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Sammanfattning  
För oss svenska medborgare är det en självklarhet att veta när man är född. Så fort vi föds 
registreras vi i det medicinska födelseregistret. Det är med andra ord inte svårt att veta våra 
personnummer, då dessa är väl strukturerade. Den kronologiska åldern är en självklarhet för 
oss och det är dessutom åldern som är grunden till en hel del rättigheter och skyldigheter i 
Sverige. Så ser det inte ut i alla länder runt om i världen. I vissa delar av världen finns det inte 
några födelseregister alls vilket kan göra det svårt att hålla koll på när man är född och hur 
gammal man egentligen är. Dessutom finns det länder som inte firar födelsedagar såsom vi 
årligen gör i Sverige. Detta är vanligt förekommande i länder i mellanöstern. Många av de 
som ansöker om asyl i Sverige är från mellanöstern, i synnerhet när det kommer till ensam-
kommande flyktingbarn. Detta innebär att det kan bli svårt för dessa ensamkommande flyk-
tingbarn att styrka sin ålder här i Sverige. En asylsökandes ålder är en mycket betydelsefull 
faktor i asylärenden. När Migrationsverket utför en åldersbedömning ger de ett ensamkom-
mande flyktingbarn chansen att påvisa att de är under 18 år. Syftet med min uppsats är att 
undersöka hur en sådan ålderbedömning går till samt vilken inverkan åldern på den asylsö-
kanden kan ha i fråga om uppehållstillstånd. Eftersom Migrationsverkets ansökningsenhet har 
stött på dessa problem i flera år, dvs. att ensamkommande flyktingbarn saknar skriftliga hand-
lingar som styrker deras ålder, så har man byggt upp en strategi för att hjälpa det ensamkom-
mande flyktingbarnet att få fram relevant information som kan ligga till grund för åldersbe-
dömningen. Barnen erbjuds att genomgå en medicinsk åldersbedömning som kan styrka en 
sannolik ålder. Anledningen till varför det är viktigt för det ensamkommande flyktingbarnet 
att styrka sin ålder är för att den ska beviljas uppe-hållstillstånd som omfattas av de rättigheter 
som ett barn har i Sverige. Dessa rättigheter är exempelvis rätten till skolgång, boende samt 
efterforskning av barnets föräldrar. På så vis kan man förstå att den kronologiska åldern är 
viktig vid ett asylärende.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Ett ärende hos Migrationsverket ska prövas och behandlas olika beroende på om den asylsö-
kanden är att betrakta som en vuxen eller om det rör sig om ett barn. Bedömningen av ett barn 
skiljer sig från bedömningen av vuxna på grund av barnens särskilda utsatthet och behov.1 
Denna grund anses vara motiverande för att ett barn ska särbehandlas i förhållande till vuxna. 
En asylsökande som är under 18 år är att betrakta som ett barn enligt såväl den svenska rätten 
som enligt EU-rätt och internationell rätt.2. Det är därmed åldern som utgör frågan om vem 
som är ett barn och vem som därmed omfattas av de rättigheter som vilar på ett asylsökande 
barn.  

Något som utmärker hur åldern spelar roll i den svenska asylrätten är de skyddsgrunder enligt 
vilka uppehållstillstånd kan beviljas. Dessa skyddsgrunder tillämpas till stor del likadant för 
asylsökande vuxna och barn. Då barn inte har samma rättsställning som vuxna, kan prövning 
av dessa skyddsgrunder bedömas olika trots att omständigheterna är likadana för den vuxna 
och det ensamkommande flyktingbarnet. När ett ensamkommande flyktingbarn söker asyl i 
Sverige kan barnet beviljas uppehållstillstånd av särskilt ömmande omständigheter3 (Jfr syn-
nerligen ömmande omständigheter4). Det ställs inte lika strikta krav på barn som det gör på 
vuxenärenden. Detta undantag tillämpas på asylsökanden som är under 18 år och är därmed 
att betrakta som barn.  

Av detta följer att den kronologiska åldern har betydelse vid hanteringen av asylärende i Sve-
rige och kan i sig vara avgörande. Dock är det vanligt att många ensamkommande flykting-
barn5 som söker asyl i Sverige kommer från länder i mellanöstern, där individer sällan införs i 
något födelseregister. Detta gör det svårt för den sökanden att veta hur gammal hen är. Det 
här medför svårigheter i den svenska asylprocessen; det blir komplicerat för Migrationsverket 
att bedöma asylsökandens ålder vid avsaknad av identitetshandling. Följaktligen blir det svårt 
att avgöra om sökanden är ett barn eller en vuxen. Då det, som tidigare nämnts, kan vara lät-
tare att få asyl om man är ett barn jämfört med om man räknas som vuxen förekommer det att 
vuxna utger sig för att vara barn. Den sökande måste i sådana fall göra sin uppgivna identitet 
och sitt behov av skydd sannolikt. Migrationsverket har dock ett utvidgat utredningsansvar 
inom asylprocessen, vilket innebär att de ska ta fram det material som behövs för att göra en 
bedömning av den sökandes ärende. 

1.2.  Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur åldersbedömningar genomförs i den svenska 
asylprocessen. Jag kommer främst att inrikta mig på ensamkommande flyktingbarn. I arbetet 
redogörs dels för hur asylprocessen går till och dels för den problematik som kan uppstå vid 
en åldersbedömning i en sådan process. Jag kommer att beröra Migrationsverkets utrednings-
ansvar i processen samt barnets eget ansvar.  
 
Följande frågor har väglett arbetet:  

                                                 
1 Sandsjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 73f. 
2 Utlänningslagen (2205:716) 1 kap. 2 §  
3 5 kap. 6 § 2 st. UtlL. 
4 Ds 2014:5 s. 21 
5 Ensamkommande flyktingbarn = En person under 18 år, anländer till Sverige och söker asyl ensam, d.v.s. utan 
sällskap av förälder eller annan legal vårdnadshavare.  
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• Vilken betydelse har den kronologiska åldern i asylprövningen? 
• När och hur ska en åldersbedömning göras? 
• Vilka bevismedel förekommer i en åldersbedömning och vem har bevisbördan?  

1.3. Metod 
För att besvara de uppställda frågorna i arbetet kommer jag använda mig av den traditionella 
juridiska metoden, vanligen benämnd den rättsdogmatiska metoden. Inom den här metoden 
fördjupar man sig i och använder sig av de allmänt accepterade rättskällorna för att lösa ett 
särskilt rättsligt problem som innebär att svar söks i lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten 
samt i den rättsdogmatiska orienterade litteraturen.6 Rättsdogmatiken har dock vissa brister 
genom att den är begränsad till normerna i ämnet i sig och inte hur den tillämpas i det ämnet.7 
Jag kommer därför att använda mig av ytterligare en metod, nämligen rättssociologin, för att 
få svar på hur myndigheterna tillämpar normerna i praktiken. Den rättsdogmatiska metoden 
måste således kompletteras av den rättssocialistiska metoden för att jag ska få fram så utför-
liga svar som möjligt. 
  

                                                 
6 Zamboni, Mauro och Korling, Fredric, Juridisk metodlära s. 21 
7 Ibid, s. 24 
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2. Migrationsverkets utredningsansvar i FL 
Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet och ska därmed tillämpa förvaltningslagen 
(SFS 1986:223, FL). I föreliggande kapitel kommer Migrationsverkets utredningsansvar 
framställas med hjälp av bestämmelser i FL och FPL. Bestämmelserna omfattar alla förvalt-
ningsmyndigheter, men i uppsatsen behandlas främst Migrationsverket. 
 
År 2004 lämnade regeringen i ett uppdrag till Migrationsverket att stärka rättssäkerheten. I 
den efterföljande propositionen framhölls bland annat utredningen av barns asylskäl där 
asylärenden beskrivs som en särskild ärendekategori. Regeringen menar att frågor om asyl 
dels utgör ansökningsärenden och dels ärenden för skyddsbehov. Följaktligen innebär detta ett 
mer utvidgat utredningsansvar och Migrationsverket är skyldigt att ’’aktivt utreda oklarheter i 
ett ärende och ställa upp tydligare regler för handläggningen av asylärenden”.8 När det gäller 
Migrationsverkets utredningsskyldighet gäller som sagt, utöver utlänningslagen, de allmänna 
förvaltningsrättsliga lagarna och principerna som är tillämpliga vid utredning av ett ärende. 
Migrationsverkets utredningsansvar bygger på den så kallade officialprincipen, vilken medför 
att myndigheten ska se till att ett ärende blir så pass utrett som dess beskaffenhet kräver. 
Denna princip förklaras utförligare i avsnitt 2.3. 

