Grundläggande om barn och 
uppehållsrätt 

Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. 

Detta framgår av art. 14.1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna.10 Varje stat har dock rätt att avgöra vem som ska få komma in 

på det egna territoriet, och därmed vem som ska erhålla asyl eller 

uppehållstillstånd på annan grund.11 

 

Specifika rättigheter för flyktingbarn stadgas i art. 22.1 i barnkonventionen. 

Artikeln anger att konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att 

säkerställa att ett barn som söker flyktingstatus eller anses som flykting 

erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av tillämpliga 

rättigheter som anges i internationella instrument. Artikeln innebär att barn 

från utlandet kan ha rätt till skydd som flykting eller på andra grunder få 

uppehållstillstånd i en konventionsstat.12 

 

En utlänning som vistas i Sverige i mer än tre månader ska enligt 2 kap. 5 § 

UtlL ha uppehållstillstånd.13 Av 5 kap. 1 § framgår att flyktingar, alternativt 

skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som befinner sig i Sverige 

har rätt till uppehållstillstånd. Dessa skyddsrelaterade grunder för 

uppehållstillstånd regleras i 4 kap. 1–3 §§ UtlL. 

 

4 kap. 1–3 §§ UtlL gör inte någon direkt skillnad mellan barn och vuxna. Ett 

ärende om uppehållstillstånd som gäller ett barn ska prövas på samma sätt 

som en vuxens ärende.14 Det betonas dock i förarbetena att barn befinner sig 

i en särskilt utsatt position bland asylsökande och att de därför måste 

uppmärksammas som individer som kan ha egna skäl för 
                                                
10 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Universal Declaration of 
Human Rights, 10 december 1948.  
11 Lundberg, Barnkonventionen och dragkampen om barnets bästa s. 130. 
12 Schiratzki s. 65. 
13 Undantag gäller för bl.a. nordiska medborgare enligt 2 kap. 8 b § UtlL. Särskilda regler 
för EES-medborgare och deras familjemedlemmar regleras i 3 a kap. UtlL.  
14 Schiratzki s. 68. 
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uppehållstillstånd.15 Det framhävs även att barn oftast inte själva har valt att 

lämna sitt land, samt att deras tidsuppfattning skiljer sig från vuxnas.16 

 

Om uppehållstillstånd inte kan beviljas på annan grund får enligt 5 kap. 6 

§ UtlL tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av 

utlänningens situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter 

att han eller hon bör tillåtas stanna kvar i Sverige. För barn ställs i andra 

stycket ett lägre krav. För dem får uppehållstillstånd beviljas om 

omständigheterna är särskilt ömmande.  

 
 
 

                                                
15 Prop. 1988/89:86 s. 80 f. 
16 Prop. 1996/97:25 s. 246. 
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3 Principen om barnets bästa 

3.1 Barnets bästa i barnkonventionen 
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. För Sveriges del 

trädde konventionen i kraft 1990.17 Det ansågs vid anslutningen att det inte 

behövdes någon lagstiftningsåtgärd, utan att svensk rätt och praxis i 

allmänhet stod i god överensstämmelse med konventionsbestämmelserna.18 

2015 gav dock regeringen barnrättighetsutredningen i uppdrag att lämna ett 

förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen.19 I februari 2016 

lade utredningen fram betänkandet ”Barnkonventionen blir svensk lag”.20 

 

Barnkonventionen kan sägas ha fyra grundprinciper som ska användas vid 

tolkning och implementering av alla barns rättigheter, varav principen om 

barnets bästa är en.21 Principen regleras i art. 3.1 i konventionen. Så här 

lyder den engelska originalversionen:  

 

 

 

Bestämmelsen gäller i alla ärenden som direkt eller indirekt berör ett barn, 

flera barn eller barn generellt. Den ska tillämpas av domstolar, lagstiftaren 

och andra myndigheter.22 

 

Barnets bästa är ett komplext och flexibelt begrepp som måste bedömas och 

fastställas individuellt i förhållande till barnets specifika situation och 

                                                
17 SÖ 1990:20. 
18 Prop. 1989/90:107 s. 28. 
19 Dir. 2015:17 s. 2. 
20 SOU 2016:19. 
21 Committee on the Rights of the Children (CRC), General comment No. 14 on the right of 
the child to have his or her best interest taken as a primary consideration (art. 3, para.1), 
29 maj 2013 s. 3 p. 1. 
22 CRC s. 7 f. p. 25–31. 

”In all actions concerning children, whether undertaken by a 

public or private social welfare institution, courts of law, 

administrative authorities or legislative bodies, the best 

interest of the child shall be a primary consideration.” 
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behov.23 För att bedöma barnets bästa måste beslutsfattaren beakta 

omständigheterna i det enskilda fallet, exempelvis barnets ålder, kön, 

mognad, erfarenheter, eventuella funktionsnedsättningar och sociala och 

kulturella situation.24 Barnrättskommittén har staplat upp en icke-

uttömmande och icke-hierarkisk lista av element som kan inkluderas när 

barnets bästa bedöms. Exempel på sådana element är barnets perspektiv, 

identitet, sårbarhet, rätt till utbildning samt barnets säkerhet, skydd och 

omvårdnad.25 

 

Det finns således ingen närmre definition av barnets bästa. Johanna 

Schiratzki menar att barnets bästa är ett öppet koncept, vilket innebär att alla 

tänkbara aspekter av ett barns liv ska beaktas. Det innebär också att 

begreppet ska stämma överens med kulturella och moraliska värderingar. 

