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Kapitel 2

HUR BRISTER I FÖRSTÅELSEN AV BARNS 
RÄTTIGHETER HINDRAR EN RÄTTSSÄKER 

PRÖVNING AV BARNS ASYLSKÄL

Monica Jacobson och Lars Olsson

Texten bygger på en analys av 71 barns asylbeslut från 2007 som ingått 
i en kartläggning av barns asylskäl. Analysen tyder på att uppgifter om 
kränkningar som barn utsätts för av den anledning att de är barn, eller 
som är kränkningar som bara barn kan utsättas för, framkommer i 
stor utsträckning i den svenska asylprövningen. Fortfarande handlar 
den reella fokuseringen på barnet i asylprövningen om dess humanitära 
skäl – eller synnerligen ömmande omständigheter vilket är benäm-
ningen sedan 2006 – för att kunna stanna i Sverige, inte om barnet 
som potentiell flykting eller på annat sätt skyddsbehövande. 

Oförmågan att till fullo ta hänsyn till rättighetskränkningar som 
barn utsätts för och oförmågan att ta hänsyn till konsekvenserna dessa 
kränkningar medför återspeglas i lagstiftning, rättspraxis, landinfor-
mation som ligger till grund för beslut och blir också påvisbart i hur 
barns skäl behandlas i prövningen av barns asylärenden. 

Författarna menar att normer i form av lagstiftning är nödvändigt. 
Parallellt med lagstiftning krävs också ett mindre paradigmskifte. 
Barns egna asylskäl kan nämligen förstås och leda till skydd för barnet 
först när kunskapen om barnets rättigheter får genomslag hos lagstif-
taren, rättstillämpare och andra aktörer i asylprövningen. 

SÖKORD: barn, asylsökande barn, barns asylskäl, barns egna asylskäl, 
barnspecifika, barnspecifik, barnrelaterade, barnrättskommittén
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Inledning 1

Under 2007 kom cirka 36 000 människor till Sverige och sökte asyl. Av 
dessa var drygt 7 600 barn. Drygt 1 000 av dessa barn kom ensamma, 
men det stora flertalet barn kom tillsammans med föräldrar. De ensam-
kommande barnens situation har på goda grunder uppmärksammats 
i stor utsträckning. Barn i familj kan i viss mån löpa andra risker i 
asylprocessen än barnen som kommer ensamma. Hur ser myndighe-
terna barnet i familjens sammanhang? Förmår myndigheterna höra 
och se varje enskilt barn eller riskerar barnet att betraktas som en 
detalj i föräldrarnas asylberättelse? 

Rädda Barnen har arbetat med frågor som berör barn på flykt och 
deras utsatta situation sedan lång tid tillbaka. Bland annat genom 
arbetet vid Centrum för barn och ungdomar i kris har Rädda Barnen 
kommit i kontakt med barn som berättat om mycket svåra upplevelser. 
Vid dessa kontakter och i det övriga arbetet har man sett en tendens 
att barnens skäl inte alltid beaktas, och att när så sker så anses barnens 
egna skäl framför allt tillhöra den humanitära sfären. Att få sina skäl 
bedömda korrekt kan vara livsavgörande i asylärenden. Men att få ett 
eventuellt uppehållstillstånd på rätt grund är också en rättssäkerhets-
fråga och för den enskilde kan det vara oerhört viktigt att bli trodd 
och få sina upplevelser bekräftade. 

Barn har rätt att bli hörda och deras åsikter ska tillmätas betydelse 
utifrån deras ålder och mognad. Att bli hörd är en rättighet för barnet 
enligt Barnkonventionen. 

År 2003 gjorde Rädda Barnen en första kartläggning rörande barns 
egna asylskäl (Juhlén 2003). Kartläggningen visade bland annat på 
brister i hur barn hördes och i hur deras skäl bedömdes. År 2005 gjordes 
en uppföljande kartläggning tillsammans med Rådgivningsbyrån för 
asylsökande och flyktingar (Rimsten 2005). I denna fann man att fler 
barn hördes men att andelen barn som fick noggranna bedömningar 
av sina skäl inte hade ökat. Man såg också att bedömningarna var mer 
noggranna och utförliga när det gällde att bedöma barns humanitära 
skäl än deras skyddsskäl. 

I mars 2006 förändrades det svenska asylsystemet i grunden. En 
ny utlänningslag trädde i kraft och en ny instans- och processordning 
infördes. Utlänningsnämnden lades ner och ersattes av migrations-
domstolar. Processen blev en tvåpartsprocess. Syftet med reformen var 
bland annat att öppenheten skulle öka och att skyddsgrunderna skulle 
vara mer framträdande. Rädda Barnen ville få en bild av situationen 

1 Åsikterna som uttrycks i texten är författarnas egna och överens-
stämmer inte nödvändigtvis med organisationen Rädda Barnens 
ställningstaganden i dessa frågor. 
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för barn i den nya ordningen. Hade de stora förändringarna lett till 
att man i högre grad fokuserade på barns skyddsbehov? Och framför 
allt – kunde man se några förändringar i fråga om hur myndighe-
terna lyssnade på barnet och tog hänsyn till barnets egna skäl? För att 
försöka skapa en bild av hur situationen såg ut efter reformen genom-
förde Rädda Barnen en ny kartläggning där man tittade på hur barns 
skäl bedömts efter att den nya instans- och processordningen trätt i 
kraft. Eftersom asylsystemet förändrats så radikalt var det inte möjligt 
att dra direkta slutsatser angående tendenser och trender jämfört 
med tidigare kartläggningar. Den kartläggning som ska presenteras 
i denna artikel bör istället ses fristående, som en ögonblicksbild av 
läget för barn i den svenska asylprocessen cirka ett år efter reformens 
ikraftträdande. 

