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Abstract 

The Child Right Perspective is constantly being debated and not least today when so many 

children are seeking asylum around the world. Many of these children has applied for asylum 

in Sweden and consequently been through a handling process. It is of the utmost importance 

that the Migration Authority takes the UN Convention on the rights of the child into 

consideration during the handling process and that the laws that are considered during the 

process are aligned with the principle the best interests of the child in article 3. The principle 

and the Convention on the rights of a child should be considered as two of the most important 

parts when handling asylum cases for children. This is to a large extent due to the fact, that 

children lack the legal capacity and can be assumed to be a particularly exposed group in 

society. Sweden has been criticized for having a handling process that is too long.  Such long 

handling times are not in line with the Convention on the rights of the child. This thesis is 

aimed at investigating whether a long asylum process and the guidelines of the Migration 

Authority, consisting of laws and own positions are aligned with the principle “the best 

interests of the child” as outlined in the convention. As Sweden hasn’t incorporated the 

Convention on the rights of a child, it is consequently the Swedish law that regulates the 

principle the best interests of the child and the handling process. The Administrative 

Procedure Act (Förvaltningslag) is the law that the Migration Authority has to adhere to. This 

law doesn't mention the best interests of the child, neither as a concept nor as a principle. It’s 

also not provided with any time limit for the handling of these cases. The only thing close to a 

time limit in the Administrative Procedure Act is the requirement that cases are to be handled 

simply, quickly and cost-effectively. However, the principle the best interests of the child is 

considered in a so-called portal paragraph in the first chapter of the Aliens act, 

(Utlänningslag) stating that the best interests of the child should be considered in cases 

involving children. The paragraph shall include all cases, which apply the law. Even though 

proposals to introduce time limits for handling these cases have been put forward, there is 

today no decisions made on this topic. 

 

Regarding long handling times the principle the best interests of the child can be interpreted in 

different ways. It is up to the Migration Authority to interpret and decide what should be 

given the highest weight in relation to Article 3 when judging whether the handling times 

should be considered to meet the requirements of the Convention on the rights of the child. 

On the one hand efficiency in relation to short handling times is requested, but on the other 

hand accuracy, through a thorough investigation of what is in the best interests of the child. 

 

In 2020 the Convention on the rights of the child is expected to be incorporated into Swedish 

law, which should calm down the debate. This law will, potentially, clarify the legal position 

regarding the child right perspective, when handling cases involving children. 

  



 
 

Sammanfattning 

Barnrättsperspektivet är under ständig debatt och kanske inte minst i dagsläget, då det idag 

befinner sig ett stort antal barn på flykt i världen. Av denna stora mängd barn, har en del av 

dessa sökt asyl i Sverige och således genomgått en handläggningsprocess. Det är av yttersta 

vikt att Migrationsverket beaktar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 

vid handläggningen och att de lagar som berör barnet under processen är förenliga med 

principen om barnets bästa i artikel 3. Principen och barnkonventionen bör anses vara några 

av de viktigaste delarna vid handläggningen av asylärenden som rör barn. Mycket på grund av 

att barn saknar rättslig handlingsförmåga och kan tänkas vara en särskilt utsatt grupp i 

samhället. Det har riktats kritik mot Sverige, vad gäller för långa handläggningstider, något 

som kan anspela på att handläggningstiderna i Sverige inte är förenliga med 

barnkonventionen. Uppsatsen ska därmed utreda om en lång asylprocess och hur 

Migrationsverkets riktlinjer i form av lagar och egna ställningstaganden är förenliga med 

principen om barnets bästa enligt barnkonventionen.  

 

Då Sverige inte har inkorporerat barnkonventionen, blir det således den svenska lagstiftningen 

som reglerar principen om barnets bästa och handläggningsprocessen.  Förvaltningslagen är 

den lagstiftning, Migrationsverket till ska förhålla sig till. Lagen nämner varken barnets bästa 

som begrepp eller princip och inte heller stadgas det någon tidsfrist för handläggning av 

ärenden.  Det som kan likna en tidsfrist i lagen är endast rekvisitet om att ärenden ska 

handläggas enkelt, snabbt och billigt. Principen om barnets bästa beaktas däremot i en så 

kallad portalbestämmelse i Utlänningslagens första kapitel, som stadgar att barnets bästa 

särskilt ska beaktas i fall som rör barn. Lagrummet ska omfatta alla typer av ärenden som 

lagen tillämpar. Trots förslag om att införa tidsfrister i lag, finns det i dagsläget inga 

bestämmelser av sådan karaktär.      

 

När det kommer till långa handläggningstider kan principen om barnets bästa således tolkas 

på olika sätt. Det blir upp till Migrationsverket att tolka vad som ska väga tyngst i artikel 3:s 

mening för att handläggningstiderna ska anses vara förenliga med barnkonventionen. Å ena 

sidan kan effektivitet efterfrågas i form av korta handläggningstider eller å andra sidan 

noggrannhet i form av utförlig utredning av vad som bör anses vara barnets bästa. 

 

År 2020 förväntas en barnrättslag, en inkorporering av barnkonventionen, träda i kraft som 

skulle kunna lugna debatten. Lagen kommer eventuellt klargöra rättsläget kring 

barnrättsperspektivet vid handläggning av ärenden som rör barn.  

  



 
 

Förkortningslista 

 

Barnkonventionen Förenta Nationernas konvention om 

barnets rättigheter  

Barnrättskommittén/ kommittén  FN:s kommitté för barnets rättigheter 

Bet.    Betänkande 

BKA Barnkonsekvensanalys  

BO    Barnombudsmannen  

Den tillfälliga lagen  Lag (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige  

Dnr Diarienummer 

FL    Förvaltningslag (1986:223)  

FN    Förenta Nationerna 

FT    Förvaltningsrättslig tidskrift 

JO Justitieombudsmannen 

LMA Lag om mottagande av asylsökande 

m.fl. (1994:137) 

Menneskerettsloven  Lov om styrking av 

menneskerettighetenes stilling i norsk 

rett (LOV-1999-05-21-30) 

Prop.    Proposition 

SFS    Svensk författningssamling 

SN    Skattenytt 

SoL    Socialtjänstlag (2001:453) 

SOU    Statens offentliga utredningar 

UNHCR United Nations High Commissioner for 

Refugees 

UNICEF     United Nations Children's Fund 

UtlF    Utlänningsförordning (2006:97) 

UtlL    Utlänningslag (2005:716) 

  

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWjvrUzajbAhWjBZoKHYNnAM8QFghDMAI&url=https%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FSvensk_f%25C3%25B6rfattningssamling&usg=AOvVaw06LMunHUb5v70-y7YWIIDw


 
 

Innehållsförteckning 

 
1. INLEDNING ................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 2 

1.3 Metod ............................................................................................................................................ 3 

1.3.1 Inledning ................................................................................................................................. 3 

1.3.2 Den rättsdogmatiska metoden ................................................................................................ 3 

1.3.3 Den rättssociologiska metoden ............................................................................................... 4 

1.4 Material ......................................................................................................................................... 5 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................... 5 

1.6 Terminologi ................................................................................................................................... 6 

1.7 Disposition..................................................................................................................................... 7 

 

2. BARNKONVENTIONEN .............................................................................................................. 8 

2.1 Inledning ........................................................................................................................................ 8 

2.2 Sveriges relation till konventionen ................................................................................................ 8 

2.3 Barnets bästa.................................................................................................................................. 9 

2.4 Handläggningstider ..................................................................................................................... 10 

 

3. DEN SVENSKA LAGSTIFTNINGEN ........................................................................................ 11 

3.1 Bakgrund och allmänt om lagarna ............................................................................................... 11 

3.2 Barnets bästa i lag ........................................................................................................................ 11 

3.2.1 Inledning ............................................................................................................................... 11 

3.2.2 Förvaltningslag ..................................................................................................................... 12 

3.2.3 Utlänningslag ........................................................................................................................ 12 

3.3 Tidsfristen för handläggning i lag ............................................................................................... 14 

3.4 Den tillfälliga lagen ..................................................................................................................... 16 

 

4. KRITIKEN MOT LÅNGA HANDLÄGGNINGSTIDER ............................................................ 18 

4.1 Barnrättskommittén ..................................................................................................................... 18 

4.1.1 Inledning ............................................................................................................................... 18 

4.1.2 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer 2005 .................................................. 18 

4.1.3 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté 2007 .................................................... 18 

4.1.4 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer 2009 .................................................. 19 

4.1.5 Sveriges femte rapport till FN:s barnrättskommitté 2012 .................................................... 19 

4.1.6 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer 2015 .................................................. 19 

4.1.7 Ytterligare kritik och kort jämförelse med Norge ................................................................ 20 



 
 

4.2 Barnombudsmannen .................................................................................................................... 20 

4.3 Justitieombudsmannen ................................................................................................................ 22 

4.3.1 Inledning ............................................................................................................................... 22 

4.3.2 JO Dnr: 4759–2013 (2014-12-01) ........................................................................................ 22 

4.3.3 JO Dnr: 2132–2015 (2016-06-23) ........................................................................................ 23 

4.3.4 JO Dnr: 7403–2016 (2018-01-22) ........................................................................................ 23 

4.3.5 Kort sammanfattning av JO:s yttrande ................................................................................. 24 

 

5. MIGRATIONSVERKETS ARBETSSÄTT .................................................................................. 25 

5.1 Inledning ...................................................................................................................................... 25 

5.2 Tidsfristen vid handläggning ....................................................................................................... 25 

5.3 Barnkonsekvensanalys ................................................................................................................ 26 

 

6. ANALYS OCH SLUTSATSER.................................................................................................... 28 

6.1 Beaktas principen om barnets bästa i lag? ................................................................................... 28 

6.2 Varför lagstadga uttrycket barnets bästa? .................................................................................... 30 

6.3 Är långa handläggningstider förenliga med barnkonventionen? ................................................. 31 

6.4 Effektivitet och noggrannhet vid handläggning av asyl .............................................................. 33 

6.5 Hur påverkar Migrationsverkets långdragna väntetider barnet? ................................................. 34 

6.6 Kan inkorporeringen av barnkonventionen komma att påverka handläggningstiderna? ............ 35 

 

7. AVSLUTANDE ORD OCH HUVUDSLUTSATS ...................................................................... 37 

 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................................ 39 

 



1 

 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 

Andra världskriget öppnade världens ögon för behovet av grundläggande mänskliga 

rättigheter och 1948 antogs Förenta Nationernas (FN) deklaration om mänskliga rättigheter 

för att säkerställa att alla erhåller samma rätt och skydd utan att göra skillnad på människor.1  

Med bakgrund till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna tillkännagav FN att barn 

har rätt till särskild vård och hjälp och att deras välbefinnande bör ges det nödvändigaste 

skydd som krävs. FN menade då lika väl som nu att barnet ska, för den fulla och harmoniska 

utvecklingen av hans eller hennes personlighet, växa upp i en familjemiljö som omges av 

lycka, kärlek och förståelse. Barnet ska även på grund av sin fysiska och psykiska omognad få 

särskilt skydd och vård inklusive lämpligt rättsligt skydd före och efter födseln.2 Även om 

andra världskriget spelade roll i arbetet för mänskliga rättigheter, ansågs det redan i 

Genevedeklarationen om barnets rättigheter från 1924 att behovet av särskild vård för barn 

bör beaktas.  Något som utvecklades, tillsammans med de tankar som väcktes om barnets rätt 

till skydd i deklarationen om mänskliga rättigheter från 1948, till deklarationen om barnets 

rättigheter som antogs av generalförsamlingen den 20 november 1959. Det var med hänsyn 

till vikten av varje människas traditioner och kulturella värderingar för barns skydd, 

harmoniska utveckling och erkännande av vikten av ett internationellt samarbete för att 

förbättra barns levnadsvillkor i alla länder.3 Behovet av skydd för barns rättigheter ansågs 

dock inte fulländat, vilket även visade sig i den politiska debatten, där barnfrågan länge var 

avpolitiserad. Det rådde en yttre enighet, men det saknades ett barnperspektiv och framförallt 

ett barnrättsperspektiv.4 År 1989 antog FN:s generalförsamlingen en konvention för att skapa 

ytterligare skydd för barn. FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen, alt 

Konventionen) syfte var och är sedan konventionen trädde i kraft 1990 att värna om barns 

rättigheter, respektera barn som enskilda individer och att sätta en internationell standard för 

hur ett barn ska skyddas i alla lägen.5 Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 utan några 

reservationer6, viket medför att den ska tillämpas vid myndighetsutövning i Sverige.   