2.1. Serviceskyldigheten  
I förvaltningslagens 4 § återfinns Migrationsverkets serviceskyldighet. Denna skyldighet in-
nebär att Migrationsverket ska lämna upplysningar, vägledningar, råd och annan liknande 
hjälp till enskilda i frågor som berör myndigheternas verksamhetsområde.8 Migrationsverket 
ska hjälpa den sökande i den omfattning som är passande i beaktande av frågans art samt vil-
ket behov den sökande har. Frågor som den sökande ställer ska alltid besvaras så snart som 
möjligt. Migrationsverket kan självmant ta initiativ (ex officio) till en vidare utredning om det 
anses passande och behövligt. Vägledningsskyldigheten är oberoende av någon förfrågan från 
den asylsökande. 9 Det är upp till varje myndighet att själva anpassa sin serviceskyldighet 
utefter arbets- och resursomständigheter.10  

2.2. Handläggning av ärendet  
Det föreligger ett utredningsansvar vid ärendehandläggning i förvaltningslagen. Principen 
innebär att en handläggning av ett ärende ska vara så enkel, snabb och billig som möjligt utan 
att man försummar säkerheten.11 Migrationsverket ska också beakta möjligheten att själva 
inhämta uppgifter från andra myndigheter, såsom upplysningar och yttranden, om ärendet 
kräver det. Myndigheterna sinsemellan är skyldiga att bistå varandra12 I enlighet med 7§ FL 
ska Migrationsverket uttrycka sig lättbegripligt för att underlätta för den enskilde. 

2.3. Speciallagstiftning 
Förvaltningslagen är subsidiär,13 vilket innebär att FL inte ska tillämpas om det finns avvi-
kande bestämmelse i annan lag eller förordning. En sådan bestämmelse finns i 8§ FPL som är 
ett uttryck för officialprincipen. Officialprincipen är egentligen ämnad att tillämpas av för-
valtningsdomstolar, men kan även tillämpas av myndigheter, såsom Migrationsverket, och 
innebär bred utredningsskyldighet. Migrationsverket ska enligt principen ”se till att ett ärende 
blir så utrett som dess beskaffenhet kräver”. Syftet med bestämmelsen i behandling av asylä-
                                                 
8 4 § FL 
9 Prop. 1985/86:80 s. 59, Hellners och Malmqvist, Förvaltningslagen: med kommentarer s. 73-80 
10 Prop. 1985/86:80 s. 60 
11 7 § FL 
12 6 § FL 
13 3 § FL 
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renden är att skydda den asylsökande mot maktmissbruk och garantera rättssäkerheten. Ge-
nom bestämmelsen får Migrationsverket det övergripande ansvaret för att asylsökandens skäl 
och grunder för uppehållstillstånd framkommer av ärendet och att asylärendet därmed blir 
tillräckligt utrett. 
 
Vid utredningen av ärendet ska bevis samlas in inför beslutet. Handläggaren har följande 
skyldigheter i detta avseende: 
 

1. Handläggarens är skyldig att ställa relevanta frågor under utredningens gång. Det är 
viktigt att handläggaren anpassar frågorna efter den enskilde som söker asyl då vad 
som är relevant kan skilja sig från individ till individ. 

2. Handläggaren ska vägleda och upplysa den enskilde om villkoren för bevisning,14 
3. Handläggaren ska beakta möjligheten att inhämta information och yttrande från andra 

myndigheter, om detta behövs.15  Handläggaren ska även beakta möjligheten att höra 
andra individer som ska fungera som bevis för den asylsökanden.  

 
Migrationsverket har även interna riktlinjer som handläggarna är ålagda att följa vid ansök-
ningar om asyl, bland annat att kontrollera om barnets uppgifter i asylansökan stämmer. 16Om 
ett ensamkommande flyktingbarn exempelvis anger en viss ålder i asylansökan, så är det nöd-
vändigt för handläggaren att kontrollera den angivna åldern. 

2.4. Barnets bästa enligt 1 kap 10 § UtlL 
Portalparagraf om barnets bästa är lagfäst i 1 kap 10 § UtlL. Denna bestämmelse finns där för 
att säkerställa att barnets bästa beaktas. Handläggaren ska med utgångspunkt i bestämmelsen 
bedöma vad som utgör det individuella barnets bästa. Barnet ska ges tillfälle att höras, 17 om 
det anses vara tillräckligt gammalt och moget för att bilda sina egna åsikter. Om så är fallet 
har barnet alltså rätt att uttrycka sina åsikter fritt under asylprocessen. 18 En handläggare är 
alltså skyldig att beakta barnets ålder, mognad, hälsa och utforma utredningen utefter det. 
Åldern och mognaden hos barnet påverkar också vilken hänsyn handläggaren har till det bar-
net har sagt. Generellt kan man dock säga att man överväger åsikt ju äldre barnet är. 19 
 
Vidare står det stadgat i utlänningslagen 1 kap. 11§ att ett barn ska höras när barnets berörs av 
ärendet. Detta ska dock enbart ske i de fall då man anser att det är lämpligt med hänsyn till 
barnets ålder och mognad. Bestämmelsen stadgades i utlänningslagen i enlighet med artikel 
12 i FN:s barnkonvention. 20 Artikel 12 i Barnkonventionen fastställer att barn som är i stånd 
att bilda egna åsikter, har rätt till att uttrycka dessa fritt i de frågor som berör barnet. Nedan 
redovisas barnets bästa tydligare i avsnitt 3.1.1. 

                                                 
14 Vägledningsskyldigheten enligt 4 § FL 
15 7§ FL  
16 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, s. 8-9 
17 1 kap. 11 § UtlL  
18 art. 12 Barnkonventionen 
19 Diesen m.fl., Prövning av migrationsärenden – bevis 8, s. 101 
20 Prop. 2004/05:170, s. 269 
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3. Barnrättsperspektivet 
I föreliggande kapitel redogörs för de bestämmelser som ger ett ensamkommande flykting-
barn juridisk skydd internationellt, inom EU samt i Sverige. Det framställs för vilken ålder 
som utgör ett barn i både Barnkonventionen samt i Utlänningslagen. Det kommer att belysas 
om hur internationella samt EU-rättsliga regelverk har påverkat den svenska lagstiftningen 
och vilken inverkan detta har haft beträffande Migrationsverkets handläggning av barnären-
den. Slutligen redogörs grunderna för beviljande av uppehållstillstånd i svensk rätt. 

3.1. Internationell rätt 
Barnkonventionen antogs år 1989 av FN och kom att ratificeras av Sverige utan några reser-
vationer redan ett år senare. 21 Barnkonventionens bestämmelser har därefter överförts till 
svenska lagar som rör barn. Eftersom Sverige använde sig av den här metoden istället för att 
inkorporera konventionen i den svenska lagstiftningen, gäller alltså inte FN:s barn-konvention 
som svensk lag.22  
 
Syftet med konventionen är att skydda barnens rättigheter världen över och genom att ratifi-
cera konventionen godkänner man barnens rättigheter som en universell angelägenhet. 23 I 
första hand ska man se till att barnets behov och intresse sätts i centrum. 24 Varje individ som 
är under 18 år är att betrakta som ett barn enligt barnkonventionen25, så länge hemlandets 
lagstiftning inte har en bestämmelse som utfäster en tidigare myndighetsålder. Det är alltså 
åldern, m.a.o. myndighetsåldern, som utgör skiljelinjen mellan barn och vuxna.  
 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, av dessa 54 artiklar så är det 41 stycken som fastslår 
rättigheter som alla barn ska ha.26 Bestämmelserna ska ses som en helhet och därför är alla 
lika viktiga. Konventionen bygger dock på fyra grundprinciper, vilka fastställer konven-
tionens ändamål och syfte samt fungerar som vägledande vid tolkning av artiklarna. 
 