Syfte, utgångspunkter och avgränsningar
Rädda Barnens projekt Barns egna asylskäl – uppföljande kartläggning 
2007 pågick mellan åren 2006 och 2008. Den huvudsakliga kompo-
nenten i projektet var en kartläggning vars resultat presenterades i en 
rapport, Nytt system, gamla brister? Barns egna asylskäl efter ett år 
med den nya instans- och processordningen (Olsson 2008). Projektets 
syfte var att visa på hur och i vilken omfattning barn kom till tals i den 
svenska asylprövningen och hur och i vilken omfattning, barns egna 
asylskäl bemöttes av myndigheter och domstolar. Projektet var medfi-
nansierat av Europeiska flyktingfonden, ERF. 

Vår utgångspunkt var att barnets ställning i den svenska asylpröv-
ningen har förbättrats på många sätt under åren. Bestämmelser som 
utlänningslagens portalparagraf om barnets bästa, utveckling av 
metoder av att höra barn, och krav på att redovisa beslut angående 
barnets egna skäl för asyl är exempel på detta. Men får barn verkligen 
sina rättigheter skyddade och tillgodosedda i den svenska asylpröv-
ningen? Tidigare resultat från arbeten av bland annat Rädda Barnen 
(Juhlén 2003; Rimsten 2005) men också andra (se t.ex. Nilsson 2007; 
Schiratzki 2005) tydde på att trots lagstiftning, rutiner och normer så 
fanns brister i beslut som rörde barn i den svenska asylprövningen. 

I denna framställning presenterar vi, mycket översiktligt, ett urval 
av relevanta internationella rättskällor avseende barns asylskäl. Vi 
kommer också att gå igenom ett par av de vägledande beslut från 
Migrationsverket som är av relevans. Därefter presenterar vi kartlägg-
ningens resultat avseende Migrationsverkets asylprövning för barn i 
familj, det vill säga för barn som sökt asyl i Sverige tillsammans med en 
eller båda vårdnadshavarna. De frågeställningar vi redovisar går ut på 
hur och i vilken omfattning barn har kommit till tals i asylprövningen, 
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vad som framkommit avseende deras egna skäl för uppehållstillstånd 
och hur och i vilken omfattning beslutsfattarna tagit hänsyn till dessa 
egna skäl för uppehållstillstånd. En av kartläggningens mest intressanta 
resultat rörde förekomsten av s.k. barnspecifika asylskäl. Vi kommer 
därför att i ett inledande kapitel redogöra kort för hur barnspecifika 
asylskäl uppmärksammats och analyserats i den juridiska doktrinen. 

Metod och material
Vägledning för förståelsen av barns asylskäl – inte minst barnspe-
cifika former av och skäl för förföljelse – och ramarna för utredning 
av barns asylskäl kan återfinnas i internationell rätt. Även om många 
av de regler och principer som återges nedan har karaktären av soft 
law (dvs. regler som inte har direkt juridiskt bindande effekt), utgör 
de ändå ett regelverk för den svenska lagstiftaren och svenska myndig-
heter att förhålla sig till. Reglerna ger vägledning för rättstillämparen 
i fråga om hur Sveriges internationella åtaganden mot flyktingar och 
barn ska kunna uppfyllas. 

Vad gäller redovisningen av vår kartläggning kommer vi att 
i huvudsak redovisa resultaten avseende prövningen av ärenden 
gällande barn i familj hos Migrationsverket. I kartläggningen tittade 
vi också på prövningen av ärenden för ensamkommande barn hos 
Migrationsverket och prövningen för barn i familj i migrationsdom-
stolarna. Men eftersom prövningen av familjebarns ärenden hos 
Migrationsverket var kartläggningens fokus väljer vi att här koncen-
trera framställningen till denna grupp barn. 

Studien är helt och hållet gjord på ett skriftligt material. Inga 
uppföljningsfrågor har ställts till myndigheter, biträden eller de asylsö-
kande barnen och deras familjer. Inte heller har vi närvarat vid några 
muntliga handläggningar. Vi fick tillgång till datalistor över beslut 
fattade under en angiven tidsperiod vid Migrationsverkets asylpröv-
ningsenheter i Malmö, Göteborg och Stockholm. Genom att titta på 
födelsedatum kunde vi identifiera dossiéer som rörde barn. Då datalis-
torna också tog upp boendegrupper kunde vi från dessa identifiera 
hela familjer, och begärde då att få tillgång till alla dossiéer för vad vi 
antog var en familjeenhet. Eftersom vi genomfört denna undersökning 
relativt kort efter genomförandet av den nya instans- och processord-
ningen, och Migrationsverkets nya organisation för asylprövning som 
infördes i september 2006 (se kap. 1 denna skrift) ville vi ha ett så sent 
urval som möjligt, men samtidigt också i möjligaste mån inkludera 
ärenden som skulle vara slutligt avgjorda. Urvalet har begränsats till 
en period om några veckor under våren 2007, och ger därmed en 
ögonblicksbild av asylprövningen.
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Då närmare detaljer om hur urval gjorts kan medföra att enskilda 
barn direkt eller indirekt skulle kunna identifieras eller känna igen sig 
och kunna känna obehag avstår vi från att närmare gå in på dessa.2 
När beskrivningar av ärenden förekommer är uppgifter ändrade så att 
inga personer ska gå att identifiera.

Vi har i kartläggningen inkluderat barn i alla åldrar upp till 18 år, 
också barn som är födda i Sverige under asylhandläggningens gång. 
Även om väldigt små barn av naturliga skäl inte kan framföra eller 
formulera sina skäl själva, kan de ändå ha egna skäl för uppehålls-
tillstånd som gör det relevant att inkludera dem i en kartläggning av 
denna typ. Där det är relevant att redovisa särskilda åldersgrupper 
separat, exempelvis i vilken omfattning barnen hörs, görs detta. 

Begreppet barnspecifik förföljelse
I kartläggningen och i denna framställning talar vi om barnspe-
cifik förföljelse – barnspecifika skäl för eller former av förföljelse. 
En vägledning till vad detta begrepp innebär kan fås av de uppräk-
ningar av kränkningar som gjorts bland annat av internationella 
organ (se nedan). Det kan emellertid vara bra att gå lite närmare in på 
begreppet. 