Under 2015, befann sig över 60 miljoner människor på flykt varav 70 000 barn sökte asyl i 

Sverige, det största antalet människor på de cirka 70 år som passerat sedan andra världskrigets 

slut. I och med detta ökade antalet asylansökningar kraftigt och ledde till stora utmaningar för 

det svenska asylsystemet.7 Samma år som den stora flyktingströmmen, riktade FN:s kommitté 

för barnets rättigheter kritik mot Sverige med anledning av att Sverige inte lyckats tillgodose 

barnkonventionen och barns rättigheter fullt ut.8 Sverige har även fått kritik ett flertal gånger, 

för dåligt beaktande av principen om barnets bästa i en allt för långdragen asylprocess.  

Genomsnittstiden för handläggningar av asylansökningar har varierat. I den senaste rapporten, 

utgiven maj 2018, från Migrationsverket förväntas väntetiderna på beslut 2018 att uppgå till 

cirka 13 månader, en sänkning jämfört med tidigare år, men det återstår att se vid åretsslut vad 

                                                           
1 FN-förbundet, Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 
2 United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1990. 
3 United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1990.  
4 UNICEF, handbok om barnkonventionen, s. 9. 
5 UNICEF, Barnkonventionen. 
6 UNICEF, Barnkonventionens ställning i Sverige. Mars 2016.  
7 Prop. 2015/16:174, s. 21 & UNICEF, En del barn som är på flykt kommer till Sverige.    
8 UNICEF, Sverige får kritik av FN - Sverige är inte alltid bäst i klassen på barns rättigheter.   
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den egentliga siffran blir.9 Även om barnkonventionen inte stadgar något om 

handläggningstider, är det en fråga inom ramen för vad som bör anses vara barnets bästa.  

Människor som flytt sina hemländer och sökt uppehållstillstånd i annat land, befinner sig ofta 

i en situation som är mycket svår. Det är i dessa lägen som mänskliga rättigheter är viktiga. 

Det är ingen överraskning att det som regel är gruppen barn i migrationsprocessen som är den 

grupp som är mest utsatt, mycket på grund av den position de besitter tillsammans med 

saknaden av möjlighet att vara med att påverka sin egen livssituation.10 Regeringen har 

framfört att det är mycket olyckligt att barn riskerar psykiskt lidande i och med den pressande 

livssituationen de utsätts för under långa handläggningstider. Ett barn som lever med 

förhoppningar om ett positivt beslut, drabbas ofta hårt vid avslag11 och det har rapporterats 

återkommande gånger om barns ovisshet och osäkerhet för framtiden under 

handläggningsprocessen.12  

 

”För att det handlar om ditt liv, liv eller död. Det står på spel, därför 

går det inte bara att tänka på någonting annat. Jag tror att det är 

samma ångest för samtliga personer som en gång gjort den här 

asylutredningen och väntat på sitt besked, sitt beslut. Det är nog 

samma sak för samtliga, du kommer att få samma svar av alla.”13  

 

I dagsläget finns det ingen barnrättslag. Planer på inkorporering av barnkonventionen finns 

dock och förväntas träda i kraft 2020.  När konventionen ges ställning som svensk lag hoppas 

regeringen att detta kommer att medföra ett klargörande för domstolar och rättstillämpare i 

hur de ska beakta de rättigheter som följer av konventionen. Lagen förväntas också bidra till 

att ett större fokus på barnet ges och att barnets roll som rättssubjekt förtydligas.14 Tills dess 

får konventionens principer för att skydda barnet utläsas i varje enskild lagstiftning och 

myndighetsutövande samtidigt som Migrationsverkets handläggningstider eventuellt blir 

fortsatt långa.15  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Barn saknar rättslig handlingsförmåga och kan inte alltid påverka utkomsten av de beslut som 

berör denne själv. Således är det viktigt att lagstiftningen är utformad på ett sådant sätt som 

skyddar barnet och efterlever dennes rättigheter. Det övergripande syftet med uppsatsen är att 

utreda om en lång asylprocess är förenlig med principen om barnets bästa i barnkonventionen. 

Vidare är syftet att med uppsatsen utreda om den svenska lagstiftningens utformning gällande 

förvaltningsrättslig handläggning överensstämmer med barnkonvention och om 

Migrationsverkets riktlinjer följer de barnrättsliga principerna. Som en del i detta avser 

uppsatsen att leda till vidare tankar gällande de lege lata och de lege ferenda. 

 

 

 

 
                                                           
9 Migrationsverket, verksamhets- och utgiftsprognos 2018-05-02 (P3-18), s. 1 ff. 
10 SOU 2016:19, s. 149. 
11 Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s.154. 
12 Barnombudsmannen Delrapport, Nyanlända barns hälsa, s. 12.   
13 Barnombudsmannen Delrapport, Nyanlända barns hälsa, s. 12. 
14 Regeringskansliet, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. 2018-03-20.  
15 Migrationsverket, verksamhets- och utgiftsprognos 2018-05-02 (P3-18), s.7 f. 



3 

 

Uppsatsen är uppbyggd på tre huvudfrågeställningar som kommer att besvarats för att uppnå 

syftet. Det finns även fem underfrågeställningar som bidrar till att besvara de tre större 

frågorna.    

 

• Hur framkommer principen om barnets bästa i svensk lag och hur tas det i beaktande?  

- Vid framkommande av barnets bästa i lag, är det en bred eller snäv tolkning? 

- Tas barnets bästa i beaktning i den tillfälliga lagen, om begränsad möjlighet till 

uppehållstillstånd, och har lagen påverkat någon aspekt av handläggningen? 
 

• Är Migrationsverkets handläggningstider förenliga med barnkonventionen?  

- Hur påverkar Migrationsverkets långdragna väntetider barnet? 

- Hur bör avväganden mellan effektivitet och noggrannhet göras när det kommer 

till handläggningstiden vid asyl?  

 

• Vad stadgas i svensk lagstiftning gällande tidsfristen vi handläggning av asyl? 

- Hur kan inkorporering av barnkonventionen komma att påverka 

handläggningstiderna?  

 

1.3 Metod   
1.3.1 Inledning  
För att genomföra uppsatsens syfte, att utreda om den svenska lagregleringen och processen 

vid handläggning av asyl gällande barn är förenlig med principen om barnets bästa enligt 

barnkonventionen, kommer två metoder att tillämpas. Även om den rättsdogmatiska metoden 

till stor del hade kunnat utreda syftet ensam känner vi som författare att den rättssociologiska 

metoden är ett bra komplement till det vi vill uppnå med uppsatsen. Detta med anledning av 

att det inte är, i vår mening, möjligt att uppnå syftet och att utreda det valda ämnet genom att 

enbart hålla sig inom en metod. Dessa bör även ses som ett bra komplement till varandra.  

 

Då uppsatsen har som syfte att utreda gällande rätt genom att beröra de allmänt accepterade 

rättskällorna på området har den rättsdogmatiska metoden valts. En metod som möjligtvis 

kommit att bli lite av en synonym för fastställandet av gällande rätt för många juriststudenter i 

Sverige. Det är också denna metod som kommer utgöra den största delen av uppsatsen.16  

 

För att skapa sig en förståelse för hur principen om barnets bästa och handläggningstiderna 

beaktas i praktiken kommer en rättssociologisk synvinkel att tillämpas.17 Metoden kan vara 

bra att tillämpa för att belysa problematiken som kan uppstå vid tillämpning av barnets bästa i 

asylärenden och i den handlägg som måste göras. 

 

1.3.2 Den rättsdogmatiska metoden 

Den rättsdogmatiska metoden innebär i grunden att fastställa gällande rätt genom de allmänt 

accepterade och etablerade rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin.18 

Det finns flera åsikter om vad den rättsdogmatiska metoden betyder och det kan enligt 

Sandgren19 vara klokt att inte fördjupa sig för mycket i frågan om en uppsats är 

                                                           
16 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod., s. 21., I  Korling, F., och Zamboni, M., (red.).  Juridisk metodlära. 
17 Hydén, H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle., s. 207 f., I Korling, F., och Zamboni, 

M., (red.).  Juridisk metodlära. 
18 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod., s. 21., I  Korling, F., och Zamboni, M., (red.).  Juridisk metodlära. 
19 Claes Sandgren, professor i civilrätt.   
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rättsdogmatisk eller ej. Detta då det kan uppbringa förvirring i och med att ordvalet 

rättsdogmatisk kan verka underligt. Då det kan anses att den rättsvetenskapliga 

argumentationen är relativt fri, trots att metoden utförs genom en systematisering och tolkning 

av gällande rätt utifrån rättsregler, förarbeten samt doktrin.20 

Det förekommer emellertid även att metoden kritiseras för att vara allt ifrån statisk och 

föråldrad till att vara ett normativt system som inte skulle existera i verkliga livet.21 Trots 

kritiken får metoden anses vara den som står sig starkast när en uppsats av detta slag ska 

utformas och på grund av de olika uppfattningar som finns om den rättsdogmatiska metoden 

har ett urval gjorts. De uppfattningar som valts har tagits i beaktande för vad som anses 

överensstämma med uppsatsens syfte. 

Peczeniks22 syn på rättskällornas ställning och innebörd i den juridiska argumentationen, bör 

fästas avseende vid då den på ett enkelt sett ger ordning till rättskällornas betydelse. 

Indelningen ska, bör och får¸ förenklar enligt oss arbetet med att fastställa den gällande rätten 

i uppsatsen. Lagar och andra föreskrifter ska beaktas, även vid tillfällen då de kan sättas ur 

spel på grund av att den är föråldrad eller upphävd. Prejudikat, förarbeten, sedvänjor och 

internationella konventioner som legat till grund för svensk lagstiftning bör beaktas. Slutligen 

finns det en mängd andra rättskällor av lägre ställning som får beaktas. Dessa kan bland annat 

bestå av beslut utan prejudikatvärde, litteratur, utländskrätt och institutionella 

rekommendationer, den sistnämnda kommer i uppsatsen ta sig i uttryck genom de riktlinjer 

som migrationsverket arbetar efter.23  

Lehrberg24 anser att, för att noga kunna bestämma rättsreglernas innehåll behöver den som 

praktiserar rättsdogmatiken fastställa vilka rättsregler det är som förekommer (de lege lata) 

och vilka rättsregler som bör skapas (de lege ferenda). Enligt Lehrberg kan rättsdogmatikern 

vid behov behandla ett rättsområde utifrån olika perspektiv.25 Det bör anses att vi tillämpat ett 

inifrånperspektiv likt det Sandgren benämner, när han diskuterar tillämpning av gällande 

rätten inom dess egna ramar.26 Men det kan även anses förekomma inslag av ett 

utifrånperspektiv i de sammanhanget som uppsatsen försöker se till effekten av 

handläggningstiderna för barnen. Ett utifrånperspektiv som vanligtvis bör anses vara mer 

kopplat till exempelvis ekonomer som försöker se de ekonomiska effekterna i samhället av en 

viss skattelag.27  

  

 

1.3.3 Den rättssociologiska metoden 

Även om den rättssociologisk metoden inte kommer utgöra lika stor del av uppsatsen som den 

rättsdogmatiska är det ändå befogat att kort nämna vad den innebär.   