Vad som är barnets bästa varierar således beroende på samhället i vilket 

barnet lever.26  

 

Barnets bästa ska enligt originallydelsen be a primary consideration. Det 

innebär att barnets bästa ska väga mycket tungt, men att det inte behöver 

vara utslagsgivande. Vid en eventuell konflikt ska en noga avvägning ske 

mellan barnets bästa och andra intressen. Denna avvägning måste 

redovisas.27 I den svenska översättningen av art. 3.1 i barnkonventionen 

anges att barnets bästa ska komma i främsta rummet, vilken inte är helt 

förenligt med originaltexten. Enligt Louise Dane skulle uttrycken ”primärt 

intresse” eller ”primär hänsyn” stämma bättre överens med 

originalversionen, då de tydliggör att barnets bästa inte alltid väger tyngst 

samt att det inte är ett intresse i mängden, utan ett primärt sådant. Den 

svenska översättningen kan för närvarande ge intrycket att barnets bästa 

                                                
23 CRC s. 9 p. 32. 
24 CRC s. 12 p. 48. 
25 CRC s. 13 ff. 
26 Schiratzki s. 52 och 64.  
27 CRC s. 10 p. 39; Lundberg, Barnkonventionen och dragkampen om barnets bästa s. 127. 
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alltid väger tyngst, vilket inte är förenligt med varken originaltexten, 

svenska förarbeten eller hur bestämmelsen tillämpas i praktiken.28 

 

En grundsyn i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör barn ska 

finnas ett tydligt barnrättsperspektiv. Att inneha ett sådant perspektiv 

innebär att se med barnets ögon genom att försöka förstå barnet och ta reda 

på hur det uppfattar sin situation och eventuella förändringar. Det inkluderar 

en analys av olika beslutsalternativs följder för barnet. För beslutsfattare 

innebär ett barnrättsperspektiv att ha kunskap och insikt om barnets 

mänskliga rättigheter och säkerställa att dessa tillgodoses i alla ärenden som 

rör barn.29 Regeringen har för att förverkliga barnkonventionen i Sverige 

förordat om att en barnkonsekvensanalys av samtliga beslut som fattas och 

berör barn bör göras.30 

 

3.2 Barnets bästa i utlänningslagen 
I fall som rör barn ska, enligt 1 kap. 10 § UtlL, särskilt beaktas vad hänsyn 

till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Denna så 

kallade portalparagraf infördes i utlänningslagen år 1997.31 

 

Vid införandet av portalparagrafen anförde regeringen att principen om 

barnets bästa ofta får anses tala för att medge bosättning i Sverige av 

humanitära skäl. Regeringen tog samtidigt avstånd från den etnocentriska 

syn som innebär att ett barn närmast regelmässigt anses ha det bäst i 

Sverige. Det kan, enligt regeringen, inte sägas generellt skada ett barn i dess 

psykosociala utveckling att följa med sina föräldrar till deras hemland. 

Avgörande bör vara i vilken grad barnet i sin psykosociala utveckling kan 

antas ta bestående skada av att flytta tillbaka till hemlandet. Då ska bortses 

                                                
28 Dane, Louise: Den engelska översättningen av barnkonventionens artikel 3 ger en skev 
bild, <https://louisedane.wordpress.com/2014/06/18/den-svenska-oversattningen-av-
barnkonventionens-artikel-3-ger-en-skev-bild/>, besökt 2016-04-28; Jfr Schiratzki s. 54. 
29 Sandesjö s. 13 f.  
30 Prop. 1997/98:182 s. 25. 
31 Rskr. 1996/97:80. 
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från de tillfälliga påfrestningar som en flyttning till andra miljöer ofta 

innebär för ett barn.32  

 

Portalparagrafen om barnets bästa var menad att få en stark och meningsfull 

innebörd. Den innebär dock inte att det är ett eget kriterium för 

uppehållstillstånd att vara barn. Risken hade enligt regeringen annars varit 

att barnfamiljer utnyttjat denna grund för uppehållstillstånd. Då hade barn 

fått en börda av förhoppningar och ansvar som inte vore förenligt med 

barnets bästa. Barnets bästa ska istället vägas mot andra samhällsintressen.33 

Det bör framgå hur barnets bästa har beaktats.34 

 

Barnets bästa är inte avsett att rent konkret påverka bedömningen av barns 

och deras familjs skäl för asyl, utan principen får framförallt betydelse för 

bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas på grund av särskilt 

ömmande omständigheter.35  

 

                                                
32 Prop. 1996/97:25 s. 249 f. 
33 Prop. 1996/97:25 s. 247 f. 
34 Prop. 2013/14:216 s. 16. 
35 Schiratzki s. 94 ff.  
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4 Särskilt ömmande 
omständigheter i 
utlänningslagen 

4.1 Från humanitära skäl till nuvarande 
lydelse 

Enligt 1980 års utlänningsförordning och 1989 års utlänningslag kunde 

uppehållstillstånd beviljas en utlänning av humanitära skäl. Bestämmelserna 

innehöll inte någon särreglering för barn. Praxis visar dock att de 

omständigheter av humanitär art som gällde barn inte behövde vara av 

samma allvar och tyngd som för vuxna.36 När 1 kap. 10 § UtlL om barnets 

bästa infördes år 1997 bedömde regeringen att bestämmelsen skulle få 

särskild betydelse vid prövningen av humanitära skäl och att de humanitära 

skälen borde kunna vara av något mindre allvar och tyngd för att 

uppehållstillstånd skulle beviljas ett barn.37 

 

I och med 2005 års utlänningslag ersattes begreppet humanitära skäl med 

synnerligen ömmande omständigheter för att tydliggöra skillnaden mellan 

olika tillståndsgrunder. Någon skärpning jämfört med vad som gällde enligt 

1989 års utlänningslag var inte avsedd.38 Det infördes samtidigt en 

uttrycklig särreglering för barn för att förtydliga betydelsen av 1 kap. 10 

§ UtlL om barnets bästa.39 Enligt dåvarande 5 kap. 6 § andra stycket UtlL 

fick barn beviljas uppehållstillstånd även om de omständigheter som kom 

fram inte hade samma allvar och tyngd som krävdes för att tillstånd skulle 

beviljas vuxna. 