Bhabha och Young (1999) betonar det faktum att barnförföl-
jelse kan ta sig tre uttryck. Det kan vara (1) sådana omständigheter 
som utgör förföljelse för både vuxna och barn, (2) sådana omstän-
digheter som bara drabbar barn (barnspecifik) och det kan vara (3) 
sådana omständigheter som för vuxna inte når till ribban för förföl-
jelse men ändå är förföljelse när de drabbar barn. Exempelvis kan ett 
barns upplevelse av ett aggressivt polisförhör vara helt annorlunda 
än en vuxen persons och ge upphov till bestående men. Bhabha och 
Young betonar också att det vid bedömningen av framtida risk måste 
tas hänsyn till det faktum att det handlar om ett barn eftersom barns 
handlingsförmåga (dvs. möjligheten att undvika en risk) är begränsad 
jämfört med vuxnas. 

Edwards (2003) understryker att många barns asylskäl har ett 
könsrelaterat element, och att beslutsfattare ofta underlåter att ta 
hänsyn till båda aspekterna. I sina rekommendationer om vikten av att 
ta hänsyn till ålder, efterlyser hon särskild uppmärksamhet och försik-
tighet både för bedömningar av barns och äldres asylskäl. 

Eva Nilsson vid Umeå universitet använder sig av en definition som 
delar upp begreppet i två delar: barnrelaterad förföljelse och barnspe-
cifik förföljelse (Nilsson 2007: 126f.). Det förra indikerar att grunden 

2 För ytterligare frågor om hur urvalet gjorts var vänlig kontakta 
författarna.
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för förföljelsen har att göra med att barnet är ett barn, det senare att 
själva förföljelsen i sig enbart eller typiskt sätt bara drabbar barn. 
Begreppsapparaten är lånad från den diskussion som förts rörande 
förföljelse och kön, där begreppen könsrelaterad och könsspecifik 
(gender-related och gender-specific) kan anses vedertagna. 

I denna text har vi valt att referera till begreppet “barnspecifik 
förföljelse”, närmare bestämt barnspecifika skäl för eller former 
av förföljelse. Anledningen till detta är att överlappningen mellan 
koncepten barnrelaterad och barnspecifik är stor och ett begrepp 
sammanfattar lika tydligt vad som åsyftas. 

Internationell rätt om barns asylskäl
FN:s flyktingkommissariat UNHCR
UNHCR är det organ som har som ansvar att ge vägledning till efterlev-
naden av 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning 
(vardagligt flyktingkonventionen). Under de senaste årtiondena har ett 
flertal icke-bindande riktlinjer tagits fram som har betydelse för hur 
stater ska gå tillväga för att pröva barns asylskäl. 

Riktlinjerna om flyktingbarn (UNHCR 1994) och riktlinjerna om 
ensamkommande barn (UNHCR 1997) handlar bara till viss del om 
själva prövningen att bestämma vem som är flykting. Vad som sägs 
angående det ensamkommande barnet och asylprövningen i dessa 
riktlinjer är ändå i stora delar generellt för alla barn och därför relevant 
även för utredning av barn i familj: 

flyktingbestämning måste ske snabbt eftersom en utdragen process •	
kan ha negativa effekter för ett barns fysiska och psykologiska 
utveckling;

om ett barn inte är moget som en vuxen, behöver man ta större •	
hänsyn till objektiva faktorer avseende situationen i hemlandet och 
för barnets familj;

vid flyktingbestämning av ett barn måste principen om •	 benefit of 
the doubt tillämpas i hög grad;

barn måste informeras om processen och konsekvenserna av den;•	

barns fruktan kan ta sig andra uttryck än den hos vuxna;•	

barn har särskilda rättigheter som kommit till uttryck i •	
Barnkonventionen. Kränkningar av dessa rättigheter och sättet 
de kränks på kan vara annorlunda än kränkningar av vuxnas 
rättigheter;

vissa policys och sedvänjor som utgör grova kränkningar av ett •	
barns särskilda rättigheter kan ge upphov till situationer som täcks 
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av flyktingkonventionen. Exempel som ges är rekrytering av barn 
till väpnade styrkor, tvångsarbete, människohandel för sexuella 
ändamål och kvinnlig könsstympning. 

UNHCR:s styrande organ, exekutivkommittén, har antagit flera 
slutsatser om barn. En av de mest intressanta slutsatserna, nummer 
107, antogs 2007 och behandlar bland annat barnet och asylprocessen. 
Där uppmanas stater att utveckla en barnvänlig asylprocess och en 
ålderskänslig tolkning av flyktingkonventionen (UNHCR 2007). 

Barnkonventionen och barnrättskommittén 
FN:s barnrättskommitté, som ger vägledning i hur konventionen om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) ska tolkas, har i en vägledande 
kommentar (Barnrättskommittén 2005) beskrivit förhållandet mellan 
principen om non-refoulement (förbudet för stater att direkt eller 
indirekt skicka en person till ett territorium där han eller hon riskerar 
allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter) och barnkonven-
tionen. Barnrättskommittén understryker i denna kommentar att barn 
exempelvis inte kan skickas tillbaka till en situation där det riskerar att 
utsättas skada som inbegrips i artikel 6 (rätten till liv och utveckling) 
och artikel 37 (förbudet mot tortyr) (Barnrättskommittén 2005, 
paragraf 28). Barnrättskommittén betonar att refoulement-förbudet 
inte är begränsat till kränkningar av dessa artiklar. Kommittén 
tydliggör också att det är irrelevant om kränkningarna hänför sig 
till icke-statliga aktörer eller om kränkningar är en indirekt följd av 
statens agerande eller passivitet. Riskbedömningen ska ta hänsyn till 
kön och ålder och bör exempelvis ta hänsyn till de speciellt allvarliga 
konsekvenserna för barn av otillräcklig tillgång till mat och hälsovård 
(Barnrättskommittén 2005, paragraf 27).