Metoden behandlar relationen mellan rätt och samhället samt försöker skapa en förståelse för 

hur de påverkar varandra. Det är ett sätt för att sätta rätten i ett samhällsperspektiv och således 

se till hur rätten faktiskt tillämpas i verkligheten, oberoende av rättsregler. Då det i praktiken 

                                                           
20 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 53. 
21 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod., s. 24., I  Korling, F., och Zamboni, M., (red.).  Juridisk metodlära. 
22 Aleksander Peczenik professor i allmän rättslära. 
23 Peczenik, A., Om den förvältningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s.47 f. 
24 Bert Lehrberg Professor i civilrätt. 
25 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s.203 f. 
26 Sandgren, C., Debatt är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2008, s. 649. 
27 Bergström, S., Norberg, C., & Påhlsson, R., Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv, SN 2004, s. 743. 
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finns ett flertal andra omständigheter som spelar in beträffande tillämpningen av rätten, vilket 

det även bör anses göra i det valda ämnet, bör metoden få betydelse för uppsatsen.28  

En klassisk beskrivning av skillnaden som metoden belyser av Pound29, bör även här belysas 

och lyder ”law in books and law in action”.30 Frågor som intresserar rättssociologen är sådana 

i stil med varför vi har eller varför vi inte har regler och lagar samt vilka effekter dessa får 

eller skulle kunna få.31  
   

 

1.4 Material  
 

Uppsatsen har genomförts med ett förhållningssätt till den rättsdogmatiska metoden, där de 

utredande delarna till stor del byggt på rättskällor såsom lag, förarbeten och praxis. Det 

förekommer även doktrin i form av litteratur och internetkällor av allmänt accepterade 

utgivare. FN:s barnrättskommittés rekommendationer används i uppsatsen för att belysa 

problemet som föreligger i asylärenden gällande barn. 

Utöver detta så har vi, tack vare kontakt med Migrationsverket, fått ta del av interna 

handböcker och ställningstagande som används i det vardagliga arbetet inom verksamheten. 

Det material vi främst har tillämpat är den handbok som behandlar bedömning av barns 

asylärenden. 

Uppsatsen har gett vissa författare och rättskällor större utrymme än andra, bland annat har 

förarbeten spelat en viktig roll i utredningen. Läsaren bör uppmärksamma att det inte 

föreligger någon större tillämpning av praxis från svenska domstolar, detta för att vi som 

uppsatsförfattare inte fann några rättsfall på det valda området som vi ansåg kunde svara på 

frågor vi ställde om långa handläggningstider. Istället ges exempelvis JO:s utredningar större 

utrymme. 

Det bör slutligen tilläggas att eftersom uppsatsen är uppbyggd efter en vald metod, eller i 

detta fall två metoder, kommer material och uppsatsens slutsatser att behandlas enligt dessa. 

Det bör anföras att vi är medvetna om att hade en annan metod valts hade uppsatsens material, 

resultat och slutsatser möjligen varit annorlunda.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vid Migrationsverket handläggs ett flertal olika former av ärenden. Uppsatsen kommer inte 

att redogöra för alla utan har avgränsats till handläggningen av asylansökan eller med andra 

ord ansökan om att få uppehållstillstånd i Sverige. Uppsatsen kommer inte heller att utreda 

vuxna människors handläggningstider, även om det förekommer i omständigheter i uppsatsen 

som dessa är inräknade när handläggningstider allmänt diskuteras. Uppsatsen kommer således 

att beröra handläggningstider i allmänt men utreder endast hur en lång handläggningsprocess 

av barns asylärenden är förenlig med principen om barnets bästa. 

                                                           
28 Hydén, H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle., s. 207 f., I Korling, F., och Zamboni, 

M., (red.).  Juridisk metodlära.  
29 Roscoe Pound, amerikansk professor. 
30 Hydén, H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle., s. 208., I Korling, F., och Zamboni, M., 

(red.).  Juridisk metodlära. 
31 Hydén, H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle., s. 226., I Korling, F., och Zamboni, M., 

(red.).  Juridisk metodlära. 



6 

 

Vi har även valt, för att inte riskera att uppsatsen blir alltför generell, att inte utreda 

processtiden vid ett eventuellt överklagande till domstol. Denna handläggningsprocess som 

förs i domstol har inget med den handläggningstid som Migrationsverket genomför.     

Uppsatsen kommer inte att redogöra för den kritik Sverige mottagit från FN:s 

barnrättskommitté innan år 2005. Dels med anledning av att den lagstiftningen som reglerar 

asylrätten trädde i kraft år 2005 och på grund av att tidigare kritik kan kännas för avlägsen. 

Uppsatsen kommer främst att utreda, när det kommer till handläggningstider, period mellan 

2015 fram tills idag. 

Vi som författare är medveten om den utredning32 gällande hur den svenska lagstiftningens 

överensstämmer med barnkonventionen, genomförd på order av regeringen med start år 

2013.  Utredningen är stor och täcker ett mycket större område än vad uppsatsen har för syfte 

att utreda. Det är av den anledningen som vi finner att det finns utrymme att avgränsa oss till 

att utreda om den svenska lagregleringen och andra föreskrifter på området gällande 

handläggningstider av barns asylansökningar är förenliga med barnets bästa enligt artikel tre 

barnkonventionen. 

Utöver det är vi medvetna om att en ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018, efter att 

uppsatsen presenterats. Denna lag kommer således inte att tillämpas i uppsatsen, utan 

uppsatsen kommer att tillämpa de lagar som gäller vid utförandet av uppsatsen samt de lagar 

som varit gällande under den period uppsatsen utreder. Detta har bland annat gjort att 

uppsatsen kommer att presentera idéer om den tillfälliga lagen som just nu förekommer på 

asylområdet. Uppsatsen kommer inte genomföra en jämförelse mellan vilka effekter den 

tillfälliga lagen fått på handläggningstider jämfört med handläggningstider innan lagen trädde 

i kraft. Dels för att tiden inte finns för att utföra en sådan jämförelse och att den 

massinvandring som startade cirka 2015 har pågått till stor del parallellt med den tillfälliga 

lagen.  

 

1.6 Terminologi 
 

För att underlätta för läsaren krävs en viss förtydligande av uppsatsens terminologi. Uppsatsen 

avser att med barn följa barnkonventionens definition i artikel 1, och eftersom uppsatsen 

utreder svensk rätt innebär detta varje människa under 18 år. Med barnets bästa avser 

uppsatsen barnkonventionens definition. Det är ett samlingsnamn på de åtaganden och krav 

som säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet och bör ses mer som en rättsregel 

såväl som en rättsprincip. 

Med asyl avses fristad. En person som söker asyl, söker fristad i ett annat land, i uppsatsen 

åsyftas Sverige, än i sitt hemland. Asylsökande är den person som sökt skydd i Sverige och 

som väntar på svar på sin ansökan om uppehållstillstånd. Asylansökan syftar till den ansökan 

personen som önskar få uppehållstillstånd lämnar in till Migrationsverket och som sedan 

utreds. Med handläggningstid avser uppsatsen tiden från att personen lämnar in sin 

asylansökan tills att beslutet tas.  Med tidsfrist avser uppsatsen en stadgad tid som 

Migrationsverket har att handlägga ett ärende på.   

Deklaration är en viljeyttring och ett moraliskt ställningstagande av världssamfundet som inte 

är juridiskt bindande för FN:s medlemsstater. Konvention är juridiskt bindande för de stater 

som undertecknat och ratificerat dem. 

                                                           
32 SOU 2016:19. 
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Med barnrättslagen avser uppsatsen den lag som ligger uppe som förslag genom prop. 

2017/18:186 och som innebär en inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. 

 

1.7 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad på följande sju kapitel. Det första kapitlet utgörs av en deskriptiv del 

av uppsatsen, följt av fyra kapitel som omfattar de specifika problem och områden som 

utreds. Slutligen mynnar uppsatsen ut i två avslutande kapitel som presenterar den analys som 

enligt oss är uppsatsens viktigaste del, och avslutande reflektioner.   

Detta kapitel är ett inledningskapitel, där det ges en bakgrundsbeskrivning till det valda 

problemet med handläggningstider rörande barn. Syfte och frågeställningar presenteras och 

därefter ges en presentation av vilken metod som ligger till grund för uppsatsens struktur och 

för att besvara problemformuleringarna. Slutligen ges en beskrivning av viss typ av 

terminologi som uppsatsen använder och en avgränsning görs för att inte uppsatsen ska bli 

alltför bred och allmän.   

Det andra kapitlet redogör en beskrivning av den del som utgör kärnan i uppsatsen, 

barnkonventionen och barnets bästa. Detta är för att ge läsaren en grund i vad FN stadgat 

rörande principen om barnets bästa i barnkonventionens artiklar som Sverige genom 

ratificeringen bör förhålla sig till. Det är artiklarnas innehåll som är av intresse under 

analyseringen när svar på syftet ges.                        

I det tredje kapitlet redogörs den svenska lagstiftningen som berör området. Uppsatsen tar upp 

de aktuella paragrafer som har koppling till barnkonventionens artiklar om barnets bästa samt 

de paragrafer som rör handläggningstider för svenska myndigheter, med fokus på 

Migrationsverket.  

I det fjärde kapitlet tar uppsatsen upp ett urval av den kritik som riktats mot den långa 

handläggningstiden i Sverige. Kritiken kommer främst från barnrättskommittén och 

Justitieombudsmannen (JO). Barnrättskommittén gav Sverige kritik på de punkter som de 

ansåg att Sverige inte uppfyllt barnkonventionen. JO:s kritik grundar sig i de anmälningar 

som inkommit mot Migrationsverket och staten av enskilda individer. Det är alltid ett svårt 

val, var ett sådant kapitel ska läggas. Bör det läggas i början eller i slutet? Alla lär ha åsikter 

om var kapitlet får starkast genomslag men i denna uppsats får kapitalet placera sig på 

följande plats.  

För att förstå hur Migrationsverket handläggningsprocess går till tar femte kapitlet fokus på 

deras arbetssätt. Det ges en redogörelse för några av Migrationsverkets ställningstaganden och 

riktlinjer på området. Detta för att få en förståelse för hur processen går till samt hur barn tas i 

beaktning. 

Det sjätte kapitlet är precis som tidigare nämnt kanske uppsatsens viktigaste del, det är här allt 

material sammanfogas för att analyseras. Avsikten är att svara på syftet och avsnittet är 

uppdelat efter frågeställningarna för att underlätta för läsaren samt avslutas med några 

slutsatser om varje fråga.   

Sjunde och avslutande kapitlet knyter an uppsatsen genom ett så kallat diskussionskapitel, 

avslutande ord och några huvudslutsatser som vi som författargrupp vill lyfta. De presenteras 

tankar och återstående reflektioner som kan leda till nya funderingar som kan inspirera läsaren 

till framtida utredningsmöjligheter.     
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2. BARNKONVENTIONEN 

 

I detta kapitel ges en överskådlig blick över barnkonventionens framväxt och de fyra artiklar 

som utgör konventionens grundläggande principer. Uppsatsen lägger främst vikt på artikel 3, 

där principen om barnets bästa stadgas. Principen om barnets bästa i artikel 3 är uppdelad i 

tre punkter, vilka redogörs för i kapitlets sista del tillsammans med en kort redogörelse för 

vad begreppet innebär. Vidare behandlar kapitlet Sveriges relation till konventionen och de 

åtgärder som vidtagits för att införliva konventionen i svensk rätt.  