Dessa fyra grundprinciper är följande: 
 

• förbud mot diskriminering av barn27 
• barnets bästa i främsta rummet28 
• barns rätt till liv och utveckling29 samt, 
• rätten för barn att få komma till tals.30  

 
Konventionen innehåller bestämmelser om hur den ska tillämpas och hur genomförandet ska 
granskas och kontrolleras. Den internationella barnrättskommittén (CRC) är ett oberoende 
expertorgan31 som har till uppgift att observera konventionsstaterna och kontrollera att de 
förverkligar de rättigheter som framställts i konventionen. FN:s Kommitté granskning sker på 
grundval av rapporter från parterna till konventionen, däribland Sverige, 32 som ska lämnas in 
                                                 
21 Prop. 1989/107 s. 3 & 27 
22 UNICEF, Handbok om Barnkonventionen, 2008, s. 13 
23 Ibid, s 9 
24 Prop. 1997/98:182 s. 8f 
25 Barnkonventionen, 1989 art.1  
26 Ibid. Art. 1-54 
27 Ibid, art. 2 
28 Ibid, art. 3 
29 Ibid, art. 6 
30 Ibid, art. 12 
31 Ibid, art. 43 
32 Prop. 2004/05:170, s 94 
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vart femte år och innehålla en redogörelse över statens framsteg i tillämpningen av konvent-
ionens rättigheter.34 Kommittén har också rätt till att samla in annat underlag inför det förhör 
som sker med regeringens företrädare efter inskickad rapport. Efter förhöret ger kommittén 
förslag och rekommendationer på hur staterna ska förbättra sitt arbete att för-verkliga rättig-
heterna.33 
 
I Barnkonventionens artikel 2 fastslås det att alla barn inom en stats jurisdiktion omfattas av 
de uppställda rättigheterna. Det här innebär att alla barn som befinner sig innanför Sveriges 
gränser skyddas av dessa rättigheter, med eller utan uppehållstillstånd eller medborgarskap. 

3.1.1. Barnets bästa 
I barnkonventionens artikel 3 återfinns den centrala principen om barnets bästa, som innebär 
att vad som är bäst för barnet ska komma i främsta rummet vid samtliga åtgärder som berör 
barn. I och med denna princip ser man nu på barn med nya ögon; som ett subjekt med egna 
rättigheter. 34 Principen om barnets bästa har tre syften, den ska dels verka självständigt, och 
dels fungera som en tolknings- och processuell princip. 35  Principen har alltså bäring på en 
rad olika områden, inte enbart familjerättsliga frågor, utan alla samhällsfrågor i stort. 36  
 
Principen om barnets bästa bygger på två grundläggande idéer: att barn har fullt och lika 
människovärde som vuxna, de ska med andra ord inte anses vara mindre värda än vuxna, dels 
att barn är i behov av speciellt stöd och skydd, då de är sårbara. 37 Vid ett beslutsfattande i 
ärenden som rör barn ska därför barnets behov, intressen och situation alltid beaktas. Vad som 
är ’’barnets bästa’’ kan alltså inte enhetligt definieras utan hänger ihop med sociala mönster, 
kultur och religion. Det innebär att det inte enbart finns ett barnperspektiv, utan flera, bero-
ende på barnets ålder samt situation; ett barns bästa i ett fall behöver inte vara det bästa för ett 
annat barn. Det vida tolkningsutrymmet var också avsikten när man införde begreppet i kon-
ventionen. Som beslutsfattare måste man alltså avgöra vad som är barnets bästa med utgångs-
punkt i omständigheterna i varje enskilt fall.38 En beslutsfattare måste alltså förstå att barnets 
bästa kan röra sig om både typiska behov som barn i allmänhet har men även andra särskilda 
behov som barnet kan ha. Barnets intresse är barnets personliga uppfattning av situationen. 
Även barnets vilja är del av det som utgör beslutsunderlaget vid ett avgörande av vad som är 
barnets bästa. Barnet kan också utöver detta ange om deras behov samt att de har rätt till att 
precisera sina egna intressen. 39 
 
När en avvägning görs mellan barnets bästa och andra intressen, vilket kan ske ibland, ska 
man som beslutsfattare alltid ta hänsyn till barnets bästa.40 Beslutande myndighet ska alltid 
försäkra sig om att barnets bästa har beaktats i beslutsprocessen, även i de fall då andra intres-
sen överväger. 

                                                 
33 Barnkonventionen, art. 43-45 
34 SOU 1997:116 s. 119 
35 Ibid, 121 & 130 
36 Ibid, s 117f. 
37 Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 37 
38 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, s.57 
39 Singer, Anna, Barnets bästa, s. 34f. 
40 SOU 1997:116 s. 120 f. 
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3.2. EU-rätt  

3.2.1. Asylprocedursdirektivet  
Rådets direktiv, dvs. asylprocedursdirektivet infördes 200541 och omarbetades 2013.42 I detta 
direktiv återfinns grundläggande principer och skydd för asylförfarande. En asylsökande har 
genom direktivet exempelvis rätt att stanna kvar i den medlemsstat där sökanden lämnat sin 
asylansökan till dess att ansökan har prövats.43 Det följer av direktivet att en asylansökan ska 
prövas individuellt, objektivt och opartiskt,44 vilket även följer av den svenska lagstiftningen, 
dels i 1 kap. 9 § RF och dels genom bestämmelserna i FL och FPL gällande förvaltningsmyn-
digheters utredningsskyldighet.45 
 
Att ensamkommande flyktingbarn har rätt till exempelvis offentligt biträde och information 
fastställs i direktivets 25:e artikel. Även dessa rättigheter återfinns i den svenska lag-
stiftningen och behandlas längre fram i arbetet. Dessutom så lagfästs medlemsstaternas rätt att 
utföra läkarundersökningar för att kunna fastställa åldern på ensamkommande flyktingbarn 
som saknar annan form av bevisning för sin ålder i sin ansökan om internationellt skydd. 46 

3.2.2. Dublinförordningen 
Även bestämmelser för asyl och invandring finns inom EU-rätten, främst genom den s.k. 
Dublinförordningen som syftar till att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem.47 Dublin-
förordningen ersatte 2003 den så kallade Dublinkonventionen.48 Förordningen kom i sin tur 
att omarbetas av Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd år 201349 och sedan den 1 
januari 2014 gäller den så kallade Dublin III-förordningen. Förordningen gäller för EU:s med-
lemsstater, samt av Lichtenstein, Island, Schweiz och Norge. Eftersom det rör sig om en EU-
förordning gäller den direkt som nationell lag. 50 
 
Dublinförordningen innehåller bestämmelser om var man som tredjelandsmedborgare51 eller 
statslös ska få sin asylansökan prövad i EU:s medlemsstater genom regler om vilken med-
lemsstat som bär ansvaret för prövningen. Det är en form av strategi för att motverka att en 
och samma asylansökan prövas i flera medlemsländer.52 Om en ansökan om asyl kommer till 
ett annat land än det land som är ansvarigt i enlighet med Dublinförordningens bestämmelser, 
så överförs den sökande till det ansvariga landet utan att det överförande landet prövar den 
inkommande asylansökan i sak. Det ansvariga landet ska därefter pröva den enskildes asylan-
sökan.53 För att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig uppställer Dublinförordningen 

                                                 
41 Rådets direktiv 2005/85/EG 
42 Rådets direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd. 
43 Diesen m.fl. s. 29,  
44 Asylprocedurdirektivet, art 10.3a 
45 Prop 2009/10:31; Diesen m.fl. s. 48 
46 Asylprocedurdirektivet, art. 25.5 
47 Prop. 2013/14:197 s. 7f. 
48 Dublin II. Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att 
avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har 
gett in i någon medlemsstat. 
49 Dublin III. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd 
som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat. (Omarbetning av äldre 
version) 
50 Sandesjö Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 62 
51 Tredjelandsmedborgare: Individ som inte är medborgare i någon medlemsstat inom EU. 
52 Prop. 2013/14:197 s. 9 
53 Diesen m.fl. s.25f. 
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ett antal kriterier där huvudprincipen är att ansvaret ska ligga på det medlemsland som haft 
störst inverkan vid asylsökandens inresa eller uppehälle i EU.54 Därefter beaktas, i tur och 
ordning om den sökande: a) har familj i landet, b) fått visum dit, eller c) rest illegalt via sta-
ten.55 Om det inte går att fastställa vilket land som är ansvarigt med stöd av dessa kriterier är 
det land där den sökande först lämnade in sin asylansökan att betrakta som ansvarigt.56 
 
Särskilda kriterier gäller för asylsökanden som är underåriga, d.v.s. ensamkommande flyk-
tingbarn. Vid tillämpning av Dublinförordningen ska man beakta barnkonventionens princip 
om att barnets bästa ska komma i främsta rummet.57 Alla medlemsstater ska därför beakta 
barnets bästa av största vikt vid alla förfaranden som står uppställda i Dublin-förordningen.58 
Vid en asylansökan från ett ensamkommande flyktingbarn ska en forskning ske i samband 
med inlämnandet av asylansökningen.59 Den medlemsstat som har något av barnets familje-
medlemmar, syskon eller släkting inom landet, ska vara ansvarig för barnets asylansökan, 
under förutsättningen att det är för den underåringens bästa.60 Om dessa olika anknytningar 
till barnet befinner sig i flera medlemsländer, fastställer man ansvarig medlemsstat genom att 
beakta det ensamkommande flyktingbarnets bästa.61 I annat fall, då barnet inte har någon så-
dan anknytning i något medlemsland, ska den medlemsstat som fått in en ansökan om asyl 
från det ensamkommande flyktingbarnet utses som ansvarig inför en asylprövning.62 
 