Barnrättskommittén framhäver också att skyddet mot refoulement 
också gäller barn som riskerar att dras in i väpnade konflikter. Barn 
som riskerar att direkt eller indirekt rekryteras och riskerar att dras in 
i väpnade konflikter ska enligt barnrättskommittén ges flyktingstatus 
om det finns en koppling till en av de uppräknade grunderna för skydd 
i flyktingkonventionen, det vill säga ras, religion, nationalitet, tillhö-
righet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. Kommittén 
framhåller också behovet att tolka flyktingdefinitionen på ett sätt som 
tar hänsyn till ålder och kön, och vikten av att ta hänsyn till barnspe-
cifika skäl för och former av förföljelse som förföljelse av släkt, rekry-
tering av minderåriga och handel med barn för prostitution, sexuellt 
utnyttjande och kvinnlig könsstympning. Själva asylprövningen som 
sådan har också kommenterats av Barnrättskommittén. I de krav som 
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kommittén fört fram ingår bl.a. kompetenskrav på myndigheternas 
handläggare i asylprövningen, krav på att uppmärksamma barnspe-
cifika former av förföljelse samt vad som krävs av staten när landin-
formation ska inhämtas (Barnrättskommittén 2005, paragraf 74-75). 

EG-rättsliga regler
EU:s miniminormer om vem som ska förstås som flykting och skydds-
behövande i övrigt är också viktiga för förståelsen av barnet som 
flykting. Det så kallade skyddsgrundsdirektivet slår fast vilka personer 
som inom EU ska anses vara flyktingar och alternativt skyddsbehö-
vande. Den regel som kanske är viktigast för barn (och för svensk rätt) 
handlar om vad som kan utgöra förföljelse i flyktingkonventionens 
mening. I artikel 9 sägs nämligen att förföljelse kan ta sig uttryck i 
köns- eller barnspecifika handlingar. Någon liknande lagregel eller 
motivuttalande finns inte i eller till den svenska lagstiftningen. 

Någon mer vägledning om vad barnspecifika handlingar utgör 
kan inte utläsas av själva direktivet. Det är värt att notera att barn 
naturligtvis kan utsättas för alla de former av förföljelse som räknas 
upp i direktivet. Skyddsgrundsdirektivet innehåller också minimikrav 
som är intressanta för utredningen av barnets skäl. Bestämmelsen i 
artikel 9 kompletteras av ett processuellt krav i direktivets inledning 
(paragraf 20), visserligen inte bindande, men en viktig tolkningsbas för 
direktivets genomförande. Det sägs där att när underåriga (dvs. barn) 
ansöker om internationellt skydd är det nödvändigt att medlemssta-
terna vid sin prövning beaktar typer av förföljelse som är specifika för 
barn.

För barn är bestämmelsen i direktivets artikel 4.3 också av stor 
vikt då det sägs att sökandens personliga ställning och förhållanden, 
inklusive faktorer som bakgrund, kön och ålder, ska beaktas så att det 
kan bedömas huruvida de handlingar den sökande har blivit eller skulle 
kunna bli utsatt för, på grundval av sökandens personliga omständig-
heter, skulle innebära förföljelse eller allvarlig skada.

Det europeiska samarbetet på asylrättens område kommer troligen 
att utökas väsentligt i framtiden. EU-kommissionen avlämnade i juni 
2007 en s.k. grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsys-
temet. Grönboken fungerade som ett underlag för fortsatta diskus-
sioner om hur det framtida systemet skulle komma att se ut. Ett stort 
antal aktörer - regeringar, organisationer m.fl. - har därefter yttrat sig 
med anledning av grönboken och i juni 2008 lade kommissionen fram 
meddelandet “Strategisk plan för asylpolitiken: Ett integrerat grepp på 
skyddsfrågor över hela EU”. Avsikten är att planen under 2009 ska 
arbetas in i ett nytt femårigt program. Det är i skrivande stund oklart 
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i vilken omfattning barn kommer att uppmärksammas i det framtida 
gemensamma asylsystemet. 

Rättstillämpningen hos Migrationsverket och i migrations-
domstolarna
Migrationsöverdomstolen – vars avgöranden har en prejudice-
rande roll för rättstillämpningen i migrationsdomstolarna och hos 
Migrationsverket – har i skrivande stund inte avgjort något mål där man 
specifikt utvecklar hur bedömningar av barns skyddsskäl ska göras. 
Migrationsverket har däremot den 24 april 2008 fattat två mycket 
intressanta vägledande beslut rörande barnfamiljer från Irak. Verkets 
vägledande beslut fattas av verksledningen och ska tjäna till vägledning 
för handläggningen av hela ärendetyper. Dessa beslut har därför stor 
inverkan på det dagliga beslutsfattandet vid Migrationsverket. I de 
aktuella besluten tar verket emellertid inte i första hand upp de skäl 
som rör barnen utifrån ett skyddsperspektiv, utan som möjliga synner-
ligen ömmande omständigheter. I båda besluten fick familjerna avslag 
på sina asylansökningar och beslut om utvisning.

Det ena beslutet rörde en familj från Bagdad med fyra barn födda 
mellan år 1990 och 2004. Av beslutet framgår att familjen var shiamus-
limer i ett sunnidominerat område. Familjen lämnade Bagdad i februari 
2007 på grund av hot, bland annat hade beväpnade män stormat in i 
huset och skottskadat en släkting. I Basra dit de flydde hade de också 
blivit rånade av beväpnade män i hemmet. Specifika omständigheter 
som rörde barn i familjen framfördes också, ett av barnen hade utsatts 
för ett kidnappningsförsök i Basra. Det framgår av referat från utred-
ningar att barnens otrygghet lyfts fram av föräldrarna, att skolgång 
störts för åtminstone ett av barnen om än sporadiskt, och att inte 
heller barnen ville åka tillbaka till Irak. 

Under rubriken “Bedömning av läget i Irak och Bagdad” 
går Migrationsverket igenom landinformation från olika källor. 
Landinformation rör bland annat att antalet våldsrelaterade civila 
dödsoffer minskat, att dödsskvadroner försvunnit eller håller en låg 
profil och att den amerikanske befälhavaren i Irak i april 2008 ansåg 
att situationen var betydligt bättre än 15 månader tidigare. I familjens 
stadsdel hade en betongbarriär som satts upp till skydd monterats ner. 
Det beskrivs att familjer börjat återvända hem till Bagdad vilket skulle 
kunna vara en indikation på förbättrat säkerhetsläge. Den barnspe-
cifika omständighet som nämns i denna del är att “det har blivit 
säkrare att gå i skolan”. 