 

                                                
36 Prop. 2013/14:216 s. 8. 
37 Prop. 1996/97:25 s. 248 f. 
38 Prop. 2004/05:170 s. 176 f.  
39 Prop. 2004/05:170 s. 194. 
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Den 1 juli 2014 biföll riksdagen ett förslag från socialförsäkringsutskottet 

gällande en justering i 5 kap. 6 § UtlL. Andra stycket i bestämmelsen 

ändrades så att det för barn krävs särskilt ömmande omständigheter.40  

 

4.2 Syftet med dagens reglering 
Den senaste justeringen i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL föranleddes av att 

bestämmelsen behövde förtydligas för att ytterligare framhålla principen om 

barnets bästa.41 Det hade förekommit fall där barn med särskilt ömmande 

omständigheter i svåra situationer hade fallit utanför bestämmelsernas 

tillämpningsområde. Lagstiftaren ville därför genom en ändring framhålla 

barnrättsperspektivet och betona att en annan bedömning ska göras när det 

gäller barn. Därmed skulle möjliggöras att de barn som har tungt vägande 

skäl och som riskerar falla utanför bestämmelsernas tillämpningsområde 

fångas upp och beviljas uppehållstillstånd.42  

 

I förarbetena framhålls att användandet av begreppet särskilt ömmande 

omständigheter skulle medföra att dåvarande reglering förtydligades. 

Begreppet ”särskilt” ansågs vara en tydlig och etablerad term i det juridiska 

språkbruket och skillnaden mellan detta begrepp och ”synnerligen” 

bedömdes vara välkänd inom rättstillämpningen. Därför skulle ändringen 

klargöra skillnaden i bedömningen mellan vuxna och barn, och därmed 

underlätta bedömningarna. Införandet av särskilt ömmande omständigheter 

som grund för uppehållstillstånd för barn innebär enligt lagstiftaren att det 

numera inte ställs lika höga krav som enligt tidigare reglering för att barn 

ska kunna beviljas uppehållstillstånd på denna grund.43 

 

Trots att lagändringen syftade till att förtydliga barnrättsperspektivet och 

framhålla principen om barnets bästa, var lagstiftaren fortfarande tydlig med 

att barnets bästa inte kan ges en så långtgående innebörd att det blir ett eget 

                                                
40 Rskr. 2013/14:295. 
41 Prop. 2013/14:216 s. 1. 
42 Prop. 2013/14:216 s. 16.   
43 Prop. 2013/14:216 s. 19. 
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kriterium för uppehållstillstånd att vara barn.44 5 kap. 6 § UtlL är en 

bestämmelse av undantagskaraktär. Det måste framstå som inhumant eller 

oproportionerligt att utvisa sökanden.45 Bestämmelsen ska som bekant 

tillämpas endast om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund. Så är 

fallet även i ärenden som rör barn.46  

 

4.3 Anpassning till Sverige 

Vid bedömningen av om uppehållstillstånd ska ges på grund av särskilt 

ömmande omständigheter ska enligt 5 kap. 6 § UtlL barnets hälsotillstånd, 

anpassning till Sverige och situationen i hemlandet särskilt beaktas. Dessa 

omständigheter, liksom nedan angivna exempel från förarbeten, är inte 

uttömmande. Det måste alltid göras en samlad bedömning av samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet.47 

 

Vid beaktande av anpassning till Sverige är det väsentliga vilken anknytning 

barnet har fått till Sverige. Barnets vistelsetid i Sverige kan få betydelse vid 

bedömningen av om barnet har etablerat ett nätverk här eller anpassat sig på 

annat sätt. Även vistelsetiden i sig är en omständighet som för barn kan 

beaktas. Det har inte ansetts möjligt att ställa upp någon exakt gräns för hur 

lång tid ett barn ska ha vistats i Sverige för att ha uppnått en tillräckligt stark 

anknytning hit. Den anpassning till Sverige som enligt förarbetena bör 

tillmätas betydelse är normalt endast sådan som uppkommit under laglig 

vistelse här. Uppehållstillstånd bör dock kunna beviljas då barn, som gömts 

av andra, är berörda.48 I den sammantagna bedömningen bör även ett barns 

bristande möjlighet att påverka sin egen situation och vistelse kunna 

beaktas.49 

 