 

2.1 Inledning 
 

Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen, alt 

Konventionen), trädde i kraft september 1990 och har godkänts av 196 länder, varpå USA är 

det enda land som inte ratificerat konventionen.33 

Totalt består barnkonventionen av 54 artiklar uppdelat på en inledning och tre avdelningar 

bestående av de rättigheter barn har, bestämmelser om åtlydnaden av konventionen och regler 

om ratificering och ikraftträdande.34 Barnkonventionen erkänner barnet som fullständig 

rättighetsbärare och betonar barnets sårbarhet och behov av skydd.35 Enligt United Nations 

Children's Fund (UNICEF) ska konventionen ses och läsas som en helhet samt att det bör 

betonas att barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer. Vid dessa bör ett 

särskilt avseende fästas när andra artiklar beaktas, principerna återges i artikel 2, 3, 6 och 12.36 

Den första grundläggande principen återfinns i artikel 2, och är principen om icke-

diskriminering. Principen åsyftar att staten ska se till att alla barn inom dess jurisdiktions 

gränser ges alla rättigheter i barnkonventionen utan att skillnad gör mellan barnen. Den andra 

principen berör barnets bästa i artikel 3, det område som uppsatsen främst kommer att upplysa 

och sedermera få en djupare förklaring om. Kortfattat betyder principen att alla åtgärder som 

rör barnet ska göras med barnets bästa i det främsta rummet i åtanke. Den tredje principen är 

barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling och stadgas i artikel 6. Fjärde och sista 

grundläggande principen återfinns i artikel 12 och är till för att tillförsäkra barnets rätt att bli 

hörd. 

Det återstående 50 artiklarna ska alla på ett eller annat sätt se till att konventionsstaterna 

tillgodoser alla barns välmående till det yttersta.37  

 

2.2 Sveriges relation till konventionen 
 

Sverige ratificerade barnkonventionen den andra september 1990, fastän det vid tiden fanns 

ett antal barnrättsprinciper i svensk rätt har konventionen fått betydelse för senare års 

lagstiftning.38 Barnkonventionen, även om den gäller i förhållande till Sverige sedan 1990, är 

i sin helhet inte svensk lag. Sverige har istället för att införliva konventionen valt att 

                                                           
33 UNICEF, Barnkonventionen.  
34 SOU 2016:19, s. 90. 
35 SOU 2016:19, s. 91. 
36 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 9.  
37 SOU 2016:19, s. 94.  
38 Melin, S., Barnkonventionen i svensk rätt – principer och regler i urval, s. 5. 
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omvandla bestämmelserna, vilket innebär att de delar som behöver inkorporeras med svensk 

rätt bearbetas till svensk lagtext.39  

Det är i högsta grad regeringen som bär ansvaret för Sveriges förbindelser enligt 

barnkonventionen men Sveriges förbindelser sträcker sig även ner på lokal och regional nivå. 

Alla beslut som tas i Sverige och rör barn ska präglas av ett barnperspektiv som är förenligt 

med konventionen. I mars 1999 fastställde riksdagen, efter förslag av regeringen40 ett 

tillvägagångssätt, även kallad nationell strategi, som bland annat har till syfte att 

implementera barnkonventionen. Strategin har vidare till syfte att barnkonventionen och dess 

bestämmelser ska genomtränga all offentlig verksamhet som rör barn då många viktiga beslut 

som rör barn fattas av Sveriges förvaltningsmyndigheter.41 I arbetet med att införliva 

barnkonventionen i svensk rätt godkände riksdagen 2010, efter förslag från regeringen en ny 

strategi, för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Den nya strategin42 ersatte den gamla från 

1999 och syftade till att stärka barnets rättigheter i Sverige och består av några principer som 

anger grundläggande villkor.43   

Arbetet med att inkorporera barnkonventionen i Sverige och därmed stärka barnets rättigheter 

fortsätter än idag, då regeringen har lämnat ytterligare förslag till lagrådet om att göra 

barnkonventionen till svensk lag. I SOU 2016:19 ges förslag på hur inkorporeringen bör göras 

och en kartläggning över hur den svenska lagstiftningen stämmer överens med 

barnkonventionen. Detta efter synpunkter från regeringen om att barnkonventionens starka 

ställning behöver tydliggöras och få ett större genomslag i rättstillämpningen. Mycket på 

grund av de rapporter44 som visar att barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i 

rättstillämpningen. Vidare anser regeringen att barnkonventionen som lag skulle medföra att 

tjänstemän och beslutsfattare måste förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än idag.  

 

Den 12 september 2017 meddelade statsminister Stefan Löfven att regeringen går vidare med 

att göra barnkonventionen till lag genom prop. 2017/18:186, vilken föreslås träda i kraft den 

första januari 2020.45   

 

2.3 Barnets bästa 
 

Som ovan nämnt stadgas principen om barnets bästa i barnkonventionens tredje artikel. 

Artikeln är i sin tur uppdelad i tre punkter. I artikel 3(1) stadgas det att konventionsstaternas 

regeringar såväl som offentliga och privata organ måste garantera att barnets bästa kommer i 

främsta rummet när de företar åtgärder. Förklaringar av principen barnets bästa kan inte 

prioriteras eller underlåta någon av de andra enskilda rättigheterna som stadgas i 

konventionens återstående artiklar. Begreppet barnets bästa kommer även fram i några av 

konventionens andra artiklar såsom åtskiljande från föräldrar, föräldrarnas ansvar och barn 

som berövats sin familjemiljö, där det uttrycks en skyldighet att tänka över barnets bästa. 

Även punkt två och tre i artikel 3 har stor innebörd och i 3(2), stadgas “staternas överordnade 

skyldighet att tillförsäkra barnet nödvändigt skydd och omvårdnad för barnets välfärd". 

Vidare i artikel 3(3) stadgas det att konventionsstaterna ska garantera att institutioner, tjänster 

och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller fastställda normer. Dessa 

                                                           
39 UNICEF, handbok om barnkonventionen, s. 13. 
40 Prop. 1997/98:182.  
41 UNICEF, handbok om barnkonventionen, s. 14.  
42 Prop. 2009:10:232. 
43 Socialdepartementet, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.  s. 3.  
44 Barnrättskonventionens rapport om Sverige, se mer kap. 4. 
45 Barnombudsmannen, Glädjande besked att barnkonventionen ska bli lag.  
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normer skall vara fastställda av behöriga myndigheter och ska garantera barns säkerhet och 

hälsa.46 
 

Den engelska versionen av artikel 3(1) the best interests of the child shall be a primary 

consideration har översatts till svenskans sättas i främsta rummet. Det är med ordet 

consideration som barnets bästa i alla situationer som berör barn framkommer, varpå barnets 

situation, behov och intressen alltid ska tas hänsyn till i beslutsfattandet. Då Sverige i nuläget 

inte gjort konventionen till lag kan andra intressen väga tyngre, vilket kräver att 

beslutsfattande myndigheter i beslutsprocessen ska visa att en sammanvägning gjorts av 

betydelsefulla intressen i det enstaka fallet resulterat i andra mer fördelaktiga resultat. Vidare 

kräver barnkonventionen att myndigheten i beslutsprocessen, förutom att visa att en 

sammanvägning av betydelsefulla intressen gjorts, så långt som möjligt försäkrar att barnets 

bästa har beaktats och redovisats.47   

 

Användningen av artikel 3 i barnkonventionen kan summeras med fyra stycken punkter, där 

första punkten uttrycker att artikeln ska verka vägledande i alla de beslut som påverkar 

barn.  Vidare kan artikeln verka som ett hjälpmedel för att bedöma de lagar och policy som 

inte innefattas av konventionen på egen hand. Artikeln kan vidare fungera som en medlande 

princip som kan användas för att lösa konflikter samt hjälpa till att kartlägga innebörden av 

andra artiklar i konventionen.48  
 

Begreppet barnets bästa är ett dynamiskt begrepp varpå en klar och tydlig definition saknas. 

Barnombudsmannen (BO) skriver i sin rapport från 2005 att begreppet barnets bästa ska utgå 

från barnet och då i varje enskild situation. Vidare skriver BO att barnet måste synliggöras 

och sättas i fokus för att barnets bästa ska kunna tillvaratas. För att kunna bedöma vad som är 

barnets bästa i den enskilda situationen behöver bedömningen grundas på kunskap och 

tillförlitlig erfarenhet tillsammans med en bedömning av den situation barnet lever i. Enligt 

BO:s uppfattning kan bara en adekvat tolkning av barnets bästa uppnås i en process där barnet 

ensamt ges möjlighet att ge sin syn på det beslut som ska fattas.49  

 

2.4 Handläggningstider 
 

Värt att nämna, och som inledningsvis anförts, ger inte barnkonventionen något uttryck åt 

någon tidsfrist vid myndighetsutövning, likt handläggning av asylärenden. Ur den kritik som 

Sverige mottagit kan dock en tolkning göras att det inom ramarna för barnkonventionen 

föreligger en syn på hur lång tid ett ärende ska handläggas.50 Det blir på grund av saknaden av 

stöd i barnkonventionen, upp till den nationella lagstiftningen att reglera 

handläggningstiden.51  

  

                                                           
46 UNICEF, handbok om barnkonventionen, s. 47. 
47 UNICEF, handbok om barnkonventionen, s. 51. 
48 UNICEF, handbok om barnkonventionen, s. 51 
49 Barnombudsmannen, Barnets bästa- Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge. 

BR2005:06. s. 7.   
50 Mer om detta i kapitel 4. 
51 Mer om hur Sverige har lagstadgat handläggningstider för asyl återfinns under avsnitt 3.3. 
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3. DEN SVENSKA LAGSTIFTNINGEN 

 

I detta kapitel ges en överskådlig blick av den svenska lagstiftningen. Kapitlet behandlar de 

lagar som vi funnit relevanta på området och för vår uppsats, vilka är Förvaltningslag, 

Utlänningslag och lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 

i Sverige samt en kort redogörelse för hur lagarna ska tillämpas i relation till principen om 

barnets bästa. Kapitlet redogör även för hur principen om barnets bästa regleras i lag. I 

huvudsak behandlas 1 kap. 10 § Utlänningslag och 7 § Förvaltningslag. Vidare nämns 

officialprincipen och dennes betydelse för förvaltningsmyndigheter.  

 

3.1 Bakgrund och allmänt om lagarna 
 

Migrationsverket är en central förvaltningsmyndighet, som till stor del behandlar all 

verksamhet inom migrationsområdet. Således faller verksamheten in både under 

förvaltningslag (SFS 1986:223) (FL) och utlänningslag (SFS 2005: 716) (UtlL). 

 

Lagen som reglerar förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och annan 

tillämpning av myndigheters verksamhet är FL52.  I 3 § FL stadgas det att om annan lag eller 

förordning innehåller annan bestämmelse som inte överensstämmer med FL, går den 

bestämmelsen före och gör således lagen subsidiär.  

 

Den 31 mars 2005 trädde UtlL i kraft och behandlar den rätt utlänningar har att resa in, vistas 

och arbeta i Sverige.53 UtlL första kapitel, tillsammans med aktuell förvaltningsrättsliga 

regler, sätter ramen för användningen av UtlL.54 Lagen belyser den grundläggande ställning 

som en utlänning innehar samtidigt som den innehåller bestämmelser om avvisning och 

uppehållstillstånd. UtlL:s syfte kan antas vara att reglera invandringen till Sverige genom en 

god förvaltning som är förenligt med rättssäkerhet.    