Migrationsverket konstaterar att enbart det faktum att familjen 
är shiamuslimer inte gör att de har rätt till uppehållstillstånd som 
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flyktingar eller som skyddsbehövande i övrigt. Migrationsverket finner 
att familjemedlemmarnas berättelser måste bedömas som trovärdiga 
men att händelserna som de berättat om inte är av den art och 
omfattning att de utgör förföljelse i utlänningslagens betydelse. Då 
situationen i Bagdad har förbättrats och familjen har bott i Bagdad 
under en relativt lång tid efter händelserna utan att ha utsatts för 
trakasserier är de inte heller att anse som skyddsbehövande i övrigt. 

Migrationsverket tar upp landinformation rörande barns situation i 
Irak i bedömningen av synnerligen ömmande omständigheter, specifikt 
i resonemang kring rekvisitet “utlänningens situation i hemlandet”. 
Migrationsverket redogör här för information från UNICEF om att 
“Irak aldrig har varit en svårare och farligare plats för barn” samt 
att “ [f]loden av våld och folkfördrivningar har skapat en humanitär 
kris, i vilken barn riskerar sin hälsa, sina rättigheter och t.o.m. sina 
liv.” Migrationsverket konstaterar att förhållandena för barn inte 
generellt utgör en grund för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas 
på grund av synnerligen ömmande omständigheter och att inget annat 
framkommit än att barnen fått, och antas få, grundläggande behov 
som t.ex. bostad, mat och vatten tillgodosedda. Inte heller vid en 
sammantagen bedömning anses synnerligen ömmande omständigheter 
föreligga. 

Förutom att det är anmärkningsvärt att landinformationen om 
barnets rättigheter i Irak enbart avhandlas vid prövningen av synner-
ligen ömmande omständigheter, är det värt att notera att uppgiften om 
det kidnappningsförsök barnet utsatts för överhuvudtaget inte uttryck-
ligen bemötts av Migrationsverket fastän man funnit att berättelserna 
var trovärdiga. 

I det andra vägledande beslutet som avgjordes samma dag förde 
Migrationsverket i princip samma resonemang. Beslutet rörde en kristen 
arabisk familj från Mosul, en kvinna som flytt till Sverige tillsammans 
med barn födda 2001 och 2006. Vad gäller barnens skäl framkommer 
det att mamman hävdat att den allmänna situationen för barn i Irak är 
osäker, att det äldre barnet blivit så skrämt av bombningar och explo-
sioner att hon inte talat på en vecka, och att barnet inte kunnat börja 
skolan på grund av rädsla för kidnappningar. 

Migrationsverket tar i sin bedömning av skyddsskälen för 
familjen enbart upp mammans berättelse i den del det gällde hot och 
utpressning som riktats mot henne och hennes make. De individuella 
skyddsskäl som förts fram för det äldre barnet angående rädsla för 
kidnappning bemöts överhuvudtaget inte, inte heller konsekvenser 
för det enskilda barnet eller barn generellt av situationen i provinsen 
Nineve (“I provinsen förekommer attacker i form av bombdåd, 
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kidnappningar, mord och strider. Attackerna har drabbat de ameri-
kanska styrkorna, den irakiska armén och polisen samt inte minst 
civila och minoritetsgrupper.”). 

Landinformation om barns situation återfinns också i detta beslut 
först i bedömningen av synnerligen ömmande omständigheter. Det 
sägs bland annat att “barn i Mosul [torde] vara särskilt utsatta”, 
men att det finns “tecken på normalitet” i vissa distrikt. Precis som 
för Bagdadfamiljen antas barnens grundläggande behov kunna bli 
tillgodosedda. 

I båda dessa vägledande beslut ser vi alltså skäl som framkommit 
för barn men som inte får någon uttrycklig bedömning överhuvudtaget, 
och att landinformation rörande barn förefaller användas i huvudsak 
när man ska bedöma om synnerligen ömmande omständigheter kan 
anses föreligga. 

Vi har inte kunnat identifiera många avgöranden från migrations-
domstolarna där man gör en utförlig prövning av barns skyddsskäl. 
Ett undantag är ett avgörande (UM 721-06) som tydligt tog hänsyn 
till situationen för ett barn och som gjordes av migrationsdomstolen i 
Stockholm i april 2007. Målet rörde en 15-årig flicka från ett norda-
frikanskt land som sökte asyl i Sverige. Flickans skäl för flyktingstatus 
grundade sig i en rädsla för att tvingas in i ett äktenskap med en äldre 
man. Domstolen fann att det skulle utgöra en allvarlig kränkning av 
hennes mänskliga rättigheter att tvingas in i ett äktenskap. Hennes 
utsatta situation som flicka och minderårig gjorde att det inte 
kunde säkerställas att hon skulle få skydd från myndigheterna. En 
kvinna/flicka som riskerar tvångsgifte kan utgöra en samhällsgrupp. 
Domstolen fann att flickan hade en välgrundad fruktan för förföljelse 
på grund av sitt medlemskap i en viss samhällsgrupp och därför skulle 
erkännas som flykting. 

Resultaten från kartläggningen 
Skälen som kom fram
De 71 barnen vilkas ärenden vi gått igenom är från 34 familjer från 15 
olika länder. Det största ursprungslandet var Serbien och Montenegro 
(26 barn), Afghanistan var näst störst (11 barn) följt av Ryssland (5 
barn). Barnen var i åldrarna 0 till 17 år, 41 pojkar och 30 flickor. Av 
de 71 barnen i kartläggningen fick 46 barn beslut om permanenta 
uppehållstillstånd. 25 barn fick avslag på sin asylansökan. Av de barn 
som fick uppehållstillstånd fick åtta barn det som flyktingar, sex barn 
som skyddsbehövande i övrigt och 29 barn på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter.
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En av de huvudsakliga frågeställningarna var vilka skäl för 
uppehållstillstånd som kommit fram i ärendet. De skäl som kommit 
fram vid muntliga utredningar, i inlagor från offentliga biträden och 
på annat sätt genom exempelvis intyg från lärare och läkare katego-
riserade vi under flyktingskäl, skäl som skyddsbehövande i övrigt och 
ömmande omständigheter. 