                                                
44 Prop. 2013/14:216 s. 21.  
45 MIG 2014:9. 
46 Prop. 2013/14:216 s. 27.  
47 Prop. 2013/14:216 s. 27. 
48 Prop. 2004/05:170 s. 191 och 280 f.; Prop. 2013/14:216 s. 20; Jfr MIG 2007:15. 
49 MIG 2015:4. 
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Omständigheter som att ett barn har lärt sig svenska, fått vänner och gått i 

svensk skola talar för att barnet har anpassat sig.50 Vid bedömningen av 

barnets anpassning till Sverige måste även hänsyn tas till barnets anknytning 

till hemlandet, exempelvis familjemedlemmar som finns kvar och den 

eventuella tid barnet levt där.51 Utrymme finns för att beakta att ett barn som 

saknar nätverk i sitt hemland har fått ett nätverk i Sverige och att 

avsaknaden av detta nätverk allvarligt skulle äventyra barnets framtida 

psykosociala utveckling.52 

 

4.4 Rätten till privatliv enligt EKMR 
Europakonventionen är införlivad i svensk rätt. En avvisning eller utvisning 

får därför inte strida mot konventionen. Enligt art. 8 i konventionen har var 

och en rätt till respekt för sitt privat-och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens. Offentliga myndigheter får endast inskränka åtnjutandet av 

denna rättighet med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, 

landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott 

eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri-och 

rättigheter.  

 

Av Europadomstolens praxis följer att en utvisning eller avvisning av en 

utlänning måste vara berättigad utifrån de angivna ändamålen i art. 8 i 

EKMR samt i det enskilda fallet vara en proportionerlig åtgärd.53 För att 

utvisa en migrant som lagligen vistats största delen av sin barndom i 

värdlandet krävs starka skäl.54  

 

Enligt migrationsöverdomstolen ska vid prövningen av om det finns sådana 

ömmande omständigheter att en utlänning bör få stanna på grund av 

                                                
50 Ds 2011:14 s. 145. 
51 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
52 Prop. 2013/14:216 s. 20. 
53 Se Osman v. Denmark, no. 38058/09, 14 juni 2011, punkt 67. 
54 Maslov v. Austria [GC], no. 1638/03, ECHR 2008-I, punkt 75. 
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anpassning till Sverige även rätten till privatliv enligt art. 8 i EKMR 

beaktas. Hänsyn ska då tas till alla de sociala och kulturella band som en 

person kan ha i ett samhälle. Därav är även den sammanlagda tid personen 

vistats i Sverige av relevans. Då saknar det i och för sig betydelse om 

vistelsetiden var illegal.55 

 

4.5 Bevisbörda och beviskrav 
Den som söker uppehållstillstånd har bevisbördan för att de krav som ställs i 

lagen för att uppehållstillstånd ska beviljas är uppfyllda. 

Migrationsöverdomstolen har uttalat att vilket beviskrav som ska tillämpas 

vid bedömningen enligt 5 kap. 6 § UtlL beror på vilka omständigheter som 

åberopas som grund för uppehållstillstånd. Det ställs högre krav på 

bevisningen när det gäller omständigheter som den enskilde normalt sett bör 

kunna dokumentera och belägga. Gällande sökandens anpassning till 

Sverige är exempelvis skolgång, vistelsetid i landet och relationer eller 

andra sociala närverk av betydelse för bedömningen. Då sådana 

omständigheter sällan är tvistiga och det vanligen är oproblematiskt att 

företa utredning om dem, ska sådana omständigheter visas av sökanden.56 

Samma bevisbörda och beviskrav gäller för barn.57 

                                                
55 MIG 2012:13. 
56 MIG 2010:6.  
57 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av 
barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 
utlänningslagen – RCI 15/2014, 2014-10-01, s. 6. 
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5 Rättsfall 

5.1 Inledning 
I detta kapitel kommer ett prejudikat från migrationsöverdomstolen och fem 

domar från migrationsdomstolarna, där barns anpassning särskilt har 

beaktats vid bedömningen av om det för dem finns särskilt ömmande 

omständigheter, studeras. Detta för att få en indikation om vad lagändringen 

har fått för verkningar. 

 

5.2 MIG 2015:4 

Migrationsöverdomstolen har sedan lagändringen avkunnat en dom rörande 

5 kap. 6 § andra stycket UtlL. Domen, som kom den 23 februari 2015, 

förväntades bringa klarhet i huruvida lovorden i förarbetena skulle få någon 

betydelse för de barn som söker uppehållstillstånd i Sverige eller inte.58  

 

Frågan i fallet var om en flicka på snart tretton år hade anpassat sig 

tillräckligt till Sverige för att vara berättigad till uppehållstillstånd på grund 

av särskilt ömmande omständigheter. Hon hade vistats i Sverige i sex år, 

vilket MiÖD ansåg vara en förhållandevis lång tid med hänsyn till hennes 

ålder. Domstolen konstaterade att hon hade varit här under en period då man 

som barn utvecklas mycket och börjar skapa sig en egen identitet. Hon 

talade svenska, gick i svensk skola och hade fått vänner här. Hon hade 

tillsammans med sina föräldrar besökt sitt hemland Makedonien ett par 

gånger. MiÖD ansåg därför att hemlandet inte kunde framstå som helt 

främmande för henne. I stort sett hela flickans vistelse hade varit illegal. 

Detta måste enligt MiÖD beaktas, trots att hon som underårig inte kunnat 

påverka detta förhållande. Domstolen konstaterade att hon hade fått en viss 

                                                
58 Flodström, Jonas: Förändrad migrationsrättslig lagstiftning skapar splittring mellan 
domstolarna, <http://www.karnovgroup.se/om-oss/kunskap-och-reflektioner/forandrad-
migrationsrattslig-lagstiftning-skapar-splittring-mellan-domstolarna>, besökt 2016-05-10. 
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anpassning till Sverige, men att hennes situation inte kunde anses vara 

särskilt ömmande. Även om hennes familj hade etablerat ett sådant privatliv 

som skyddas av art. 8 i EKMR, ansågs utvisningen av den inte vara 

oproportionerlig. 