   

 

3.2 Barnets bästa i lag 

 

3.2.1 Inledning  

Likt tidigare nämnt ratificerade Sverige barnkonventionen 1990, regeringen ansåg dock vid 

den tiden att någon egen lagstiftning ej behövdes. Föredragande statsråd ansåg att den svenska 

rätten och praxis på området var utformat på så sätt att de stod i god överensstämmelse med 

barnkonventionens bestämmelser. Statsrådet ansåg istället, för att införa i lag, att 

barnkonventionen skulle ges möjlighet att tolkas på det sätt som gav störst betydelse inom 

gränserna för varje nationellt system.55  

  

  

                                                           
52 Upphävs 1 juli 2018, genom ny Förvaltningslag (SFS 2017:900). 
53 Stern Thorburn, R., Migration., s. 24,. Lerwall, L (red.).,  Makt, myndighet, människa – En lärobok i speciell 

förvaltningsrätt.  
54 Stern Thorburn, R., Migration., s. 24,. Lerwall, L (red.).,  Makt, myndighet, människa – En lärobok i speciell 

förvaltningsrätt.  
55 Prop. 1989/90:107, s. 28. 
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3.2.2 Förvaltningslag 

Barnets bästa kommer inte till uttryck i den nuvarande FL, och det finns i dagsläget inte heller 

någon tydlig formulering i den nya förvaltningslagstiftningen som träder i kraft den 1 juli 

2018. Det bör dock nämnas att det i förarbetena, om att göra barnkonventionen till svensk lag, 

gavs förslag på införande av en ny paragraf i FL som skulle beakta barnperspektivet.56 

Förslaget löd följande:  

 

”I ärenden som rör barn ska barnets bästa utredas och särskilt 

beaktas. Ett barn ska få relevant information och ges möjlighet att 

framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.  Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”57 

 

3.2.3 Utlänningslag 

Principen om barnets bästa ska komma i främsta rummet vid åtgärder rörande barn på flykt 

eller vid asylansökningar.58  

Barnets bästa tillkom som princip, trots tidigare nämnda motstånd, i 1 kap. 1 § andra stycket i 

1989 års utlänningslagstiftning59 genom införandet den 1 januari 1997.60 Samtidigt som 

principen stadgades i lag fick Sverige även ett antal gränsdragningsprinciper fastslagna.61 

Bland annat gav en princip uttryck för att barn, oavsett bakgrund, nödvändigtvis inte skulle ha 

det bäst i Sverige, något som även tidigare uttryckts. Det bästa för barnet ansågs inte vara 

något entydigt utan många gånger krävs en avvägning mellan de alternativ som finns för 

barnet, bra som dåliga. En annan princip uttryckte idén om att ett barns psykosociala 

utveckling inte nödvändigtvis kommer till skada genom att emigrera från ett land och flytta 

till annat tillsammans med sin familj, speciellt inte om det rör sig om en återvändning till 

hemlandet.62 Det sades även att beslutsfattande myndighet eller instans måste avväga olika 

intressen mot varandra likt vad som förutsätts i barnkonventionen, vid exempelvis stora 

ansträngningar gällande av- och utvisning. De uppställda kraven för bosättning i Sverige kan 

anses vara av sådant intresse och är enligt propositionen av nödvändig art.63   

I den nuvarande UtlL regleras barnets bästa i 1 kap. 10 §, i en så kallad portalbestämmelse,64 

enligt följande:   

 

 

”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 

hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.” 

 

 

Portalbestämmelsen omfattar alla typer av ärenden i UtlL och barnets bästa ska tas i särskild 

beaktning vid alla fall som rör barn. Detta är en annan formulering av barnets bästa än vad 

                                                           
56 SOU 2016:19 s. 71. 
57 SOU 2016:19 s. 71. 
58 Swärd, S., Barnkonventionen i praktisk tillämpning – Handbok för socialtjänsten, s. 224. 
59 Hollander, A., Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip?, s. 154,. I Brattström, M., Jänterä-

Jarebo., Maarit., (red.). För barnets bästa: vänbok till Anna Singer.  
60  SOU 2016:19 s.151. 
61  SOU 2016:19 s. 162. 
62  Prop. 1996/97:25 s. 249 f.  
63  Prop. 1996/97:25 s. 249 f. 
64  Hollander, A., Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip?., s. 154,. I Brattström, M., Jänterä-

Jarebo., Maarit., (red.). För barnets bästa: vänbok till Anna Singer. 
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som exempelvis ges i 1 kap. 2 § Socialtjänstlag (SFS 2001:453) (SoL), där stadgas det att vid 

vård- eller behandlingsåtgärder som rör barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. 

Det är heller inte samma formulering som i artikel 3 barnkonventionen, där det anges att det 

som är bästa för barnet ska komma i främsta rummet vid alla beslut som påverkar och rör 

barnet.65
 

 

Det är viktigt att lagstiftningen är tydlig, ger uttryck för en human inställning och tillämpas på 

ett konsekvent sätt. Barn har en betydligt mer utsatt position och större behov än vad vuxna 

besitter, således går särbehandling av barn att motivera.66 Paragrafen anses dock vara 

utformad på sådant sätt att den vägledning myndigheter kan önska, är av små proportioner. 

Således blir vägledning som önskas vid ärenden av svårare intresseavvägningar som rör barn, 

som inte är allt för ovanliga i migrationsfrågor, svårare att få.67  

Även om paragrafen betonar att det finns orsak att särskilt beakta barns bästa vid 

asylprocessen, så har det framförts synpunkter om att agera varsamt så att, att vara ett barn 

inte blir ett kriterium för att få uppehållstillstånd i Sverige.68 Regeringen har anfört att vid ett 

sådant kriterium föreligger en möjlig risk att barn utnyttjas av vuxna som önskar bosätta sig i 

Sverige.69 På så sätt måste lagstiftningen där barnets bästa beaktas vägas mot andra intressen i 

samhället, såsom Sveriges intresse av att upprätthålla en lagom reglerad invandring.70  

Utöver portalbestämmelsen, är 1 kap. 11 § UtlL här nedan, av central betydelse.71  

 

”När frågor om tillstånd enligt denna lag skall bedömas och ett barn 

berörs av ett beslut i ärendet skall, om det inte är olämpligt, barnet 

höras. Den hänsyn skall tas till det barnet har sagt som barnets ålder 

och mognad motiverar.” 

 

 

Bestämmelsen belyser huvudregeln om att barn ska höras vid ärenden som, om detta inte 

anses vara olämpligt, vid exempelvis utredning om uppehållstillstånd.72 Denna paragraf kan 

anses efterlikna den grundläggande principen i artikel 12 barnkonventionen, som tillförsäkrar 

barnets rätt att bli hörd.73 Precis som tidigare nämnt så ska artiklarna i konventionen läsas i sin 

helhet och ett särskilt avseende bör fästas vid de andra artiklarna när en artikel beaktas, 

således bör även denna paragraf beaktas vid uppsatsens utredning om barnets bästa. 

Lagstiftaren ville med införandet av artikel 12 även understryka vikten av att höras inte har 

samma innebörd som att förhöras.74 Eftersom barnet endast ska höras om det är lämpligt, 

uppmanas domstolar och myndigheter enligt paragrafen att göra en bedömning innan barnets 

hörs. Bedömningen tar sikte på barnets mognad och ålder, detta för att skydda barnet. Att höra 

                                                           
65 Hollander, A., Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip?., s. 154,. I Brattström, M., Jänterä-

Jarebo., Maarit., (red.). För barnets bästa: vänbok till Anna Singer. 
66 Hollander, A., Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip?., s. 154,. I Brattström, M., Jänterä-

Jarebo., Maarit., (red.). För barnets bästa: vänbok till Anna Singer. 
67 Hollander, A., Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip?., s. 154,. I Brattström, M., Jänterä-

Jarebo., Maarit., (red.). För barnets bästa: vänbok till Anna Singer & Prop 1996/97:25 s 363.        
68  Prop. 1996/97:25 s. 246 f. 
69 Prop. 2009/10:31 s.103. 
70 Prop. 1996/97:25 s. 246 f. 
71 SOU 2016:19 s. 151. 
72 Hollander, A., Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip?., s. 155,. I Brattström, M., Jänterä-

Jarebo., Maarit., (red.). För barnets bästa: vänbok till Anna Singer. 
73 Wikren, G., och Sandesjö, H., Utlänningslagen – med kommentar,  s. 59. 
74 Wikren, G., och Sandesjö, H., Utlänningslagen – med kommentar, s. 60. 
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ett barn anses inte alltid vara det bästa. Denna bedömning blir på sitt sätt en del i principen om 

barnets bästa och Sveriges försök att upprätthålla den.75 

Det bör även tilläggas att relevanta barnfrågor för denna uppsats även regleras i 18 kap. 1 § 

och 4 § UtlL. I 18 kap. 1 § andra stycket UtlL stadgas det att offentligt biträde alltid ska 

tillsättas för barn som bland annat ansökt om uppehållstillstånd och saknar vårdnadshavare i 

landet. Enligt 18 kap. 4 § UtlL är ett barn som vid ankomsten och asylprocessen saknar 

vårdnadshavare eller motsvarande inte själv behörig att föra sin egen tala i ärendet. Barnet kan 

ansöka om uppehållstillstånd men handläggningen kan ej påbörjas innan en behörig god man 

eller offentligt biträde tillsatts. 

 

3.3 Tidsfristen för handläggning i lag 
 

I förarbeten till FL gavs nedanstående förslag på att införa regler om enkelt, snabbt och billigt 

förfarande vid handläggning av ärenden där enskilda är part. Skälen som framfördes var att 

det är viktigt för den svenska rättssäkerheten att myndigheter handlägger sina ärenden efter 

detta rekvisit.76 Detta stadgas i 7 § FL.  

”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, 

snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid 

handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv 

inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om 

sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig 

lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för 

den enskilde att ha med den att göra.” 

 

Det stadgas även att säkerheten inte får påverkas negativt och i förarbetet diskuterades det att 

noggrannheten ej får brista vid handläggningen.77  

Migrationsverket ska verka för att handläggningen enligt UtlL och annan lagstiftning på 

området är rättssäker och effektiv. Det är främst i UtlL och i förordningen (SFS 2007:996) 

med instruktion för Migrationsverket som reglerna om Migrationsverket återfinns,78 men när 

det kommer till handläggningstiden ska även FL tillämpas. 

I förarbeten framförs det även att det ur 7 § FL även sak gå att utläsa att en myndighet ska 

sända underrättelse, vilket bland annat kan innebära att Migrationsverket ska informera den 

asylsökande om den beräknade handläggningstiden. Inför införandet av FL år 1986 uttryckte 

konstitutionsutskottet att frågan om handläggningstider borde följas upp av regeringen 

noggrant.79 Det framfördes i en motion inför förslaget till lagen att 7 § inte på ett tillräckligt 

sätt kunde tillgodose allmänhetens krav på snabba handläggningstider. Det önskades att det på 

sikt skulle införas tidsgränser på beslut, handläggaren skulle sedan meddela den enskilda det 

datum som beslutet senast skulle meddelas. Det ansågs dock att dessa tidsgränser inte skulle 

införas i FL, utan i speciallagarna, då alla myndighetsärenden är olika. Det skulle i detta fall 

innebära att UtlL skulle utökas med en paragraf om hur långa handläggningstiderna får vara 

                                                           
75 Hollander, A., Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip?. ,s. 155,. I Brattström, M., Jänterä-

Jarebo., Maarit., (red.). För barnets bästa: vänbok till Anna Singer. 
76 Prop. 1985/86:80 s.24. 
77 Prop. 1985/86:80 s.24. 
78 Prop. 2004/05:170 s. 85 f. 
79 Bet 1985/86:21 s. 11.  
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när det kommer till asylansökningar och eventuellt även en som specifikt rör barns 

ansökningar.80 

I propositionen81 till UtlL föreslogs det av regeringen att Migrationsverkets handläggning kan 

effektiviseras. Detta genom att Migrationsverket uppställer tydligare regler för 

handläggningen av asylärenden. För att erhålla en mer enhetlig handläggning samt hålla nere 

den totala handläggningstiden, föreslogs det att det bör finnas tydligare processuella regler 

gällande den inledande utredningen och vad den ska omfatta.82  

Förutom det allmänna krav som stadgas i 7 § FL, finns det väldigt få bestämmelser gällande 

tidsfrister vid handläggning av asylansökningar.  År 2003 antogs 

familjeåterföringsdirektivet83 av Europeiska unionens råd. För Sveriges del innebar detta 

bland annat att en tidsfrist gällande prövning av asylansökningar för familjeåterföreningar 

infördes, när bestämmelserna vann laga kraft den 30 april 2006. Bestämmelsen återfinns i 4 

kap. 21 a § i utlänningsförordningen (SFS 2006:97) (UtlF) som anger en tidsfrist på nio 

månader efter det att ansökan lämnats in, likt vad som anges i artikel 4.5 i direktivet.    