Anledningen till att vi använde dessa tre kategorier är att prövningen 
av ett asylärende är hierarkisk. Först ska skälen för flyktingstatus 
enligt 4 kapitlet 1 § utlänningslagen prövas. Om sökanden uppfyller 
rekvisiten som ställs upp i flyktingbestämmelsen – vilken innehåller 
i princip samma rekvisit som definitionen om vem som är flykting i 
flyktingkonventionen – ska uppehållstillstånd beviljas på den grunden. 
Om sökanden inte uppfyller flyktingkraven prövas om han eller hon 
uppfyller rekvisiten som skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kapitlet 2 
§ i samma lag. I sista hand prövas om det finns synnerligen ömmande 
omständigheter som gör att sökanden får beviljas uppehållstillstånd. 
Denna hierarki mellan grunderna för uppehållstillstånd syns också i 
bestämmelsernas placering i lagtexten. 

Vi har också försökt utröna om barnet har tydligt individuella 
skäl för flyktingstatus eller som skyddsbehövande i övrigt. Det som 
är individuellt kan vara både att grunden till kränkningarna är att 
hänföra till barnet självt (exempelvis att barnet sägs riskera förföl-
jelse eller övergrepp för sina egna politiska aktiviteter), eller att barnet 
riskerar att utsättas för förföljelse eller övergrepp som inte exempelvis 
barnets föräldrar skulle riskera (exempelvis ett barn som hindras att 
gå i skolan enbart på grund av sin etnicitet). Ett och samma barn kan 
givetvis ha flera skäl för flyktingstatus eller status som skyddsbehö-
vande i övrigt.

I kartläggningen framkom att 18 barn av 71 hade individuella skäl 
för flyktingstatus och 14 barn hade egna skäl som skyddsbehövande i 
övrigt. 21 barn hade någon form av individuella skyddsskäl (dvs. som 
flykting eller skyddsbehövande i övrigt). Om man tittar på hur stor 
andel av barnen i kartläggningen som hade gemensamma skyddsskäl, 
dvs. skäl som också delades med andra i familjen, ökade antalet. 54 
barn av 71 hade någon form av flyktingskäl (dvs. både individuella och 
gemensamma) och 60 barn hade någon form av skäl som skyddsbehö-
vande i övrigt. Av de 71 barnen hade 61 någon form av skyddsskäl. 

Vi gjorde samma uppdelning av individuella och gemensamma 
ömmande omständigheter. 34 barn hade någon form av individuella 
ömmande omständigheter, 42 barn hade med familjen gemensamma 
ömmande omständigheter. 59 av barnen hade någon form av ömmande 
omständigheter. 
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Det är värt att understryka att vi använt oss av en omfattande 
definition av vad som kan tolkas som skyddsskäl. När det kommit 
fram information som tyder på att barnet kan riskera allvarliga kränk-
ningar av sina rättigheter som skulle kunna bero på barnets etnicitet 
eller åsikt eller trosuppfattning eller att barnet inte åtnjuter skydd mot 
övergrepp på grund av sin identitet, åsikt eller trosuppfattning har vi 
kategoriserat detta som flyktingskäl. När uppgifter om hot, trakas-
serier eller rädsla för exempelvis urskillningslöst våld kommit fram har 
vi kategoriserat dessa som skäl som skulle kunna ligga till grund för 
status som skyddsbehövande i övrigt. Dessa omständigheter kan också 
anses vara relevanta för prövningen av om synnerligen ömmande 
omständigheter föreligger då det bland annat kan vara relevant för 
exempelvis bedömningen av situationen i hemlandet. 

En av de mest intressanta sakerna i kartläggningen var att kunna 
följa upp frågan om i vilken omfattning skäl för eller former av förföl-
jelse som vi kallar barnspecifika kommit fram. Detta är en indikation 
på hur vanliga, eller ovanliga, sådana här omständigheter är vid 
prövningen av barns asylärenden. I sammanlagt 15 av de 34 olika 
besluten (28 barn av 71) som ingick i kartläggningen har barnspe-
cifika skäl och former av förföljelse – kränkningar av rättigheter som 
är unika för barn eller som härrör från faror som tydligt drabbar barn 
på ett speciellt sätt – kommit fram. 

Typerna av risker som kom fram var följande: 

Risk för kränkning av rätten till utbildning genom att vara utestängd •	
från skolan eller inte kunna ta sig till skolan: 6 beslut av 34

Risk för våld i hemmet: 4 beslut •	

Risk för trakasserier i skola: 1 beslut •	

Risk för kränkningar av barn från blandäktenskap (dvs. där föräld-•	
rarna har olika etnicitet eller religion): 1 beslut

Risk för att bli barnsoldat: 1 beslut•	

Risk för kidnappning: 1 beslut•	

Risk för könsstympning: 1 beslut •	

Sammanlagt fanns information som innebar att en riskbedömning av 
barnspecifika skäl för eller former av förföljelse borde ha blivit aktuell 
i 22 av 71 barns ärenden. 

I sex beslut (som berörde tio barn) framkom dessutom infor-
mation om att barn hade varit vittne till våld vilket kan ses som en 
direkt kränkning av barnets rättigheter (exempelvis rätt till privatliv 
och rätt till frihet från grym, omänsklig eller förnedrande behandling). 
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Det faktum att ett barn exempelvis bevittnat att modern utsatts för 
övergrepp indikerar inte nödvändigtvis en framtida risk utan kanske 
främst att ett eventuellt trauma och ett behov av rehabilitering 
föreligger, och vi har valt att inte redovisa dessa i uppräkningen av 
barnspecifika skäl som bör föranleda riskbedömning. Det är emellertid 
värt att notera att barn som bevittnat våld också skulle kunna hävdas 
utgöra en särskild samhällsgrupp av “barn som traumatiserats då de 
bevittnat våld mot förälder” (Bhabha och Young 1999: 116). 