Den Europeiska Kommissionen har befogenhet att anta genomförandeakter som anger hur 
genomförandet av EU-lagarna ska gå till.63 Dessa genomförandeakter är exempelvis identifie-
ring av det ensamkommande flyktingbarnets familjemedlemmar; syskon eller släktingar. Där-
till finns kriterier om exempelvis släkt till barnen och deras förmåga att ha hand om det en-
samkommande flyktingbarnet samt gällande fall då barnet har familjemedlemmar i fler än ett 
medlemsland.64 Med hjälp av dessa kriterier sker en kontroll av om medlemsländerna verklig-
en skyddar de ensamkommande barnen samt om länderna faktiskt arbetar med barns rättig-
heter. Kommissionen ska också fastställa genomförandeakter om krav för samråd och utbyte 
av uppgifter mellan alla medlemsländer.65 

3.2.3. Skyddsgrundsdirektivet 
Skyddsgrundsdirektivet66 antogs 2004 av europeiska rådet. Syftet med direktivet är att garan-
tera tredjelandsmedborgarna eller statslösa personen förmåner när de ansöker internationellt 
skydd. Direktivet är dessutom till för att garantera att samtliga medlemsstater tillämpar 
samma bestämmelser vid fastställelse om sökanden är i behov av internationellt skydd eller 
inte. 67 En omarbetning av skyddsgrundsdirektivet antogs år 2011. 68 Detta gjorde man för att 
effektivisera asylsystemet. 69  

                                                 
54 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III) kap. III art. 7 p. 2 
55 Prop. 2013/14:197 s.10f. 
56 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III) kap. II, art. 8.1 
57 Ibid, punkt 13 
58 Ibid, kap. II art. 6.1 
59 Sandesjö Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s.62f. 
60 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III), Kap. III art. 8.1 och art. 8.2 
61 Ibid, Kap. III art 8.3 
62 Ibid, Kap. III art. 8.4 
63 Ibid art 45 
64 Ibid art 8.5 
65 Ibid art 8.6 
66 Direktivet 2004/83/EG 
67 SOU 2006:6 s. 19f,; Diesen m.fl. s. 28 
68 Skyddsgrundsdirektivet 2011/95/EU 
69 Prop. 2013/14:248 s. 20. 
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3.3. Svensk rätt  
Utlänningslagen innehåller bestämmelser om vem som har rätt att stanna i Sverige. Lagen 
anger att det är Migrationsverket som meddelar beslut om uppehållstillstånd som första in-
stans.70 Verkets beslut kan överklagas hos Migrationsdomstolen.71 Vidare är många av be-
stämmelserna i lagen specifikt riktade mot barn och barns situation. En svensk medborgare 
betraktas som ett barn enligt svensk rätt när denna är under 18 år72, i enlighet med Barnkon-
ventionen. För en utländsk medborgare tillämpas i första hand bestämmelserna från hemlan-
det. Om det utländska barnet blir myndig tidigare enligt hemlandets lagstiftning, så är det den 
myndighetsålder som gäller.   
 
Sverige har, som tidigare nämnts, valt att inte inkorporera barnkonventionen till en del av den 
svenska rätten, och konventionen är därför inte direkt tillämplig.73 Lagstiftaren valde istället 
att enbart ratificera konventionen då man ansåg att svensk lagstiftning och praxis redan över-
ensstämde med de krav som barnkonventionen uppställer. 74 Den svenska lagstiftningen ska 
dock tolkas i ljuset av barnkonventionens bestämmelser.75  
 
I Sverige införde man en s.k. portalparagraf år 1997 om barnets bästa i utlänningslagen 
(2005:716) 1 kap. 10 § som ett förtydligande av barnkonventionens princip, vilket har stärkt 
barnet i utlänningslagstiftningen:  
 

’’I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 
hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt.’’ 76 

 
Migrationsverket ska alltså alltid beakta portalparagrafen om barnets hälsa och utveckling 
samt barnets bästa i övrigt i alla ärenden i utlänningslagen, d.v.s. inte bara i asylärenden. 77 
Regeringen framhöll vid införandet av paragrafen att det finns stor anledning att ta särskild 
hänsyn till barn vid en asylprocess. De påpekade att barnet inte har valt att lämna sitt hemland 
självmant i de flesta fall, till skillnad från en vuxen som oftast kan förstå sig på ett sådant be-
slut. Barns tidsuppfattning är också annorlunda i jämförelse med en vuxen, vilket t.ex. kan 
innebära att barn har det svårare att komma ihåg eller förstå vilka av deras händelser i det 
förflutna är relevanta att klargöra vid asylansökningen. 78 
 
Regeringen framhöll också tydligt att man inte kan beviljas uppehållstillstånd bara för att man 
är ett barn. Det skulle inte stämma överens med barnkonventionens bestämmelser. De menade 
istället på att man i vissa fall ska väga barnets bästa mot andra samhällsintressen, exempelvis 
intresset av en begränsad invandring. Självfallet skulle barn från fattiga länder ha det bättre i 
ett land som Sverige, men sådana skyddsskäl anses otillräckliga för ett beviljande av uppe-
hållstillstånd. Principen om barnets bästa ska alltså inte väga så tungt att det bildar ett eget 
kriterium för att få ett uppehållstillstånd beviljat. 79 Istället ska man bevilja uppehållstillstånd 

                                                 
70 5kap. 20§ UtlL  
71 14kap. 3§ UtlL  
72 1 kap. 2§ UtlL  
73 Nilsson, Eva, Barn i rättens gränsland - Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, s. 69 
74 Prop. 1989/90:107 s.28. 
75 Nilsson, s. 69 
76 1 kap. 10§ UtlL 
77 Sandsjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s 73f. 
78 Prop. 1996/97:25 s 246 
79 Ibid, s. 248 
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utifrån de krav som ställs upp för ett sådant beviljande, och beslutet ska influeras av principen 
om barnets bästa. 80 

3.4. Villkor för uppehållstillstånd för ensamkommande barn 
Frågan om vilka personer som har rätt att få asyl i Sverige adresseras av utlänningslagen, UtlL 
(SFS 2005:716). Med asyl avses ett uppehållstillstånd som kan beviljas flyktingar och alterna-
tiva skyddsbehövande (1 kap. 3 § UtlL). Det finns tre kategorier av skyddsbehövande, vilka 
förtydligas i; 5 kap. 1§ UtlL där det framgår att uppehållstillstånd kan ges till ’’flyktingar, 
alternativt skyddsbehövande och övrigt skyddsbehövande som befinner sig i Sverige’’. Två av 
dessa: flyktingar och alternativt skyddsbehövande, är knutna till skyddgrundsdirektivet81 och 
är därmed skyddsgrunder som tillämpas lika i alla EU-länder. Den sista kategorin, övriga 
skyddsbehövande, är en nationell skyddsgrund. När det kommer till skyddsgrunderna för up-
pehållstillstånd kan barn behandlas annorlunda än vuxna p.g.a. barns speciella utsatthet. Barn 
har oftast utsatts för stora påfrestningar i hemlandet. Att som barn behöva skiljas från en 
livsmiljö som man är van vid och resa från hemlandet till ett främmande land på grund av 
omständigheter som man kanske inte förstår kan orsaka mer lidande för barn än för vuxna. 
Därför ska man som handläggare på Migrationsverket betrakta barnets egna personliga skäl 
för uppehållstillstånd. Ett barn kan alltså beviljas uppehålls-tillstånd på en sådan grund som 
en vuxen inte hade beviljats. Även de gånger barnet inte är ensamkommande utan har följe 
med familj ska barnet betraktas som egen individ vid ansökan av asyl. 82  

3.4.1. Flykting 
För att en asylsökande ska falla inom flyktingdefinitionen ska hen alltså utöver kravet på att 
befinna sig utanför hemlandet, uppfylla tre kriterier:  
 

1) sökanden ska ha välgrundad fruktan för förföljelse, 83 
2) sökanden förföljs på grund av sin etnicitet, religion, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp eller politisk åskådning, 84 
3) sökanden ska vara ur stånd att, eller på grund av nämnd fruktan, inte önska sig att ta 

till sig det skydd som finns i hemlandet.85  
 
En flykting måste utöver dessa kriterier befinna sig utanför sitt medborgar- eller vistelseland. 
Förföljelse av barn kan dels röra sig om barnspecifika förföljelser och dels kränkningar. All-
varliga kränkningar av barnets rättigheter, att barnet exempelvis inte har rätt till grundläg-
gande skolundervisning kan alltså utgöra asylgrundande skäl. Ett barn som riskerar att utsättas 
för könsstympning, barnäktenskap eller tvångsäktenskap kan få asyl på grund av barnspecifik 
förföljelse.86 