Utöver detta finns det inte någon tidsgräns för hur lång tid Migrationsverket får handlägga ett 

ärende enligt UtlL eller UtlF. Migrationsverket ska således följa de lagar gällande tidsfrister 

som stadgas i exempelvis FL.  Med undantag av det som stadgas i 1 kap. 13 § UtlL om att 

säkerhetsärenden ska ske skyndsamt, saknar den svenska utlänningsrätten även 

turordningsregler för olika typer av ärenden vid handläggning. Regeringen fann inte några 

skäl, eftersom 7 § FL tillämpas på området, att behöva införa några särskilda förfaranden i 

UtlL för påskyndande eller prioritering av vissa ärenden.84  

Det bör nämnas att UNHCR framförde 200985 att barn bör behandlas på ett prioriterat sätt. 

Varje barn ska försäkras särskilt skydd och processuella samt bevismässiga garantier i varje 

skede i asylprocessen. Således ska prioriteringen och skydden leda till att väntetiden minskas 

för barn.86  

En annan lag som berör asyl och asylansökan är lagen (SFS 1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. (LMA).87 I förarbeten till lagen framfördes några utgångpunkter, 

exempelvis att den asylsökande själv ska vara delaktig så att väntetiden förkortas. Det betyder 

bland annat att den asylsökande ska finnas tillgänglig för att svara på frågor som krävs vid 

utredningen.88 Det är Migrationsverkets ansvar att den asylsökande får den informations som 

behövs på ett språk denna har förståelse i och att asylsökande vet om vad som krävs av denne 

själv under processtiden. Vid barn krävs det ytterligare att detta efterföljs eftersom barnet inte 

själv kan föra sin talan. 89 

Utöver detta är det viktigt att nämna att det föreligger en allmän förvaltningsrättslig grundsats 

i Sverige, den så kallade officialprincipen. Principen gäller även om lagstöd saknas och 

innebär att en myndighet har ansvar att utreda ett ärende. Kortfattat innebär officialprincipen 

                                                           
80 Bet 1985/86:21 s 9.  
81 Prop. 2004/05:170 
82 Prop. 2004/05:170 s. 156. 
83 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening. 
84 Prop. 2009/10:31 s. 207 f. 
85 Guidelines on international protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 

1967 Protocol relating to the Status of Refugees. 
86 Guidelines on international protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 

1967 Protocol relating to the Status of Refugees, p. 66.  
87 Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 180. 
88 Prop. 1993/94:94 s. 25 f. 
89 Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 180. 
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att myndigheten ska se till att målet blir så utrett som det krävs, i fall gällande om personen är 

exempelvis flykting ligger dock bevisbördan på den sökande.90  

3.4 Den tillfälliga lagen 
 

Lag (SFS 2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige (tillfälliga lagen) trädde i kraft den 20 juli 2016 och förväntas gälla till den 19 juli 

2019. Av den andra övergångsbestämmelsen i lagen framgår det att tillämpningen av lagen 

ska ske, om ansökan från ett barn eller en vuxen från familj där barn också har ansökt, vid 

registrering hos Migrationsverket den 25 november 2015 eller senare.      

Lagen begränsar utlänningars rätt till permanent uppehållstillstånd i Sverige och stadgar att 

den ska tillämpas framför UtlL i den utsträckning som lagens bestämmelser avviker från UtlL. 

Syftet med lagen var att under begränsad tid anpassa den svenska lagregleringen av 

uppehållstillstånd, till en mininivå som EU-rätten och internationella konventioner stadgar. 

Den önskade effekten var att förbättra förmågan att bemöta och etablera flyktingar samt att 

minska antalet asylsökande i Sverige.91 

Det stadgas i 5 § tillfälliga lagen att uppehållstillståndet om utlänningen är flykting ska gälla i 

tre år och för alternativt skyddsbehövande i tretton månader, vilket även gäller för barn. Dock 

ska barn ges ett permanent uppehållstillstånd om det vid en samlad bedömning av barnets 

situation finns sådana särskilt ömmande omständigheter kopplat till varaktigt nedsatt 

hälsotillstånd hos barnet, att det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent 

uppehållstillstånd. Lagstöd för detta återfinns i 18 § tillfälliga lagen. Införandet av undantaget 

kom efter att flera remissinstanser anfört att ett begränsat uppehållstillstånd skulle utsätta i 

synnerhet barn särskilt hårt. UNHCR och UNICEF för att nämna några ansåg att det bör vara 

möjligt att bevilja permanent uppehållstillstånd till barn, då barn och särskilt sjuka barn, är 

utsatta. Remissinstanserna påpekade vidare att det inte kan uteslutas att det, i fall där barn 

med permanent försämrat hälsotillstånd, kan finnas sådana särskilda beaktansvärda 

omständigheter som innebär att barnet absolut bör beviljas permanent uppehållstillstånd varpå 

remissinstanserna ansåg att just en sådan bestämmelse bör tas in i den tillfälliga lagen. 

UNHCR rekommenderade att om det inte går att ge permanent uppehållstillstånd, ska barn 

beviljas längre uppehållstillstånd. BO och förvaltningsrätten i Göteborg ifrågasatte även dom 

om förslaget till den tillfälliga lagen var förenligt med barnkonventionen.92  

Regeringen bedömde att den tillfälliga lagen bland annat skulle leda till att kostnader för 

mottagande och prövningar i asylärenden skulle minska för staten. De bedömde att vissa 

myndigheter kunde få en ökad arbetsbörda i vissa ärenden men att det som helhet skulle leda 

till en minskad arbetsbörda hos myndigheterna. Flera remissinstanser anförde dock att lagen 

inte skulle leda till någon minskning av arbetsbördan, utan snarare öka den. Ökad arbetsbörda 

leder till ökad handläggningstid, vilket ambassaden i Amman lyfte specifikt och anförde att 

antalet klagomål över handläggningstider kommer att öka vid genomförandet av den tillfälliga 

lagen.93  

Då den tillfälliga lagen inte heller ger uttryck för några tidsfrister gällande handläggning av 

ärenden och då lagen är tämligen ny, och överlappar med ärenden som lämnades innan lagen 

trädde i kraft, är det svårt för oss som uppsatsförfattare att få fram relevant fakta som kan 

svara på vilka effekter handläggningstiderna fått av lagen. Vi hoppas att regeringen kommer 

                                                           
90 Wikren, G., och Sandesjö, H., Utlänningslagen – med kommentar, s. 439. 
91 Prop. 2015/16:174 s.1. 
92 Prop. 2015/16:174 s. 62. 
93 Prop. 2015/16:174 s. 68. 
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att utvärdera lagen och dennes effekter efter det att lagen trätt ur kraft 2019, och att det då 

kommer att presenteras tydlig statistik på området.  
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4. KRITIKEN MOT LÅNGA HANDLÄGGNINGSTIDER 

 

Kapitlet redogör för den kritik Sverige mottagit under perioden 2005 till 2015 från FN:s 

barnrättskommitté. I kritiken har handläggning av asylansökan nämnts i sällskap med en 

uttryckt oro att Sverige inte beaktat asylsökande barns bästa i tillräckligt hög grad. Kapitlet 

behandlar även Sveriges rapporter, som svar på kritiken. Kapitlet tar sedan upp ytterligare 

kritik Sverige mottagit och en kort jämförelse med Norge ges.  Kapitlet behandlar även BO 

och dennes roll vad gäller barns rättigheter samt BO:s egna kritik. Utöver BO behandlas 

beslut från JO, då JO utövar tillsyn över samtliga offentliga verksamheter. 

 

4.1 Barnrättskommittén 

 

4.1.1 Inledning 

FN:s kommitté för barnets rättigheter (hädanefter barnrättskommittén alt. Kommittén) i 

Genève har som ansvarsområde att övervaka att barnkonventionen efterlevs och respekteras i 

de länder som valt att ratificerat den. Barnrättskommitténs roll regleras i artiklarna 43–45 i 

barnkonventionen tillsammans med de åtaganden konventionsstaterna har gentemot 

konventionen. Kommittén består av 18 oberoende experter som tillsammans bedömer och 

kommer med kritik samt rekommendationer på de rapporter som konventionsstaterna 

kontinuerligt lämnar in var femte år. Rapporterna är till för att redogöra vad staterna gör för 

att tillgodose de rättigheter som konventionen stadgar.94 Sedan nuvarande 

utlänningslagstiftning trädde i kraft 2005 har Sverige mottagit tre rapporter med 

rekommendationer, 2005, 2009 och 2015.95 Samtliga tre år har processtiden för handläggning 

av asylansökan nämnts i sällskap med en uttryckt oro från kommitténs sida.  

 

4.1.2 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer 2005 

I rekommendationerna från år 2005 yttrade barnrättskommittén en oro för att långa 

handläggningsperioder kunde leda till negativa effekter för barnets psykiska hälsa.96 

Kommittén ansåg inte att Sverige beaktade asylsökande barns bästa i tillräckligt hög grad när 

handläggning genomfördes under processens gång.97 För att i framtiden motverka detta 

problem ansåg barnrättskommittén att Sverige skulle vidta effektiva och lämpliga åtgärder. 

Detta för att säkerställa att principen om barnets bästa skulle utgöra grunden, styra processen 

och de asylbeslut som rör barn. Detta skulle kunna genomföras genom att forma riktlinjer och 

tillvägagångssätt åt Migrationsverket som hjälp vid handläggningen.98   

   

4.1.3 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté 2007 

Sverige redogjorde i den fjärde rapporten till kommittén att Migrationsverket genomfört de 

riktlinjer som rekommenderas och att dessa ligger till grund för hur utredningar rörande barn 

tillämpats.99 De åtgärder som vidtogs i syfte att säkerställa att barnperspektivet beaktas var 

bland annat mer utvecklade riktlinjer vad gäller intervjuer med barn och hur dessa ska 

                                                           
94 UNICEF, Barnrättskommittén kontrollerar att barnkonventionens regler följs. 
95 Barnombudsmannen, Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige. 2015-01-21.  
96 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2005 (Concluding observations, CRC/C/15/Add.248, 30 mars 

2005), p. 39b. 
97 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2005 (Concluding observations, CRC/C/15/Add.248, 30 mars 

2005), p. 21. 
98 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2005 (Concluding observations, CRC/C/15/Add.248, 30 mars 

2005), p. 22. 
99 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté -  Fullständig rapport p. 238. 
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genomföras. Riktlinjerna, som fördes in i Migrationsverkets interna handbok, stadgade att när 

barn framhåller särskilda skäl för uppehållstillstånd ska Migrationsverket redovisa detta i 

besluten. Ytterligare åtgärder är att de offentliga biträden som tilldelats ska beakta barns egna 

orsaker för asyl.100 Ärenden som rör barn ska vara prioriterade av Migrationsverket och 

dåvarande riktlinjer var att handläggningstiden för ensamkommande flyktingbarn skulle vara 

tre månader samt övrig ärenden sex månader.101 En satsning på handläggningstider togs fram i 

regeringens vårbudget 2007.102  

  

4.1.4 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer 2009  

Barnrättskommittén ansåg inte att Sverige lyckats genomföra de åtgärder som krävdes och 

uttryckte år 2009 återigen samma oro. De menade att Sverige inte tillämpat principen om 

barnets bästa i praktiken i tillräckligt mån eller visat ett otillräckligt beaktande av barnets 

bästa vid asylprocesser.103 En ökad medvetenhet önskades om betydelsen av principen barnets 

bästa och hur den i praktiken bör tillämpas. Artikel 3 i barnkonventionen ansågs behöva 