Bedömningarna av barnens skäl 
När vi tittade på hur Migrationsverket hade bedömt de skäl som 
kommit fram delade vi in bedömningarna i om de gjorts “utförligt”, 
“delvis” eller “inte alls”. Vilken klassning en bedömning fick kopplades 
till huruvida samtliga, vissa eller inga av de skäl som framkommit för 
barnet hade bemötts. 

I många ärenden hade Migrationsverket gjort en samtidig 
bedömning av flyktingskäl och skäl som skulle kunna ligga till grund 
för status som skyddsbehövande i övrigt. I dessa fall har vi katego-
riserat på samma sätt som Migrationsverket om det finns en utförlig 
hänvisning till bestämmelsen i lagrummet 4 kapitlet 2 i utlänningslagen 
i beslutet, och om det är samma omständigheter som ligger till grund 
för bedömningen av status som skyddsbehövande i övrigt som för 
flyktingskälen.

I fråga om de flyktingskäl som kommit fram för barnen fick mindre 
än hälften, 23 av 54 barn, en utförlig bedömning. Skälen bemöttes 
delvis i 22 barns ärenden och 9 av barnen fick ingen bedömning alls. 

Knappt hälften, 21 barn av 50, fick utförliga bedömningar av sina 
skäl som skyddsbehövande i övrigt. 27 barn fick delvis motiverade 
bedömningar, medan två barn inte fick någon bedömning alls. 

Som nämnts ovan hade det kommit fram omständigheter som kan 
läggas under rubriken barnspecifika skäl för eller former av förföl-
jelse för 22 barn. Inte i något fall var en sådan barnspecifik omstän-
dighet skäl för uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande 
i övrigt. 

Synnerligen ömmande omständigheter var aktuella för sammanlagt 
55 barn. 34 barn fick utförligt motiverade bedömningar av de 
ömmande omständigheter som kommit fram, 12 barn fick en delvis 
motiverad bedömning medan åtta barn inte fick någon bedömning alls 
av sina ömmande omständigheter. 

Bara i nio barns ärenden har man i prövningen åberopat eller 
använt landinformation som varit barnrelevant. Med barnre-
levant menar vi att informationen antingen behandlar barnfrågor – 
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exempelvis slutsatser från barnrättskommittén avseende situationen i 
ett visst land – eller information från någon annan källa där biträdet 
eller Migrationsverket särskilt lyft fram information om situationen 
för barn ur ett dokument. 

I de beslut från aktuell tidsperiod 2007 som vi gått igenom har vi 
bara hittat en uttrycklig referens till ett vägledande rättsfall, reger-
ingens avgörande reg. 101-05, i ett beslut rörande traumatiserade barn 
med psykisk ohälsa. 

För 17 barn av 71 har Migrationsverket gjort en bedömning av 
barnets bästa och explicit uttryckt att man gjorde en sådan bedömning. 
För ytterligare tio barn har vi bedömt att Migrationsverket i beslutet 
tagit en sådan hänsyn till att beslutet rörde ett barn och att man gjort 
en barnkonsekvensanalys att vi anser att principen om barnets bästa 
som den kommer till uttryck i utlänningslagens portalparagraf 1 kapitel 
10 § och barnkonventionens artikel 3 har beaktats. För 44 av barnen 
hade ingen bedömning av barnets bästa gjorts. Vid denna bedömning 
har vi bortsett ifrån rena referenser till lagrummets existens. 

Analys 
För det första måste konstateras att de brister avseende prövningen och 
förståelsen för barnets rättigheter som vi identifierade i vår kartläggning 
för ärenden från början av 2007 också återspeglas i Migrationsverkets 
vägledande beslut rörande barnfamiljer från Irak från våren 2008. De 
brister i förståelsen av barns skyddsskäl vi sett förefaller alltså bestå 
och föreligga även hos ledningen för Migrationsverket.

 Kartläggningen – och de vägledande besluten – visar på brister i 
att tydligt skilja ut enskilda barns skäl från familjens. Bedömningar 
av barns skyddsskäl sväljs av en bedömning av familjens situation. 
Det faktum att barn upplever fruktan på annorlunda sätt än vuxna 
kommer fram i inlagor men ignoreras i Migrationsverkets bedöm-
ningar av skyddsskäl (jfr. UNHCR 1997). 

Migrationsverket tar inte heller i sina riskbedömningar hänsyn till 
de speciellt allvarliga konsekvenserna för barn av otillräcklig tillgång 
till mat och hälsovård (jfr. Barnrättskommittén 2005). De asylsökande 
barnens personliga ställning och förhållanden, inklusive faktorer som 
deras bakgrund, kön och ålder, beaktas inte heller. Det leder till att 
Migrationsverket inte gör någon bedömning (åtminstone ingen explicit 
sådan) av huruvida de handlingar barnen har blivit eller skulle kunna 
bli utsatta för, på grundval av deras personliga omständigheter, skulle 
innebära förföljelse eller allvarlig skada. Denna minimiregel som 
återfinns i EU-rätten efterlevs alltså inte. 
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Denna brist kan leda till resonemang som överhuvudtaget inte 
överväger följderna av kränkningar av mänskliga rättigheter för 
barn. Migrationsverket skrev i ett beslut som ingick i kartläggningen 
att den misshandel en tonårig pojke utsatts för i hemlandet på grund 
av pappans politiska aktiviteter inte var så allvarlig eftersom pappan 
sagt att han och pojken nu mådde fysiskt bra. Migrationsverket 
ansåg därför att den inte inneburit några allvarligare bestående men 
för pojken. De hot och trakasserier pojken och hans far utsatts för 
utgjorde, enligt Migrationsverket, därför inte förföljelse i flyktingkon-
ventionens mening. Hur pojken – barnet – självt upplevt misshandeln, 
och vad konsekvenserna för ett barn kan bli av misshandel (i det här 
fallet en politiskt motiverad kränkning) belystes alltså inte. 