3.4.2. Alternativt skyddsbehövande 
En alternativt skyddsbehövande är en person som av någon anledning inte kan eller inte vill ta 
del av det skydd som hemlandet har att erbjuda.87 Det ska finnas en välgrundad anledning till 
flykten, vilket kan röra sig om att individen riskerar att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, 
annan omänsklig eller förnedrande behandling vid ett återvändande. Det kan också röra sig 
                                                 
80 Ibid. S. 245-247 
81 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU 
82 Prop. 2009/10:31 s. 103f.  
83 4 kap.1§ UtlL  
84 Utlänningslagen (2005:716) 4 kap. 1 §  
85 SOU 2004:31 s.30 
86 Sandsjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 103 
87 4 kap. 2 § UtlL  
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om en civilperson som står inför en allvarlig och personlig risk att skadas vid ett återvändande 
p.g.a. urskillningslöst våld orsakat av en yttre eller inre konflikt i landet. 88 Det kan också vara 
så att sökanden inte kan eller vill ta till sig det skydd som finns i hemlandet, på grund av 
nämnda skäl.89 

3.4.3. Övrig skyddsbehövande 
En övrig skyddsbehövande är en person som är i behov av skydd från en yttre eller inre väp-
nad konflikt och som befinner sig utanför det land som den är medborgare i.90 Det kan också 
röra sig om behov av skydd på grund av andra motsättningar i landet, så som en välgrundad 
fruktan att utsättas för allvarligt övergrepp eller miljökatastrofer. 91  

3.4.4. Synnerliga ömmande omständigheter 
Om den asylsökande inte uppfyller de krav som nämns i föregående kapitel så kan uppehålls-
tillstånd ändå beviljas om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter.92 Sådana om-
ständigheter kan till exempel vara att den enskilde har allvarligt hälsotillstånd, har anpassat 
sig i Sverige på ett sådant vis att det räcker som grund för ett beviljande, eller om enskildes 
hemland är i en svår situation.93  

Det är med andra ord i undantagsfall även möjligt att bevilja uppehållstillstånd på vad som 
brukar kallas humanitär grund.94  Bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter är 
dock tillämplig vid vuxenärenden. Barns särskilda utsatthet uppmärksammas genom paragra-
fens 2 stycket som fastställer att ett barn kan beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna 
är särskilt ömmande. Syftet med bestämmelsen i 2 stycket är att man ska kunna bevilja att fler 
barn får stanna i Sverige på grund av humanitära skäl. Prövningen av ett barnärende görs på 
samma vis som för en vuxen, båda prövningarna består av en helhetsbedömning av alla om-
ständigheter som berör den enskilde. Det som skiljer ärendena åt är att man inte lägger samma 
allvar och tyngd på barnet, dvs. det krävs inte lika starka skäl för barn som för vuxna  

3.5. Uppehållstillstånd 
Ett uppehållstillstånd ger utlänningar tillstånd att vistas i Sverige. Det finns två typer av uppe-
hållstillstånd: tidsbegränsat uppehållstillstånd och permanent uppehållstillstånd.95 Det tidsbe-
gränsade uppehållstillståndet innebär att man enbart får stanna i Sverige under en begränsad 
tid. Dock kan man ansöka om förlängning om man vill stanna kvar längre. Ansökan om för-
längning måste göras innan tillståndet slutat gälla. Detta uppehållstillstånd kan exempelvis 
beviljas på en sådan grund som familjeåterförening, och ges till de makar som inte stadigva-
rande bott tillsammans utomlands vid första beslutstillfället. Det kan också beviljas på en så-
dan grund där utlänningen avser att utöva umgänge med ett i Sverige bosatt barn. Vanligt fö-
rekommande är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas för att utlänningen ska arbeta i 
Sverige.   
 
Det permanenta uppehållstillståndet ger den enskilde rätten att bo och arbeta i Sverige under 
obegränsad tid. Ett sådant uppehållstillstånd kan beviljas utlänning på grund av skyddsbehov, 

                                                 
88 Diesen m.fl. Prövning av migrationsärenden – bevis 8, s. 100 
89 Ibid. S. 100 
90 4 kap. 2 a § UtlL  
91 Diesen m.fl., Prövning av migrationsärenden – bevis 8 s. 44 
92 5 kap. 6 § UtlL  
93 5 kap. 6 § UtlL  
94  Ds 2014:5 s. 13 
95 Nilsson, Eva, Barn i rättens gränsland, s. 93 
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familjeåterförening samt av humanitära skäl (synnerligen ömmande omständigheter). Har 
man uppehållstillstånd så behöver man ett pass för att få resa in i Sverige.96 Som huvudregel 
ska inte utlänningen resa till Sverige innan ett beviljat uppehållstillstånd, men härtill finns en 
del undantag. Ett uppehållstillstånd kan vid vissa omständigheter återkallas, vilket kan ske om 
utlänningen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit omständigheter som 
varit av stor betydelse till uppehållstillståndets beviljande. En utlänning som vistas i Sverige 
och saknar uppehållstillstånd kan utvisas. 97 
  

                                                 
96 2 kap. 1§ UtlL 
97 Sandsjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 119 
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4. Asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn  
I föreliggande kapitel redogörs asylförfarandet för ett asylsökande barn och för den asylsö-
kandes ålders betydelse i asylprocessen, dvs. den rättsliga innebörden av att den asyl-sökande 
är ett barn och vid vilka tillfällen i prövningen som den sökandes ålder har en avgörande be-
tydelse, samt hur man bedömer åldern på de flyktingar som inte har identitetshandlingar för 
att styrka sin ålder. 

4.1. Asylansökan  
Asylprocessen inleds med att man lämnar in en ansökan om asyl till Migrationsverkets an-
sökningsenhet. Det är som huvudregel den sökande själv som ska lämna in ansökan,98 men 
om den sökanden är minderåring,99dvs. ett ensamkommande flyktingbarn, finns det särskilda 
regler om hur ansökan om uppehållstillstånd ska göras.100 I 18 kap. 4§ UtlL fastställs att det 
ensamkommande flyktingbarnet inte själv ska ansöka om uppehållstillstånd, då barn inte har 
denna rättshandlingsförmåga. Istället ska detta ske genom en förordnad god man101, om detta 
inte är uppenbart obehövligt.102 Finns det inte en förordnad god man ska den som är till för-
ordnad offentligt biträde åt barnet söka.103 En god man ansöks av Migrationsverket efter att 
sökandens ansökan har registrerats. Det innebär att sökanden inte har med sig någon ställföre-
trädare vid första mötet med Migrationsverket, vilket begränsar handläggaren att inhämta in-
formation som; namn, födelseår, hälsoinformation, inresan till Sverige samt om barnets för-
äldrar och vart de befinner sig. Barnet ska också överlämna identitetshandlingar till handläg-
garen, om barnet har sådana. 104  
 
Handläggaren på Migrationsverket ska meddela om den tystnadsplikt som åläggs hand-
läggaren så att barnet kan känna sig trygg. Handläggaren ska också informera om att sökan-
den, dvs. barnet, har en sanningsplikt.105 Barnet ska också meddelas om sina rättigheter och 
skyldigheter under asylprocessens gång.106 

4.2. Asylutredningen  
Efter en inskickad asylansökan så ska barnet vidare till en asylutredning. Men innan man på-
börjar en asylutredning så kallas asylsökanden och dess ställföreträde, vilket är antingen god 
man och/eller ett offentligt biträde, till ett utredningssamtal där handläggaren ska införskaffa 
information om sökandens sociala relationer. Denna information fungerar som en bas för den 
planerade asylutredningen. Därefter påbörjar asylutredningen med ett asyl-utredningssamtal. 
Barnet ska höras under asylärendets gång enligt i 1 kap. 11 § UtlL. Detta ska dock enbart ske i 
de fall då man anser att det lämpligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Man stadgade 
bestämmelsen i utlänningslagen enlighet med artikel 12 i FN:s barnkonvention. 107 Artikel 12 
i Barnkonventionen fastställer att barn som är i stånd att bilda egna åsikter, har rätt till att ut-
trycka dessa fritt i de frågor som berör barnet. 
 