 

I ljuset av syftet med lagändringen ter sig MiöD:s domskäl något 

förvånande. Domstolen ansåg exempelvis att sex år får anses vara en 

förhållandevis lång vistelsetid, vilket tyder på ett bristande 

barnrättsperspektiv hos domstolen då denna tid utgjorde halva flickans liv.59 

Genom att införa regleringen om särskilt ömmande omständigheter ville 

lagstiftaren framhålla barnrättsperspektivet.60 Barnkonventionen kräver 

dessutom att beslutsfattare har ett tydligt barnrättsperspektiv.61 Det kan 

således konstateras regleringens syfte inte fick genomslag avseende 

barnrättsperspektivet. MiÖD framhöll dock att vistelsen ägt rum under en 

period då flickan utvecklades mycket och började skapa sig en egen 

identitet, vilket visar på ett visst barnrättsperspektiv. Att domstolen slutligen 

inte lät det spela någon roll är bevis på den spänning som aktualiseras vid 

tillämpningen av 5 kap. 6 § andra stycket UtlL. Även om syftet med 

bestämmelsen var att fler barn skulle omfattas av regleringen, är det likväl 

en bestämmelse av undantagskaraktär.62 

 

Ytterligare en anmärkningsvärd uppfattning MiÖD gav uttryck för var att 

det faktum att i stort sett hela flickans vistelse i Sverige var illegal måste 

beaktas, trots att hon som barn enligt MiÖD inte haft möjlighet att påverka 

detta förhållande. Att illegal vistelsetid i regel inte ska beaktas när det gäller 

vuxna framgår tydligt i både förarbeten och praxis. För barn finns det dock 

ett större utrymme för att ta hänsyn även till sådan tid. Dessutom bör barns 

bristande möjlighet att påverka sin egen situation och vistelse kunna 

                                                
59 Stöd för denna uppfattning finns i Dane, Louise: Fler barn kommer inte att få stanna i 
Sverige, <https://louisedane.wordpress.com/2015/02/23/fler-barn-kommer-inte-att-fa-
stanna-i-sverige/>, besökt 2016-05-05. 
60 Se avsnitt 4.2. 
61 Se avsnitt 3.1. 
62 Se avsnitt 4.2. 
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beaktas.63 Varför flickans illegala vistelsetid tvunget skulle beaktas 

motiveras inte i domen. Intressant är att MD (underinstansen) i samma 

ärende, till skillnad från MiÖD, ansåg att flickan hade en stark anknytning 

till Sverige och att det därför, även med beaktande av den illegala 

vistelsetiden, vore oproportionerligt att utvisa henne.  

 

Samtidigt finns intresse av att förebygga oordning och upprätthålla 

respekten för UtlL. Förebyggande av oordning är ett intresse för vilket 

rätten till privatliv enligt art. 8 i EKMR får inskränkas.64 Det vore olyckligt 

om vuxna alltid skulle kunna vistas illegalt i Sverige, för att sedan beviljas 

uppehållstillstånd av den anledningen att deras barn har anpassat sig till 

Sverige. MiÖD har emellertid i MIG 2012:13 uttalat att huruvida 

vistelsetiden är illegal eller legal saknar betydelse vid beaktande av rätten 

till privatliv. Den proportionalitetsbedömning domstolen gjort för att 

komma fram till att utvisningen inte var oproportionerlig enligt art. 8 i 

EKMR finns inte redovisad i domen.65 

 

I ärenden som gäller barn ska barnets bästa utredas och sedan fastställas, för 

att slutligen vägas mot andra intressen.66 Enligt Schiratzki använder inte 

rättsordningen alltid barnets bästa som ett öppet koncept, utan utgår istället 

från bestämda tolkningar av barnets bästa som finns i förarbeten. Fördelen 

med presumtioner om vad som utgör barnets bästa är att risken minskar för 

att rättssäkerhetskriterier äventyras. En nackdel är dock att vissa aspekter av 

barnets bästa prioriteras framför andra, och att en helhetsbedömning av 

barnets bästa riskerar utebli.67 Frågan är om MiÖD gjorde en öppen eller 

låst bedömning av flickans bästa i detta fall. MiÖD hänvisade flitigt till 

förarbetsuttalanden om barnets bästa. Visserligen beaktades flickans 

omständigheter i det enskilda fallet, så som hennes ålder och sociala 

                                                
63 Se avsnitt 4.3. 
64 Se avsnitt 4.4. 
65 Stöd för denna uppfattning finns i: Dane: 
<https://louisedane.wordpress.com/2015/02/23/fler-barn-kommer-inte-att-fa-stanna-i-
sverige/>, besökt 2016-05-05. 
66 Se kapitel 3; jfr. Dane: <https://louisedane.wordpress.com/2014/06/18/den-svenska-
oversattningen-av-barnkonventionens-artikel-3-ger-en-skev-bild/>, besökt 2016-04-28. 
67 Schiratzki, s. 61. 
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situation, i enlighet med vad som ska göras när barnets bästa utreds.68 Ett 

fastställande av vad som faktiskt var flickans bästa saknas emellertid. Det 

underliggande intresset av att förebygga oordning och upprätthålla respekt 

för UtlL blev istället dominerande, utan att det på ett tydligt sätt vägdes mot 

flickans bästa. Därför kan prejudikatet dessvärre inte sägas framhålla 

principen om barnets bästa. 