Konsekvenserna av oförmågan att kategorisera korrekt kan också 
leda till att en presentation av landinformation om barns situation i 
Irak, liksom barnrättsliga resonemang, sker först vid bedömningen 
av om synnerligen ömmande omständigheter föreligger. Asylsökande 
irakiska barn – barn som enligt Migrationsverkets referat flytt ett land 
vari “ [f]loden av våld och folkfördrivningar har skapat en humanitär 
kris, i vilken barn riskerar sin hälsa, sina rättigheter och t.o.m. sina 
liv” – har därmed blivit kategoriserade som potentiellt ömmande fall 
snarare än potentiellt skyddsbehövande. Vi vill understryka att det 
självfallet inte är fel av Migrationsverket att använda landinformation 
och försöka göra en analys av situationen för barn i hemlandet vid 
bedömningen av ömmande omständigheter. Men det är högst anmärk-
ningsvärt att denna information och dessa resonemang återfinns först i 
beslutets senare delar.

Visserligen kan hävdas att slutresultatet ändå blir detsamma 
– om barn får en någorlunda utförlig genomgång av sin situation 
under bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter som 
reflekterar principen om barnets bästa enligt 1 kapitlet 10 § i utlän-
ningslagen, räcker inte det? Vår motfråga är då, om kunskapen om 
barnets rättigheter brister och om barnets skäl för uppehållstillstånd 
inte bemöts åtminstone på samma sätt som vuxna, kan principen om 
barnets bästa då sägas ha beaktats? Måste inte barnets bästa som en 
första förutsättning vara att få en prövning där samtliga skäl prövas, i 
den ordning och på det sätt som ska gälla alla individer i det svenska 
asylsystemet? 

Att göra en seriös och fullständig bedömning är heller inte omöjligt 
för Migrationsverket eller domstolarna idag. Ett gott exempel från 
rättstillämpningen av den nya utlänningslagen återfanns i avgörandet 
från migrationsdomstolen i Stockholm från april 2007 om flickan 
som riskerade tvångsäktenskap som refereras ovan. Denna typ av 
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resonemang återfanns inte i något av fallen i kartläggningen och inte 
heller i vägledande beslut från Migrationsverket eller prejudicerande 
avgöranden från Migrationsöverdomstolen. Hur kommer detta sig? 

För det första används inte landinformation. Denna information 
är det objektiva stödet för beslutsfattaren i asylärenden att stödja sig 
mot. I vår undersökning återfinns referenser till landinformation som 
är direkt relevant för bedömningar av barnets skäl i endast sju av 43 
beslut och i två av 15 domar. Det torde av den sparsamma använd-
ningen av landinformation stå klart att det antingen råder en brist på 
information om barnets mänskliga rättigheter i de ursprungsländer som 
denna kartläggning gäller, eller så saknas förståelse, vilja och kunskap 
om vikten av att använda sig av landinformation som en grund för 
bedömningen av barns asylärenden. 

För det andra saknas som tidigare nämnts prejudikat. 
Migrationsverket hänvisar till ett tydligt relevant prejudikat i ett 
beslut av 43 i kartläggningen. Visserligen har en viss tid förflutit 
sedan besluten i kartläggningen fattades, men i skrivande stund 
har Migrationsöverdomstolen ännu inte avgjort ett fall som ger 
vägledning i hur bedömningen av barns skyddsskäl ska gå till. Att 
Migrationsöverdomstolen har avgjort fler mål där ledning kan finnas 
angående synnerligen ömmande omständigheter har möjligen sin 
grund i att lagstiftning, förarbeten och tidigare praxis från utlännings-
nämnden och regeringen är mer utförlig i denna del. 

För det tredje görs en bedömning av barnets bästa i mindre än 
hälften av alla fall, och då huvudsakligen i samband med prövningen 
av om synnerligen ömmande omständigheter föreligger. Det kan 
bland annat bero på att det i förarbeten till utlänningslagens särskilda 
bestämmelse om synnerligen ömmande omständigheter för barn nämns 
att bestämmelsen är ett förtydligande av portalparagrafen om barnets 
bästa.3 

Vad som heller inte närmare utvecklats i svensk rätt är resonemang 
kring att upplevelsen och följderna av rättighetskränkningar inte är 
desamma för barn och vuxna. Barns subjektiva rädsla kan inte alltid 
bedömas på samma sätt som vuxnas och vissa former av förföljelse 
måste anses allvarligare när det är ett barn som utsätts. Här finns 
vägledning att hämta i exempelvis resonemangen i UNHCR:s riktlinjer 
och kravet på en individuell prövning i skyddsgrundsdirektivet. 

3 Kopplingen av portalparagrafen till frågan om uppehållstillstånd 
kritiserades bland annat av lagrådet (se Lagrådet 2005).
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Slutsatser och rekommendationer 
Den goda viljan från lagstiftaren och rättstillämpande myndigheter att 
kunna ta hänsyn till barns asylskäl har funnits i svensk politik och i 
svensk lagstiftning under en lång tid. Likaså finns ett stort engagemang 
för barn och barnets rättigheter hos många aktörer, inte bara biträden 
och frivilligorganisationer, utan också inom Migrationsverket och 
domstolarna. Varför finns då inte tydliga rättsregler och en utvecklad 
rättspraxis avseende barns asylskäl? 

Även om utformningen av den nya utlänningslagen sänder en tydlig 
signal om att skyddsgrunderna är centrala för prövningen, sänder 
den särskilda rättsregeln om barns synnerligen ömmande omständig-
heter en annan signal. Denna bestämmelse, tillsammans med utförliga 
motivuttalanden från 1990-talet och framåt och rättspraxis från både 
den nu nedlagda Utlänningsnämnden och Migrationsöverdomstolen, 
gör att barnet i asylprövningen främst blir relevant i prövningen av 
ömmande omständigheter, inte skyddsskäl. 

För att barns asylskäl ska kunna utredas och bedömas korrekt 
krävs också att handläggare och beslutsfattare har god kunskap om 
barns rättigheter och hur dessa kan kränkas. Det kan ifrågasättas om 
verkets anställda idag har den kunskap som krävs (se kapitel 3 i denna 
skrift).
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