                                                 
98 prop. 2009/10:31 s. 173f. & 4 kap. 20 § 2 st UtlL  
99 1 kap. 2 § UtlL  
100 18 kap. 4 § UtlL  
101 Schéelen & Strandberg, Ensamkommande barns rätt – en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl., 
s. 36f. 
102 prop. 2009/10:31 s. 173 
103 Nilsson, Eva, Barn i rättens gränsland, s.67 
104 Handbok i migrationsärenden s. 647 
105 Ibid s. 647 
106 4 § FL 
107 Prop. 2004/05:170, s. 269 
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Asylutredningssamtalet syftar till att ge den sökanden tillfälle att avge sin asylberättelse. Ett 
utredningssamtal utförs av Migrationsverket och brukar ta upp till två eller tre timmar. Under 
mötet ska barnet alltså berätta om sig själv och sin historia samt svara på frågor. Frågorna 
berör framförallt barnets identitet, familj, hälsotillstånd, asylskäl, resvägen och anpassningen i 
Sverige. Vid de fall då det råder osäkerhet kring asylsökandens ålder så ställer handläggaren 
mer åldersrelaterade frågor, såsom gällande skolgång och sökandens familj. Handläggaren 
efterfrågar också identitetshandling eller annan form av dokument. Om det fortfarande råder 
osäkerhet kring den asylsökandes ålder efter utredningssamtalet och inga identitetshandlingar 
framläggs, så kallas sökanden till en muntlig utredning.  
 
Den muntliga utredningen handlar bara om den asylsökandens ålder och handläggaren kom-
mer därmed enbart ställa frågor som är åldersrelaterade. Vid utredningen närvarar, bortsett 
från sökanden och ställföreträdare, en utredare med barnkompetens som styr samtalet och en 
beslutsfattare som protokollför. Utredaren intervjuar den enskilde i syfte att få fram underlag 
för att bedöma kring personens identitet och komplettera det befintliga underlaget.108 Hand-
läggarna är ålagda att hålla i en muntlig handläggning vid prövning av asylansökan. Migrat-
ionsverket får alltså inte besluta om avvisning eller utvisning eller vägra ge begärd statusför-
klaring till utlänning utan muntlig handläggning. 109 Bestämmelsen gäller alla asylsökanden 
oavsett ålder och innebär alltså en garanti att få höras muntligt. 110 Bestämmelsen fastställer 
det utredningsansvar som åligger Migrationsverket enligt den allmänna förvaltningsrättsliga 
principen som är lagfäst i 14 § FL. 

Som huvudregel ska barnets uppgivna ålder under ansökningstillfället registreras. I undan-
tagsfall kan regeln kringgås, nämligen när den uppgivna åldern är uppenbart oriktig och det 
inte råder någon tveksamhet att den asylsökanden inte är under 18 år utan är vuxen. Om en 
handläggare ställs inför en sådan situation så ska handläggaren registrera en annan ålder redan 
vid ansökningstillfället än den asylsökanden angett.111 Har asylsökanden styrkt sin identitet 
innan de anlände till Sverige så kan handläggaren få en träff i VIS (Visa Information System), 
som påvisar en annan ålder som motstrider asylsökandens uppgivna ålder. Denna skriftliga 
bevisning ger också handläggaren rätt att ändra åldern utefter bevisningen.112 

4.3. Identitet 
Ett fastställande av sökandens identitet kan vara avgörande. Det är därför Migrationsverket 
efterfrågar identitetshandlingar redan vid första mötet med asylsökanden, vilket är redan vid 
asylansökans registrering. Under mötet ställas frågor till barnet för att handläggaren ska 
kunna fastställa barnets identitet.113 Identiteten utgörs av namn, födelseår, hemland samt vilka 
som är ens föräldrar.114 Det är den asylsökanden som ska göra sin identitet sannolik, det är en 
förutsättning för prövningen av sökandens skyddsskäl. Utifrån detta kan man förstå att det är 
viktigt att fastställa asylsökandens identitet så tidigt som möjligt i asylförfarandet. Detta för 
att sökanden ska kunna få ett uppehållstillstånd som är avsett till barn, med alla dess rättighet-
er som tillkommer barn i Sverige. Det är alltså en förutsättning för att man ska anses vara be-
rättigad till dessa rättigheter. En oklar identitet försvårar asylutredningen vilket leder till att 

                                                 
108 Riktlinjer för ensamkommande BoU s. 9  
109 UtlL 13 kap. 1 § 
110 prop. 1996/97:25 s. 195 f. 
111 Migrationsverket, Rättslig kommentar SR 35/2015, s. 4.  
112 Ibid s.4 
113 Migrationsverkets broscyr; Så fungerar det att söka asyl, till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller 
annan vårdnadshavare, s. 6 
114 Ibid s. 9 
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handläggningstiden tar längre tid än vanligt. För ett uppehållstillstånd som är avsett till vuxna 
ställs inget absolut krav på fastställd identitet för att bevisa sin identitet och få asyl beviljad.  

För att en handläggare ska kunna bedöma den sökandes ålder ska den sökande i första hand 
framlägga skriftlig bevisning. En sådan bevisföring kan understrykas med hjälp av identitets-
handlingar såsom giltig passhandling eller annan identitetshandling som är utfärdat av en be-
hörig myndighet i den sökandes hemland. Detta kan vara bland annat inrikes pass, medbor-
garskapsbevis, körkort osv. Dessa handlingar kan ha betydelse vid bevisvärderingen om de 
har kontrollerats på ett godtagbart sätt och det därmed inte finns någon anledning att ifråga-
sätta dokumentets äkthet.115 Ett vanligt identitetskort anses oftast inte som en godtagbar hand-
ling, då en sådan handling saknar de säkerhetsdetaljer som förhindrar förfalskning av hand-
lingar.116 Asylsökanden bör alltså vara aktiva och ärliga för i klargörande av sin egen identi-
tet. Ett uppehållstillstånd som beviljats på felaktiga grunder, t.ex. att rätt ålder inte uppgetts, 
kan återkallas.  

Det är dock vanligt att ensamkommande flyktingbarn inte har någon identitetshandling som 
kan styrka deras identitet. Fullständig avsaknad av identitetshandlingar innebär att barnet inte 
har något skriftligt dokument alls för att styrka sin identitet, dvs. inget pass, körkort eller an-
nan giltig identitetshandling. Den sökanden har m.a.o. inte någon skriftlig bevisning om sin 
identitet. Vid avsaknad av identitetshandlingar ska barnet försöka insamla andra dokument 
eller annan form av bevisning för att göra sin uppgivna identitet sannolik, 117  såsom en släk-
ting eller familjemedlem som kan styrka deras ålder. Det anses dock inte rimligt att begära 
från barnet att det ska kontakta hemlandets myndigheter för att klarlägga sin identitet. 

Om asylsökanden inte finner sådan skriftlig bevisning på sin identitet finns det möjlighet för 
sökanden att använda sig av en läkarundersökning, dvs. den medicinska åldersbedömningen. 
Mer djupgående om den medicinska åldersbedömningen kommer att fram-läggas nedan i av-
snitt 4.5. 

4.4. Barnets bevisbörda 
I Sverige råder det fri bevisprövning och bevisvärdering. Att en part har bevisbörda innebär 
att parten har ansvaret att framlägga de rättsfakta som åberopas i ärendet.118 Huvudregeln 
säger att det är den som söker en specifik förmån som har bevisbördan och därmed ska bevisa 
att de krav som ställs för att ta del av den förmån som söks, t.ex. ett tillstånd, uppfylls. Sökan-
den har alltså en skyldighet att visa upp de handlingar som hen har tillgång till för att styrka 
både sitt skyddsbehov och sin identitet. 119  Sökanden ska framlägga relevanta uppgifter i 
ärendet och även göra sitt skyddsbehov samt sin identitet sannolik. 120  Sådana yrkanden, 
grunder och eventuell bevisning ska framläggas tidigt i ärendehandläggningen. 121 Även enligt 
den internationella rätten är det asylsökanden som har bevisbördan. I UNHCR:s handbok fast-
ställs att ”Medan bevisbördan sålunda i princip ligger på den sökande, delas skyldigheten att 

                                                 
115 Migrationsveket, Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om 
uppehållstillstånd - SR 44 /2016, s. 15 
116 Migrationsverket, ’’Migrationsverkets bedömning av identitetsdokument’’. 
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vuxna/Styrkt-
identitet/Migrationsverkets-bedomning-av-identitetsdokument.html 
117 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden s. 16 
118 Diesen m.fl s. 199 
119 Flyktinghandboken p 195: MIG 2007/15 
120 MIG 2006:1. 
121 Prop. 2004/05:170 s. 155 
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ta reda på och värdera alla relevanta fakta mellan den sökande och utredaren’’. 122 Dock så 
ska inte beviskravet ställas allt för strikt då den asylsökanden kan stå inför stora svårigheter i 
det flyktingskap hen befinner sig i. Det är inte enkelt att tillföra bevis under sådana omständ-
lig-heter.123  
 
En framställning av bevis kan exempelvis vara den sökandens egen berättelse, som alltså får 
läggas till grund för bedömning av hens identitet. Det krävs dock att den sökandens berättelse 
framstår som trovärdig. Uppgifter som framläggs i berättelsen ska inte heller strida mot andra 
uppgifter som Migrationsverket har tillgång till. Berättelsen ska därför vara samman-
hängande, detaljerad och beständig. 124 En förmån kan åtnjutas av den sökanden om hand-
läggaren anser att sökanden ansträngt sig och verkligen försökt styrka sin berättelse. För-
månen är en bevislättnadsregeln och tillämpas bara i undantagsfall. 125 Detta sker när all åt-
komlig bevisning har framlagts och granskats och när det inte finns anledning att tvivla på 
sökandens trovärdighet. 
 