 

Efter MIG 2015:4 står migrationsdomstolarna inför svåra avvägningar när 

det gäller bedömningen av särskilt ömmande omständigheter på grund av 

anpassning. Domstolarna måste avgöra om de ska döma efter syftet med 

bestämmelsen, bestämda förarbetsuttalanden eller MiÖD:s prejudikat.69 

 

5.3 Migrationsdomstolarna 

5.3.1 UM 2268-14 
Den 3 september 2015 meddelade MD i Göteborg en dom där 

omständigheterna liknade de i MIG 2015:4. Målet gällde en trettonårig 

flicka och hennes far från Irak. Utgången i målet var, liksom i MIG 2015:4, 

beroende av om det för dottern fanns särskilt ömmande omständigheter på 

grund av anpassning till Sverige. Vid en jämförelse av situationen i fallet 

och den i MIG 2015:4 framkommer att flickorna var lika gamla och hade 

vistats här under ungefär lika lång tid. De talade båda svenska, gick i svensk 

skola och hade skaffat sig vänner och fritidssysselsättningar här. En annan 

likhet var att bådas vistelsetid till stor del varit illegal. Liksom MiÖD anger 

MD att den illegala vistelsetiden inte var barnets fel, utan berodde på hennes 

fars agerande. 

 

Trots de många likheterna mellan fallen gjorde MD en annan bedömning än 

MiÖD. MD nämner inte ens MIG 2015:4. Det stod enligt MD klart att 

                                                
68 Se kapitel 3. 
69 Flodström, <http://www.karnovgroup.se/om-oss/kunskap-och-reflektioner/forandrad-
migrationsrattslig-lagstiftning-skapar-splittring-mellan-domstolarna>, besökt 2016-05-10. 
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flickan hade en påtaglig förankring till Sverige språkligt, kulturellt och 

socialt. MD tog särskild hänsyn till flickans anpassning till Sverige och 

principen om barnets bästa. Statens intresse av att förebygga oordning och 

upprätthålla respekten för UtlL övervägde inte intresset av skydd för 

privatliv i detta fall. En utvisning av henne till Irak hade därmed varit 

oproportionerligt enligt art. 8 i EKMR. Vid en sammantagen bedömning av 

samtliga omständigheter ansåg MD att det fanns sådana särskilt ömmande 

omständigheter som avses i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL. 

 

Möjligen berodde utgången i målet på de smärre skillnaderna mellan detta 

fall och prejudikatet. Flickan i detta fall hade vistats i Sverige något längre. 

Hon hade inte varit i Irak sedan 2007 och ansågs ha en svag anknytning dit. 

Flickan i MiÖD hade besökt sitt hemland ett par gånger sedan hon kom till 

Sverige. Dessa skiljaktigheter framstår enligt mig inte som särskilt 

väsentliga. En mer betydande skillnad var att fyra år av flickans vistelsetid 

var illegal i fallet i MD, medan nästan hela flickans vistelsetid (sex år) i 

MIG 2015:4 var illegal. Båda flickornas vistelse var dock under en period 

då de utvecklades mycket. En annan olikhet som kan ha varit av vikt var att 

flickan i prejudikatet blev utvisad tillsammans med båda sina föräldrar, 

medan flickan detta fall endast hade blivit det tillsammans med sin far, då 

det inte var utrett var hennes mor befann sig. 

 

MD betonade att flickan hade spenderat större delen av sitt liv i Sverige. 

MD kan därför sägas innehaft ett tydligare barnrättsperspektiv än MiÖD. 

Syftet med regleringen om särskilt ömmande omständigheter fick på så sätt 

bättre genomslag i detta fall. En mer utförlig redogörelse för hur MD kom 

fram till vad som var flickans bästa, liksom en fastställelse av flickans bästa, 

hade dock varit önskvärt för att framhäva principen om barnets bästa. 

 

5.3.2 UM 3899-15 
Inte heller MD i Stockholm var villig att låta illegal vistelsetid få någon 

avgörande betydelse i en dom meddelad den 7 oktober 2015. Fallet gällde, 
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liksom i MIG 2015:4 och UM 2268-14, huruvida en trettonårig flicka hade 

anpassat sig tillräckligt till Sverige för att vara berättigad till 

uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Flera 

omständigheter påminde om ovan refererade fall. Flickan hade bott i 

Sverige mer än sex år av sitt liv, varav en stor del av tiden varit illegal. 

Enligt MD kunde hennes vistelsetid med hänsyn till hennes ålder anses vara 

en förhållandevis lång tid. Fickans vistelse hade varit under en period då 

hon utvecklades och skapade sig en egen identitet. Dessa uttalanden 

stämmer överens med hur MiÖD bedömde vistelsetiden i MIG 2015:4. MD 

betonade dock att flickans fleråriga vistelsetid i Sverige innebar att hon hade 

fått en påtaglig anknytning till landet. 

 

Flickan bedömdes ha anpassat sig mycket väl till svenska förhållanden och 

ha etablerat ett privatliv i landet. Hennes föräldrar, den ena från Libanon och 

den andra från Brasilien, var beroende av dotterns skäl för 

uppehållstillstånd. Hennes anknytning till dessa länder ansågs inte vara 

stark. Familjen beviljades uppehållstillstånd då en utvisning av dottern 

ansågs vara oproportionerlig enligt art. 8 i EKMR, trots den illegala 

vistelsetiden. MD beaktade statens intresse av att utöva utlänningskontroll, 

men fann att flickans rätt till privatliv övervägde. I domskälen nämns att 

barnets bästa har beaktats, men inte exakt hur. Hänsyn togs i den 

sammantagna bedömningen till det instabila läget i Libanon på grund av 

kriget i Syrien samt flickans psykiska hälsa. 