återspeglas mer i lagstiftningen och i de administrativa åtgärderna.104  
 

4.1.5 Sveriges femte rapport till FN:s barnrättskommitté 2012  

Regeringen svarade i rapporten att deras strategi var att all lagstiftning som rör barn ska utgå 

och överensstämma med barnkonventionen. Bland annat har barnets bästa förts in i flera olika 

lagstiftningar. Regeringen var även medveten om att de portalbestämmelser som införts i ett 

antal lagar inte alltid visat sig vara tillräckliga enligt kritik från BO.105 I asylärenden 

redovisade regeringen att Migrationsverket genomfört utbildningsinsatser för att stärka 

kunskapen om användningen av barnkonsekvensanalyser (BKA). Analysen skulle göra så att 

Migrationsverket uppnår en mer enlighet i all hantering av barnärenden och att barnets bästa 

beaktas i alla delar av processen.106   

 

4.1.6 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer 2015 

I den senaste rekommendationsrapporten från 2015 uppmanades Sverige återigen att förstärka 

sina åtgärder kring säkerställandet av barnets bästa. Ytterligare en gång uppmanades Sverige 

att höja kunskapen om principen samt stärka tillämpningen i praktiken. Kommittén ansåg att 

Sverige borde lägga fokus på att säkerställa att barnets bästa ligger till grund i alla 

beslutsprocesser som rör barn, med ett särskilt fäste vid asylärenden. Att erbjuda utbildning på 

en regelbunden basis till personalen på Migrationsverket ansågs vara i sin ordning enligt 

kommittén.107 Barnrättskommittén ansåg att vissa yrkesgrupper saknade tillräcklig utbildning 

för att kunna beakta principen om barnets bästa i sin bedömning. Utöver att personalen 

behövde utbildas ansågs det att en konsekvensanalys med utgångsläge i barnets bästa borde 

vara obligatoriskt vid alla åtgärder som rör barn.108 Detta torde anses vara en ytterligare 

                                                           
100 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - Fullständig rapport p. 238. 
101  Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - Fullständig rapport p. 74. 
102 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - Fullständig rapport p. 237. 
103 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2009 (Concluding observations, CRC/C/SWE/CO/4, 12 juni 

2009), p. 27. 
104 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2009 (Concluding observations, CRC/C/SWE/CO/4, 12 juni 

2009), p. 28. 
105 Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté, p. 119.  
106 Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté, p. 129.  
107 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2015 (Concluding observations, CRC/C/SWE/CO/5, 6 mars 

2015), p. 18. 
108 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2015 (Concluding observations, CRC/C/SWE/CO/5, 6 mars 

2015), p. 17.   
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utveckling av rekommendationerna, än de som getts tidigare år, med uppmaning till tydligare 

riktlinjer och ökad medvetenheten gällande principen.  
 

4.1.7 Ytterligare kritik och kort jämförelse med Norge 

Utöver den kritik som ovan nämnts har Sverige mottagit kritik genom åren för att inte beakta 

barnets rätt att komma till tal på ett korrekt sätt. År 2005 yttrades en fortsatt oro, trots tidigare 

anmärkningar, att vissa barn känner att de inte har någon talan eller inflytande över deras 

liv.109 Att Sverige har stadgat att barn endast ska höras om det inte är olämpligt i enlighet med 

1 kap. 11 § UtlL, ansåg kommittén vara oroväckande 2015.110 Kommittén uppmanade därför 

Sverige att olämplighetsundantaget borde tas bort ur lagen för att tillförsäkra att alla barn vid 

varje tillfälle får komma till tals, när barnet kommer att påverkas av beslutet.111 

Sverige är långt ifrån ensamma med att ta emot kritik gällande asylsökande barns villkor från 

FN:s barnrättskommitté. Även Norge mottog 2005 kritik från kommittén angående en oro för 

en långsam asylprocess.112 Skillnaden mellan Sverige och Norge är dock att Norge år 2003 

inkorporerade barnkonventionen i lag genom ett tillägg i Menneskerettsloven.113 Således kan 

det ifrågasättas vilken effekt införandet av barnkonventionen i lag har på handläggningstider 

eller om det endast rör sig här om att lagen inte hunnit få den önskade effekten när kommittén 

utredde Norges tillämpning av konventionen. 

Det har dock framförts, när det har diskuterats om vilka effekter som kan antas följa av att 

barnkonventionen blir lag, att erfarenheter från Norge har visat att lagar och förarbeten 

tydligare kopplas till barnkonventionen och således barnets bästa. Den önskade effekten är att 

barnkonventionen lättare ska läggas till grund för myndigheternas arbetssätt och dess 

beslut.114 På så sätt finns det anledning att studera Norge vid utformningen av barnrättslagen.  

 

4.2 Barnombudsmannen 
 

Barnombudsmannen ska agera som talesman för barn och unga och se till att barns rättigheter, 

behov och intressen tas tillvara på. I första hand agerar BO som en övergripande bevakare av 

att barnkonventionen följs och att svensk lagstiftning följer därefter.115  

I årsrapporten från 2017 redogör BO ett fördjupningsarbete kring barns flykt till Sverige. 

Rapporten bygger bland annat på samtal med ca 600 barn som berättar som sina 

framtidsplaner, upplevelser kring flykten och asylprocessen. En process och lång väntan på 

beslut som ofta beskrivs som svår och plågsam.116 Vid sina möten med barnen redogör BO att 

det är tydligt att de mottagande barnen fått varit bristfälligt på flera punkter. Det är flera 

                                                           
109 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2005 (Concluding observations, CRC/C/15/Add.248, 30 mars 

2005), p. 23. 
110 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2015 (Concluding observations, CRC/C/SWE/CO/5, 6 mars 

2015), p. 19. 
111 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Sverige 2015 (Concluding observations, CRC/C/SWE/CO/5, 6 mars 

2015), p. 20. 
112 Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer Norge 2005 (Concluding observations, 

CRC/C/15/Add.263, 21 September 2005), p. 41. 
113  Stern, R., och Jörnrud, M., Barnkonventionens status – En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som 

svensk lag, s. 22.  
114 Barnombudsmannen, Barnkonventionen ett stort steg närmare att bli lag. 
115 Barnombudsmannen, Barnombudsmannen genom åren.  
116 Barnombudsmannen, Vi lämnade allting och kom hit – Röster från barn och unga på flykt, s. 6.   
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gånger som barnets grundläggande rättigheter inte tillgodoses.117  Vilket måste förbättras för 

att Sverige ska anses följa barnkonventionen.   

Värt att nämna är att asylprocessen omfattar flera steg, ansökan, utredningen, beslut och ett 

eventuellt överklagande. Även BO upplyste att det föreligger långa väntetider innan beslut 

fattas, men även att det ibland tar lång tid innan barnen får chansen att komma till en 

asylutredning. Det är heller inte främmande att väntetiderna varierar mellan olika barn. Vissa 

barn får vänta länge på beslut medan andra barn som kommit till Sverige senare får besked 

efter en månad, enligt skildringar till BO.118 Således ökar ovissheten hos barnen, eftersom det 

är svårt att förutse när beslutet kommer att komma. 

Det framgår även av rapporten att det kan förekommer en lång väntetid på att få en god man 

tilldelad vid de fall det ska tilldelas. Det finns rapportering om upp till sju månaders väntan. 

Det är då försåtligt att barn påverkas negativt eftersom den gode mannen har många viktiga 

funktioner för barnet. Bland annat kan inte asylprocessen påbörjas innan en god man har 

tilldelats. Att ett barn är ensamt i Sverige under så lång tid utan en god man är BO mycket 

kritiskt emot, då det står i strid mot Barnkonventionen.119  

I rapporten lyfts även en viktig aspekt, nämligen att alla som söker asyl ska ha rätt till en 

asylprocess som är rättssäker. Hela processen är i praktiken en fråga om rättssäkerhet, men 

när barn berättar om sin kunskap om asylprocessen är det enligt JO tydligt att det inte har en 

aning om vad asyl innebär.120 Detta är enligt BO en stor brist i asylprocessen, detsamma gäller 

vid bristen av information under själva handläggningen. Barnen genomför saker och uppger 

information men vet inte varför.121  

BO rekommenderade att barnrättsperspektivet måste stärkas i de aktuella lagarna, speciellt 

utlänningslagen.122 Perspektivet behöver även stärkas i asylutredningar, där även en tidsgräns 

för starten måste införas.    

I en delrapport från 2017, där 145 samtal med barn genomfördes för att få en tydlig bild av 

hur situationen ser ut gällande barns hälsa vid flykt och asyl. Något som BO valde att lyfta 

fram i rapporten var den återkommande beskrivningen av ovisshet och osäkerheten över 

framtiden, ur barnens beskrivelse om vardagen i Sverige under asylprocessen.123  

Det bör dock påpekas att BO framhävt, med hänvisning till kommittén, att barnets intresse 

inte alltid kan väga tyngst, bara för att principen om barnets bästa gör det. Detta då vissa 

situationer kräver att andra intressen väger tyngre och barnets intresse får således vika åt 

sidan. Detta betyder dock inte att barnets intresse kan överses utan det krävs av beslutsfattaren 

att det visas upp att barnets bästa fortfarande beaktas i beslutsprocessen samt att motivera 

varför det andra intresset fick väga tyngre.124  

  

 

                                                           
117 Barnombudsmannen, Vi lämnade allting och kom hit – Röster från barn och unga på flykt, s. 12.   
118 Barnombudsmannen, Vi lämnade allting och kom hit – Röster från barn och unga på flykt, s. 19 ff.  
119 Barnombudsmannen, Vi lämnade allting och kom hit – Röster från barn och unga på flykt, s. 48.   
120  Barnombudsmannen, Vi lämnade allting och kom hit – Röster från barn och unga på flykt, s. 19.  
121 Barnombudsmannen, Vi lämnade allting och kom hit – Röster från barn och unga på flykt, s. 24.  
122 Barnombudsmannen, Vi lämnade allting och kom hit – Röster från barn och unga på flykt, s. 72.  
123 Barnombudsmannen, Nyanlända barns hälsa – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017-Barn på flykt, s. 12.  
124 Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s.88. 
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4.3 Justitieombudsmannen 

 

4.3.1 Inledning 

På riksdagens vägnar utövar Justitieombudsmannen (JO) tillsyn över samtliga offentliga 

verksamheter. Uppdraget innefattar att JO ser till att alla lagar och författningar som 

verksamheten bör tillämpa, följs. Uppdraget utförs för att skyddet för den enskildas 

grundläggande fri- och rättigheter upprätthålls.125 JO:s tillsyn inleds dels genom anmälningar 

från allmänheten och dels på eget initiativ. Tillsynen av myndigheter och domstolar sker 

regelbundet och skulle en myndighet strida mot lag eller brista i sin verksamhet har JO rätt att 

i beslut uttala sig om detta. Intentionen med JO är således att främja rättssäkerheten.126 

Under de senaste åren har JO mottagit ett flertal klagomål rörande långa handläggningstider 

hos migrationsverket, bland annat ärenden där barn är inblandade.127 Nedan kommer tre av 

dessa JO-beslut att lyftas fram. Att långa handläggningstider förekommer och att enskilda 

drabbas hårt ses tydligt i antalet anmälningar och samtal som inkommit till JO.128 Även om 

orsaken till Migrationsverkets problem idag har sin grund i det stora antal asylsökande, som 

tidigare nämnt reste till Sverige under 2015 och åren efter129, så förelåg det problem redan 

innan det.  

  

4.3.2 JO Dnr: 4759–2013 (2014-12-01)  

I det aktuella beslutet riktades allvarlig kritik mot Migrationsverket, efter att verket valt att 

inte följa ett avgörande från migrationsdomstolen130 vid återförvisning av ett 

uppehållstillståndsärende gällande en tolvårig pojke. JO ansåg även att Migrationsverket 

försummat att handlägga ärendet tillräckligt snabbt. 