Enligt UNHCR bör den asylsökande och den handläggande myndigheten dela på utrednings-
bördan i asylärenden, även om bevisbördan i princip ligger på den sökande.105 En sådan de-
lad utredningsbörda finns på sätt och vis i Sverige. Det är som tidigare nämnts, Migrations-
verkets ansvar att se till att behövligt material finns i ärendet och verket ska också leda utred-
ningen. Det innebär dock inte att Migrationsverket är skyldiga att själva sköta hela utredning-
en. Den sökanden har ju som sagt skyldighet att framlägga bevisning i ärendet. Det övergri-
pande ansvaret för att säkerställa till att ett ärende blir tillräckligt utrett faller dock på Migrat-
ionsverket. 

4.5. Åldersbedömning av Migrationsverket 
Identiteten hos den asylsökanden innefattar hens ålder. Det är åldern som skiljer en vuxen 
från ett barn och för att få reda på om den asylsökanden är en vuxen eller ett barn måste ål-
dern fastställas med hjälp av bevisunderlag. Den sökandes ålder är av stor betydelse och på-
verkar prövningen av en asylansökan. De som kan styrka att de är berättigade till uppe-
hållstillstånd avsett för barn har rätt till boende i Sverige, samt ett förordnande av god man 
och efterforskning av barnets föräldrar. 
 
Migrationsverket ska enligt lag, sedan 1 maj 2017, tillämpa de nya reglerna om tillfällig ål-
dersbedömning. 126 Denna ändring berör de ensamkommande flyktingbarn som ansökt om 
asyl från och med 1 februari 2017 och har som syfte att undvika att vuxna sökanden placeras i 
boenden som är avsedda för barn. Migrationsverket ska så snart asylansökningen kommit in 
utföra en åldersbedömning av asylsökande där det inte är uppenbart om personen är ett barn 
eller en vuxen. Migrationsverket ska försöka ta reda på asylsökandens ålder genom att efter-
fråga skriftlig bevisning, såsom exempelvis pass, för att styrka sökandens uppgivna ålder. Vid 
avsaknad av identitetshandling ska Migrationsverket utföra en muntlig utredning tillsammans 
med asylsökanden. Under den muntliga utredningen så ställer man asylsökanden åldersrelate-
rade frågor, såsom tidigare skolgång, familjesituation osv. Migrationsverket ska dessutom 
informera asylsökanden om möjligheten att genomföra en medicinsk ålders-bedömning. När 
Migrationsverket utfört sin utredningsskyldighet så ska de göra en tillfällig åldersbedömning 

                                                 
122 Ibid art. 196 
123 Ibid. par. 197 
124 Diesen m.fl., s. 274 
125 UNHCR:s handbok, art. 197, 203-205 a  
126Migrationsverket: Tillfällig åldersbedömning 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-05-02-Tillfallig-aldersbedomning-infors-1-maj.html
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av asylsökanden.127 Om asylsökanden lämnar godkännande till genom-förande av medicinsk 
åldersbedömning får man vänta med den tillfälliga åldersbedömningen. 

Vid de fall där det inte föreligger någon läkarbedömning av åldern ska Migrationsverket ta ett 
beslut utifrån den muntliga utredningen. Den asylsökandes uppgifter kan kompletteras med 
uppgifter från socialtjänsten, gode mannen eller skolan, samt uppgifter från annan EU-
medlemsstat som tillämpar Dublinförordningen. När man inte har den medicinska undersök-
ningen som bevisunderlag till bevisprövningen, utan bara Migrationsverkets muntliga bevis-
ning samt utredningssamtalet, måste man iaktta särskilt aktsamhet vid beslutsfattandet. Utred-
ningssamtalen kan nämligen inte anses ha samma bevisvärde som en läkarbedömning, då 
denna grundar sig på en mer vetenskaplig undersökning. 128 En åldersbedömning som görs 
okulärt av den asylsökandens yttre är inte heller sannolik och brukar därmed inte vara godtag-
bar. 129 Slutligen fastslås den asylsökandes ålder vid handläggarens slutliga beslut i asylären-
det. 130 

4.5.1. Medicinsk åldersbedömning 
Sedan september 2016 har Rättsmedicinalverket i uppdrag att utföra medicinska åldersbe-
stämningar av asylsökanden. Förut hade Barnläkarföreningen invändningar mot medicinska 
åldersbedömningar i asylärenden, men idag godkänner föreningen Rättsmedicinalverkets upp-
lägg av bedömningarna. Dessa medicinska åldersbedömningar är fortfarande inte obligato-
riska, trots att regeringen lämnat uppdrag till Rättsmedicinalverket. Åldersbedömningen kan 
enbart genomföras med asylsökandens skriftliga godkännande131 och bedömningen är med 
andra ord inte obligatorisk. Dock åligger det Migrationsverket att upplysa om åldersbedöm-
ningen för den asylsökanden. 132 Vidare ska åldersbedömningen ske av en asylsökande som 
inte lyckats styrka sin angivna ålder (dvs. att hen är under 18 år) på annat vis och när det råder 
tvivel om åldern. Rättsmedicinalverket kan dock inte tala om exakt vilken ålder den asylsö-
kanden har med hjälp av undersökningen, utan resultatet används istället för att bedöma san-
nolikheten i den uppgivna åldern. De kan t.ex. få fram om den enskilde är över eller under 15, 
18 eller 21 år.133 Det som är mest relevant i en medicinsk åldersbedömning i asylärenden är 
dock att avgöra om en person är över eller under 18 år, dvs. om sökanden är en vuxen eller ett 
barn. Metoden fastställer alltså inte någon exakt ålder, sådana medicinska undersökningar 
finns inte. En medicinsk ålderbedömning utförs med hjälp av två olika undersökningar: 

• tandmognadsbedömning  
• skelettmognadsbedömning 

Vid en tandmognadsbedömning utförs en röntgenundersökning av visdomständerna. Man 
utför en tandmognadbedömning genom att ta en s.k. panoramabild på asylsökandens bett, som 
två läkare i efterhand ska granska. De utför en noggrann analys av utvecklingen av vis-
domstanden. Under analysen använder man sig av två oberoende läkare, dessa kallas också 
för blindande läkare. Det innebär att de båda utför en egen, självständig analys på en och 

                                                 
127 Ds 2016:37 s. 20 
128 Handbok i migrationsärenden, s.790 
129 MIG 2014:1 
130 JO 2013/14 s. 361,  
131 Ds 2016:37 s.22 
132 FARR, flyktinggruppernas Riksråd 
http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1370-vad-haender-med-de-ensamkommande-barnen 
133 Rättsmedicinalverket, Metoder för medicinska åldersbedömningar, www.rmv.se/verksamheter/medicinska-
aldersbedomningar/metoder/  

http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1370-vad-haender-med-de-ensamkommande-barnen
http://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/metoder/
http://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/metoder/
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samma röntgenbilder, de får alltså inte ha tillgång till varandras analyser och påverkas av 
dessa. Dessa blindade läkare får utöver det inte heller ha några uppgifter om asylsökanden, de 
ska bara ha tillgång till röntgenbilderna. Denna analys styrs vidare av en stadieindelning, där 
visdomständerna antingen bedöms som fullt utvecklade eller inte. Vid en skelettmognads-
bedömning utför man en magnetkameraundersökning av knäleden på det vänstra lårbenets 
nedre del. Även under denna undersökning använder man sig av två oberoende och blindade 
röntgenläkare. Dessa har till uppgift att göra en egen, självständig bedömning av tillväxtzo-
nen.114 Slutligen ska alla fyra läkares bedömningar kollas igenom. Har alla fyra läkare be-
dömt att visdomständerna eller knäleden är fullt utvecklade så ska en rättsläkare göra en sam-
lad bedömning. Denna samlade bedömning ska resultera i ett intyg att asylsökanden har upp-
nått vuxen ålder. Den medicinska åldersbedömningen skickas därefter vidare till Migrations-
verket, där det ännu en gång ska göras en samlad bedömning av handläggaren. I denna be-
dömning ska handläggaren beakta den medicinska åldersbedömningen samt tillägga annan 
stödbevisning om det finns sådan, exempelvis den sökandens åberopade skyddsskäl och ta ett 
beslut om åldern. 
 