 

5.3.3 UM 1270-15 
MD i Stockholm bedömde den 28 maj 2015 att det för en nästan elvaårig 

flicka från Egypten fanns särskilt ömmande omständigheter på grund av 

hennes anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. Ett tungt 

vägande skäl var att flickan var född i Sverige.  Hon hade således bott i 

landet i snart elva år, vilket enligt MD var en avsevärt lång tid i synnerhet 

för barn i den åldern. Hon hade endast besökt Egypten vid ett kortare 

tillfälle, varför hennes anknytning dit inte sågs som särskilt stark. Hänsyn 
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togs även till den politiska instabilitet som rådde i Egypten och att flickan 

och hennes familj tillhörde en särskilt utsatt grupp. MD:s 

barnrättsperspektiv blir synligt genom domstolens beaktande av att flickan 

kände sig otrygg i Egypten när hon var där på besök. 

 

Flickan ansågs ha fått en påtaglig förankring till Sverige såväl språkligt som 

socialt samt ha ett fungerande privatliv här. Hon gick i svensk skola och 

hade såväl vänner som fritidssysselsättningar. Hennes vistelse hade varit 

både legal och illegal. MD betonade barns bristande möjligheter att påverka 

sin situation och vistelse i Sverige. Statens intresse av att utöva 

utlänningskontroll vägde inte tyngre än flickans rätt till privatliv. 

Proportionalitetsbedömningen redovisades på ett tydligare sätt än ovan 

studerade fall genom att MD preciserade vad som tagits i beaktning vid 

bedömningen. På så sätt kan domen sägas framhäva principen om barnets 

bästa. Å andra sidan var avvägningen troligtvis enklare att göra i detta fall 

eftersom flickan hade spenderat hela sitt elvaåriga liv i Sverige. 

 

5.3.4 UM 2231-15 

I ett avgörande meddelat den 2 september 2015 av MD i Stockholm, fick en 

familj från Libanon rätt till uppehållstillstånd till följd av familjens två 

minderåriga söners anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. 

Pojkarna hade kommit till Sverige i juni 2010 och var då elva respektive sex 

år gamla. De hade efter det enbart vistats här i landet. De hade gått i svensk 

skola sedan augusti 2010 och var båda två ambitiösa elever med vänner, 

kusiner och fritidssysselsättningar här. Båda talade svenska. 

 

Pojkarna hade följaktligen bott i Sverige i fem år, vilket enligt domstolen 

med hänsyn till deras ålder inte är en försumbar tidsrymd, särskilt med 

beaktande av att pojkarna hade vistats i landet under en period i deras liv då 

barn utvecklas mycket. Särskilt den äldste sonen som skulle fylla sexton år 

och börja gymnasiet ansågs vara i en ålder då den egna identiteten skapas. 
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Den omständigheten att pojkarna hade bott i Sverige i fem år innebar enligt 

MD att de fått en påtaglig anknytning till landet. I MIG 2015:4 hade flickan 

bott i Sverige i sex år. Hon ansågs endast ha fått en viss anpassning till 

Sverige. Trots att MD nämnde prejudikatet, uttalade den sig således inte helt 

i enlighet med det. MD valde tydligen att lägga mer vikt vid regleringens 

syfte. Dock fanns ingen illegal vistelsetid att ta i beaktande i detta fall, vilket 

förmodligen gjorde det lättare för domstolen att bedöma vistelsetiden. 

 

MD ansåg att pojkarna hade anpassat sig mycket väl till svenska 

förhållanden och att de hade etablerat ett privatliv i Sverige. De hade 

visserligen släktingar kvar i Libanon, men deras anknytning till hemlandet 

ansågs inte vara stark. MD beaktade även att situationen i grannlandet 

Syrien hade gjort läget i Libanon instabilt i viss utsträckning. Domstolens 

barnrättsperspektiv lyser igenom i domskälen då pojkarnas inställning till 

Libanon angavs; de ville inte återvända dit. 

 

För att komma fram till att det vore oproportionerligt enligt art. 8 i EKMR 

att utvisa pojkarna gjorde MD en redovisad proportionalitetsbedömning i 

vilken domstolen beaktade att pojkarnas vistelse varit legal samt tid under 

prövning. Domstolen beaktade även statens intresse att utöva 

utlänningskontroll men fann att pojkarnas rätt till privatliv övervägde. 

Domstolen beaktade principen om barnets bästa. En redogörelse för vad 

som enligt domstolen var barnens bästa saknas emellertid även i denna dom, 

även om domstolens uppfattning framgår indirekt. För att leva upp till 

kravet på att en individuell bedömning ska göras, borde domstolen ha gjort 

två åtskilda bedömningar av pojkarnas situation och behov. 

 

5.3.5 UM 646-15 

Med en påfallande kort motivering beviljade MD i Malmö den 3 november 

2015 en familj uppehållstillstånd till följd av den minderåriga sonens 

anpassning till Sverige. Sonen föddes 2011 i Sverige och ansågs under sina 
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fyra första levnadsår ha skapat sig en icke-obetydlig anknytning hit i form 

av släktingar och vänner. Han talade enbart svenska och saknade i övrigt 

anknytning till föräldrarnas hemland Iran. MD ansåg att det fanns särskilt 

ömmande omständigheter för pojken, men även synnerligen ömmande 

omständigheter för föräldrarna. Till skillnad från ovan beskrivna fall var 

föräldrarna alltså inte beroende av pojkens skäl för uppehållstillstånd. 