En medicinsk åldersbedömning har alltså ett visst bevisvärde som ofta övervägas av den asyl-
sökanden, då bevisbördan ligger på sökanden. Det är hen som ska göra sin ålder trovärdig. 
Anledningen till detta övervägande är för att det förekommer felmarginaler i undersökningen, 
men oftast bedöms det fel på så vis att man bedömer att en vuxen är ett barn. Det förekommer 
sällan att ett barn bedöms vara en vuxen, men det finns trots allt en risk. Det är en av anled-
ningarna till varför en del asylsökanden inte går med på att genomföra en medicinsk åldersbe-
dömning.  



 22 

5. Diskussion 

5.1. Den kronologiska ålderns betydelse i asylprövningen 
Resultatet av rättsutredningen tyder på att den asylsökandes kronologiska ålder har stor bety-
delse i asylprövningen. En person som söker asyl och som är under 18 år, dvs. ett barn, har 
andra och fler rättigheter än vad vuxna har. Som asylsökande barn i Sverige har du bättre 
ställning vid bedömningen av asylskäl, då det inte ställs lika höga krav på barns skäl som 
vuxnas. Därmed har barn större chans att få uppehållstillstånd. Även i de fall då ett barn avvi-
sas har barnet en mindre ofördelaktig ställning än vuxna eftersom Migrationsverket i dessa 
fall måste finna en betrodd mottagare i hemlandet. Att hitta en mottagare till asylbarnet är 
oftast svårt och kan innebära att barn med avvisningsbeslut lever i ovisshet i många år. Finner 
inte Migrationsverket någon mottagare inom fyra år så kan inte avvisningen verkställas då 
beslutet vinner laga kraft. Om ett asylsökande barn beviljas uppehållstillstånd omfattas barnet 
av rättigheter som vuxna asylsökande inte omfattas av. Asylbarn har rätt till god man samt 
olika sociala förmåner som exempelvis skolgång. 
 
Ett barns kronologiska ålder har också betydelse i förhållande till Dublinärenden. Ett ensam-
kommande flyktingbarn får inte överföras från en medlemsstat till en annan där barnet inte 
har någon närstående, trots att det är där barnet lämnat sin ansökan om asyl, dvs. om asylan-
sökan inte redan är avgjord. Barnet ska istället få stanna kvar i den medlemsstat hen befinner 
sig i och få sin asylansökan prövad där. Att en del vuxna utger sig för att vara barn är begrip-
ligt i och med de rättigheter som tillkommer barn som beviljas uppehållstillstånd. Om en 
vuxen asylsökande meddelas ett uppehållstillstånd som egentligen är ämnat för barn så kan 
detta få negativa konsekvenser. Den vuxne får ta del av barns rättigheter, hen kommer bland 
annat att placeras i boende som är avsett för ensamkommande flyktingbarn, vilket kan med-
föra både etiska problem och säkerhetsproblem. Den vuxna fyller också i en plats i boendet 
som inte är avsett för denne, vilket i sin tur kan göra att ett “riktigt” ensamkommande barn får 
plats. Den vuxne kommer också att gå i skolan med barn, vilket även detta skapar etiska pro-
blem och säkerhetsproblem. Dessutom innebär det att den vuxne själv inte utvecklas utifrån 
sin egen ålder. Att tidigarelägga sin födelse innebär också att pensionsåldern kommer senare 
än vad som egentligen skulle ha varit fallet, vilket kan medföra problem senare i livet. 
 
För att undvika dessa och andra problem, i synnerhet att vuxna placeras på samma boenden 
som ensamkommande barn, infördes den 1 maj 2017 nya bestämmelser om tillfälliga ålders-
bedömningar som Migrationsverket ska tillämpa.  

5.2. Åldersutredning vid avsaknad av identitetshandlingar 
Som tidigare nämnts är det många länder som inte har något födelseregister liknande det vi 
har i Sverige. Detta är orsaken till att en del inte vet när de är födda, vilket i sin tur gör det 
svårt för dem att styrka sin ålder när de söker asyl i Sverige. Därmed måste Migrationsverket 
utföra en åldersbedömning i enlighet med de nya bestämmelserna om tillfälliga åldersbedöm-
ningar. En åldersbedömning ska ske så fort som möjligt, vilket är när handläggaren på Migrat-
ionsverket efterfrågar asylsökanden om identitetshandling, dvs. skriftlig bevisning, när sådan 
bevisning inte kan framläggas så gör man en åldersbedömning. Därefter ska Migrationsverket 
genomföra åldersbedömning av den sökanden med hjälp av en muntlig utredning. I den munt-
liga utredningen ställs det många åldersrelaterade frågor till asyl-sökanden, man vill få in-
formation om den asylsökandens historia, yttranden, skäl till skyddsbehov osv. I många fall 
räcker inte de angivna uppgifterna och Migrationsverket ska därför upplysa asylsökanden om 
möjligheten att genomföra en medicinsk åldersbedömning. 
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Denna typ av bevisföring prioriteras efter skriftlig bevisning (identitetshandlingar). Dock är 
genomförandet av en medicinsk åldersbedömning inte obligatorisk för asylsökanden, hen 
måste lämna ett skriftligt godkännande inför ett genomförande. En medicinsk ålderbedömning 
kan inte heller fastställa asylsökandens exakta kronologiska ålder, utan fastställer enbart om 
asylsökanden är under eller över 18 år. Det uppstår stora komplikationer när en asylsökande 
inte vill genomgå en medicinsk åldersbedömning när denne saknar identitetshandlingar. Då 
återstår enbart den muntliga utredningen (som alltså har ett lägre bevisvärde). I dessa fall kan 
Migrationsverket dock vända sig till socialtjänsten, gode mannen eller skolan för att komplet-
tera asylsökandens angivna uppgifter som framkom under den muntliga utredningen. När Mi-
grationsverket inte har så mycket underlag inför ett beslut, måste de ha särskild aktsamhet i 
beslutsfattningen. 
 
Migrationsverket har utfört sin utredningsskyldighet när de frågat asylsökanden om skriftlig 
bevisning, muntlig bevisning samt upplyst sökanden om möjligheten att utföra medicinsk 
ålderbedömning. Därefter ska Migrationsverket utföra en tillfällig åldersbedömning. Denna 
tillfälliga bedömning kan idag överklagas i och med de nya bestämmelserna, vilket man inte 
kunde förut. 

5.3. Migrationsverkets utredningsansvar i förhållande till 
den asylsökandens bevisbörda 

Det kan diskuteras hur långt bevisbördan som åligger den asylsökanden sträcker sig i förhål-
lande till Migrationsverkets utredningsansvar. Att den asylsökanden ska göra sin identitet och 
sitt skyddsbehov sannolikt i asylärendet är fastslaget i asylrätten. Dock har Migrationsverket 
ett utvidgat ansvar pga. det starka skyddsintresset i asylärenden. Migrationsverkets utred-
ningsansvar styrs av bestämmelser i FL och FPL och grundas på den officialprincipen. Mi-
grationsverket har genom principen en bred utredningsskyldighet och ska ”se till att ett ärende 
blir så utrett som dess beskaffenhet kräver”. När det gäller åldersbedömningar i asylprocessen 
har Migrationsverket ett ansvar att utreda ärendet och bedöma om den sökande är över eller 
under 18 år, men inte att fastställa den asylsökandes exakta ålder. Det åligger den asylsökan-
den att göra sin ålder sannolik. Det är sökanden som ska framlägga identitetshandlingar, asyl-
skäl osv. Vad gäller de medicinska ålderbedömningarna har Migrationsverket enbart en skyl-
dighet att informera asylsökanden om möjligheten att genomföra en sådan undersökning. Då 
den medicinska åldersbedömningen inte är obligatorisk så är det upp till den asylsökanden om 
hen vill genomgå en sådan utredning och använda sig av resultatet som bevisföring i sitt 
asylärende. 

Slutligen kan alltså konstateras att Migrationsverkets utredningsansvar i enlighet med offi-
cialprincipen innebär att myndigheten ska ta fram tillräckligt med underlag för att kunna fatta 
beslut i asylärendet. 
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