 

Domstolen kom fram till sitt avgörande genom en samlad bedömning av 

familjens situation. Hur denna bedömning gick till finns endast redovisad i 

liten utsträckning, vilket är problematiskt med avseende på syftet med 5 

kap. 6 § andra stycket UtlL. För att framhålla barnets bästa krävs en tydlig 

bedömning av vad som i det enskilda fallet är barnets bästa. 
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6 Sammanfattande analys och 
slutsatser 

Denna framställning har syftat till att undersöka tanken med den senaste 

lagändringen i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL om särskilt ömmande 

omständigheter för att sedan analysera huruvida regleringens syften har 

förverkligats i vissa fall där migrationsöverdomstolen och 

migrationsdomstolarna särskilt har beaktat barns anpassning till Sverige i 

sin bedömning. Lagändringen hade sammanfattningsvis till syfte att 

framhäva principen om barnets bästa och lyfta fram barnrättsperspektivet 

för att fler barn skulle omfattas av bestämmelsen. Därför syftade uppsatsen 

även till att utreda vilken betydelse principen om barnets bästa har i såväl 

utlänningslagen som barnkonventionen.  

 

Efter att ha studerat ett prejudikat från migrationsöverdomstolen och fem 

domar från migrationsdomstolarna kan konstateras att utgången i målen 

visar på en splittring mellan instanserna. I MIG 2015:4 var en trettonårig 

flickas anpassning till Sverige inte tillräcklig för att beviljas 

uppehållstillstånd. Omständigheterna i ett par domar från MD som 

meddelats efter MiÖD:s dom var påfallande lika de i prejudikatet.70 Trots 

det gjorde MD en annan bedömning än MiÖD och beviljade barnen 

uppehållstillstånd. Det kan konstateras att fr.a. barns illegala vistelsetid har 

bedömts på olika sätt i instanserna. 

 

Barnets bästa måste utredas och fastställas i varje enskilt fall. Sedan ska det 

noga vägas mot andra intressen.71 MiÖD nöjde sig dock i MIG 2015:4 med 

att påpeka att barnets bästa ska beaktas och nämna en rad 

förarbetsuttalanden om vad principen innebär, vilket inte lever upp till 

kravet på den individuella bedömningen som ska göras. Ett liknande 

                                                
70 Se UM 2268-14 och UM 3899-15 under avsnitt 5.3. 
71 Se avsnitt 3.1. 
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mönster gör sig tyvärr synligt även i MD:s avgöranden.72 Barnens situation 

och omständigheter omnämns visserligen i samtliga studerade domar. 

Likaså är domstolarna fullt medvetna om att en annan bedömning ska göras 

för barn. En uttrycklig fastställelse av vad som var barnets bästa saknas 

dock i domarna, liksom en redogörelse för avvägningen mot andra intressen. 

 

Möjligtvis beror den ofta bristande bedömningen av barnets bästa på den 

betydelse som principen om barnets bästa ges i UtlL. Enligt 1 kap. 10 

§ UtlL ska barnets bästa särskilt beaktas. Vad som inte betonas tillräckligt i 

varken lagtexten eller förarbetena till bestämmelsen är att barnets bästa ska 

väga mycket tungt och att det inte är ett intresse i mängden. Detta framgår 

desto tydligare i barnkonventionen.73 Kanske kommer införandet av 

barnkonventionen som svensk lag föranleda att barnets bästa på ett tydligare 

sätt utreds, fastställs och vägs mot andra intressen. Det vore i så fall ett 

välkommet resultat, då en helhetsbedömning av barnets situation är av 

yttersta vikt. 

 

Justeringen i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL ansågs förtydliga dåvarande 

reglering och underlätta bedömningarna.74 Frågan är dock om regleringen 

klarnat för beslutsfattare när det gäller bedömningar av hur väl barn har 

anpassat sig till Sverige. Visserligen går det inte att ställa upp några exakta 

riktlinjer gällande hur mycket anknytning som krävs för att ett barn ska 

beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter till 

följd av anpassning. En individuell bedömning ska som bekant ske i varje 

enskilt fall. Motstridiga förarbetsuttalanden anger att regleringen å ena sidan 

syftar till att fler barn ska beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt 

ömmande omständigheter, men å andra sidan är av undantagskaraktär och 

ska tillämpas restriktivt. Det är inget eget kriterium för uppehållstillstånd att 

vara barn.75 Därför står domstolarna inför svåra avvägningar, i synnerhet 

efter MIG 2015:4. 

                                                
72 Se avsnitt 5.3. 
73 Se kapitel 3. 
74 Se avsnitt 4.2. 
75 Se avsnitt 3.2. 
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Tanken med den senaste lagändringen i 5 kap. 6 § andra stycket UtlL var 

god. Huruvida det faktiskt blev någon skillnad för barn som söker 

uppehållstillstånd i Sverige går inte att besvara generellt utifrån denna 

begränsade framställning. Om frågan besvaras med utgångspunkt i MIG 

2015:4 lutar svaret dessvärre åt att det inte blev någon skillnad. 

Underinstanserna har dock visat en ovilja att döma i enlighet med 

prejudikatet, vilket leder till slutsatsen att lagändringen har gjort skillnad för 

i vart fall en del barn. 
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