Fallet rörde en pojke som ansökte om uppehållstillstånd genom anknytning till sin mamma. 

Migrationsverket ansåg inte att mamman kunde göra det evident att hon var behörig att föra 

hans talan, vilket krävdes då han var underårig och ansökan avvisades. När fallet togs upp i 

migrationsdomstolen ansågs dock mamman kunna göra det tillräckligt godtagbart att hon 

kunde antas vara behörig att föra hans talan. Det bör tilläggas att migrationsdomstolen inte 

gillade att Migrationsverket avslagit ansökan på de grunder som fördes, utan att sakfrågan 

borde ha prövats utifrån anknytningen.131 I och med detta återförvisades målet till 

Migrationsverket, där sakfrågan skulle prövas. Elva månader senare avvisades pojkens 

ansökan ytterligare en gång med motiveringen att ingen hade gjort det evident att de hade rätt 

att föra pojkens talan, detta trots domstolens yttrande och att ett DNA-test gjorts som visat att 

mamman var den biologiska modern. 

Även om fallet i stora delar rörde andra omständigheter än långa handläggningstider var 

mamman ändå kritisk i sin anmälan mot att ärendet efter återförvisning tagit för lång tid. JO 

riktade i sin bedömning skarp kritik mot att det tog två år innan pojkens ansökan prövades i 

sak samtidigt som JO såg allvarligt på att Migrationsverket inte respekterade domstolens dom. 

Slutligen ansåg JO att den bristande handläggningen ledde till att återföreningen mellan en 

tolvårig pojke och hans mamma fördröjdes kraftigt, vilket ansågs mycket allvarligt.    

 

                                                           
125Justitieombudsmannen, Om JO.  
126 Justitieombudsmannen, Om JO. 
127 JO Dnr: 7403–2016 (2018-01-22), s. 1. 
128 JO Dnr: 7403–2016 (2018-01-22), s. 3. 
129 JO Dnr: 7403–2016 (2018-01-22), s.1.  
130 Mål nr. UM 2985–12. 
131 Mål nr. UM 2985–12, s. 15.  
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4.3.3 JO Dnr: 2132–2015 (2016-06-23) 

I det aktuella beslutet redogjorde JO sin bedömning av den granskning som genomförts på 

Migrationsverkets handläggningstider mellan åren 2011–2013. Detta efter att JO under de 

senaste åren mottagit flertal klagomål rörande långa handläggningstider hos Migrationsverket. 

Granskningen visade att handläggningstiderna i dessa fall varit orimligt långa och att enkla 

ärenden prioriterades. Något som påverkade de mer omfattande ärendena på ett negativt och 

oacceptabelt sätt. Kritik gällande att Migrationsverket haft dålig tillgänglighet har även det 

framkommit genom åren, vilket har gjort att det varit svårt för enskilda att få hjälp. Det 

framkom bland annat i granskningen att handläggningstidernas genomsnittstid mellan åren 

2014 och 2015 ökat från 4,7 månader till 7,6 månader. Migrationsverket bedömde själva att 

handläggningstiden skulle öka till ca 15 månader år 2016 innan en önskad förändring skulle 

hinna ske. För att kunna effektivisera arbetet och för att kunna korta ned handläggningstiderna 

anställdes flera medarbetare samt att förändringar skedde kring arbetssättet.    

Granskningen ledde till att JO bedömde att de långa handläggningstiderna i merpart berodde 

på sakförhållanden utanför Migrationsverkets kontroll. Utan att rikta kritik mot 

Migrationsverket i beslutet, betonades dock allvaret i situationen och den effekt väntetiden har 

på den enskilda. I JO:s mening behövde Migrationsverket resurser för att kunna handlägga 

och fatta beslut inom rimlig tid, en fråga ämnad för regeringen och riksdagen. Vilket gjorde 

att JO lämnade över sitt beslut till Justitiedepartementet. JO bedömde även att denna fråga 

krävde kontinuerlig uppföljning.  

 

4.3.4 JO Dnr: 7403–2016 (2018-01-22)  
Beslutet handlar om en anmälan avseende en lång handläggningstid vid en ensamkommande 

pojkes asylansökan. I det aktuella fallet hade ansökningen registrerats 2014 hos 

Migrationsverket och hade när anmälan inkom till JO pågått i två år. Beslutet kom först i 

januari 2017, där pojkens ansökan avslogs. Att ärendet tog lång tid grundande sig, enligt 

Migrationsverket, i att pojken inte gjort det sannolikt att han var under 14 år då han inte med 

säkerhet kunde säga när han var född. Att pojken sedan angett att han innan inresandet i 

Sverige vistats på Malta ledde till att en begäran skickades till de maltesiska myndigheterna i 

enlighet med Dublinförordningen, för att få information om pojken. 

Malta svarade att personen var okänd. Eftersom Migrationsverket inte ansåg att pojken var 

under 14 år gjordes därför en kontroll av fingeravtryck i databasen Eurodac. Kontrollen 

visade att han sökt asyl på Malta 2013, så Migrationsverket skickade i juli 2015 en ny begäran 

till Malta. I december 2015 skickades en påminnelse och svar kom några dagar senare att 

pojkens status blev tillbakadragen i februari 2014. När avslaget på asylansökan kom 2017, 

gjordes en överklagan och på grund av den oskäliga fördröjningen beslutades det att målet 

skulle prioriteras. I yttrande som inkom till JO angav Migrationsverket bland annat att 

dröjsmålet till stor del berodde på de maltesiska myndigheternas132 utdragna förmedling av 

uppgifter och på grund av det stora antal asylansökningar som inkom 2015. 

JO ifrågasatte inte om inhämtandet av information från Malta var nödvändig men bedömde att 

det inte är acceptabelt att ett ärende blir liggande under lång tid utan att några åtgärder vidtas. 

I JO:s mening, i enlighet med 7 § FL, ska varje ärende där enskild är part handläggas enkelt, 

snabbt och billigt utan att förbise säkerheten. Den period som Migrationsverket handlägger 

asylansökningar lever den berörda personen i ovisshet som kan leda till stor inverkan på 

                                                           
132 Bör nämnas att Malta har ratificerat barnkonventionen.   
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dennes liv, speciellt om beslutet är avgörande för framtiden. JO underströk därför vikten av 

att beslutet kommer inom rimlig tid, speciellt vid ärenden som rör barn. 

 

4.3.5 Kort sammanfattning av JO:s yttrande 

Sammanfattningsvis anser JO att trots att utomstående omständigheter föreligger, kan inte en 

lång handläggning anses vara förenlig med barnkonventionen. Trots att det föreligger yttre 

faktorer som Migrationsverket inte kan råda över, finner inte JO det godtagbart att 

handläggningstiderna är oförenligt- och oskäligt långa. För att uppnå vad som är barnets bästa 

anser JO att tidsfristen måste kortas ned.     



25 

 

5. MIGRATIONSVERKETS ARBETSSÄTT 

 

I detta kapitel ges en överskådlig blick av uppsatsens sista deskriptiva del, som handlar om 

Migrationsverkets arbetssätt. I kapitlet tas Migrationsverkets egna rapport vad gäller deras 

genomsnittliga handläggningstider upp och om det finns någon tidsfrist att förhålla sig till. 

 

5.1 Inledning 
 

Det var i slutet av 60-talet som den reglerade invandringen infördes, vilket kan ses som 

utgångspunkt för den lagstiftning vi har idag vad gäller reglerad invandring och 

migrationspolitik.1331969 inrättades statens invandrarverk, dagens Migrationsverk, med 

uppgift att enligt utlännings- och medborgarskapsförfattningar handlägga ärenden gällande 

utländska medborgare.134 Det var i slutet av 60-talet som den reglerade invandringen infördes, 

vilket kan ses som utgångspunkt för den lagstiftning vi har idag vad gäller reglerad invandring 

och migrationspolitik.1351969 inrättades statens invandrarverk, dagens Migrationsverk, med 

uppgift att enligt utlännings- och medborgarskapsförfattningar handlägga ärenden gällande 

utländska medborgare.136  

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som i första hand beslutar om det finns 

tillräckligt med skäl för en asylsökandes rätt att stanna i Sverige. I de fall skälen inte anses 

vara tillräckliga leder det till avslag på asylansökan och personen måste lämna Sveriges 

territorium. För att utreda omständigheterna i en asylsökandes fall, har Migrationsverket 

tillgång till olika typer av stöd för sina beslut. Främst styrs arbetet av den svenska 

lagstiftningen och regleringsbrev, men det finns även egna ställningstaganden och handböcker 

som Migrationsverket tagit fram för att underlätta utredningen för sina handläggare. För att 

svara på uppsatsens syfte, har vi som författare tack vare kontakt med migrationsverket, fått ta 

del av några av de handböcker som rör arbetet med barn.   

 

  

5.2 Tidsfristen vid handläggning 
 

I början av maj år 2018 rapporterade Migrationsverket att den genomsnittliga 

handläggningstiden, för avslutade ärenden, 2015 och 2016 uppgick till 406 dagar respektive 

233 dagar. Av 2017 års inkomna ärenden, har 64 procent avslutats och meddelats beslut. 

Handläggningstiderna för dessa uppgick till ett genomsnitt på 90 dagar, enligt 

Migrationsverkets hemsida.137 Enligt majprognosen anges dock 14 månader som den 

genomsnittliga handläggningstiden för avgörande ärenden det året. Oavsett så är det något 

som kommer att ändras enligt Migrationsverket då de återstående ärendena har avslutats, 

något som uppskattas ske innan årsskiftet 2018.138  

Migrationsverket meddelade även att av de ärenden som inkom mellan 2015 och 2016 är 95 

procent avgjorda, vilket betyder att även dessa års genomsnittliga tiderna kommer att öka när 

                                                           
133 Stern Thorburn, R., Migration., s. 22,. Lerwall, L (red.).,  Makt, myndighet, människa – En lärobok i speciell 

förvaltningsrätt. 
134 Wikren, G., och Sandesjö, H., Utlänningslagen – med kommentar, s. 38. 
135 Stern Thorburn, R., Migration., s. 22,. Lerwall, L (red.).,  Makt, myndighet, människa – En lärobok i speciell 

förvaltningsrätt. 
136 Wikren, G., och Sandesjö, H., Utlänningslagen – med kommentar, s. 38. 
137 Migrationsverket, verksamhets- och utgiftsprognos 2018-05-02 (P3-18).   
138 Migrationsverket, verksamhets- och utgiftsprognos 2018-05-02 (P3-18), s.8. 
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ärendena är avklarade.139 I majprognosen år 2018 anförde Migrationsverket att genomsnittet 

för handläggningstider 2018 kommer att öka något mot vad som antagits i februariprognosen 

och att den totala handläggningstiden förväntas bli cirka 13 månader.140   

Varje år får Sveriges myndigheter ett regleringsbrev från regeringen, som högsta 

beslutsdokument. I dokumentet står det vilka medel myndigheten tilldelas och hur dessa ska 

förvaltas. Det är efter detta som Migrationsverket bland annat reglerar sitt arbetssätt när det 

kommer till handläggning.    

Likt tidigare nämnt i kapitel 2 och 3, finns det ytterst lite reglering gällande tidsfristen vid 

handläggning av asylärenden. I budgetåret 2018:s regleringsbrev framgår det kort hur 

Migrationsverket ska arbeta med att få ned sina handläggningstider, det nämns dock inget om 

någon tidsfrist. Det förs liknande resonemang i Migrationsverkets majprognos.141 Det finns 

inte, vad vi fått kännedom om efter kontakt med Migrationsverket, några styrdokument eller 

ställningstaganden om hur lång tid Migrationsverkets handläggningsprocess gällande 

asylärenden ska vara.  Regleringsbrevet ställer upp målsättningen att handläggningstiderna för 

asylansökningarna ska kortas ned väsentligt under 2018 och att tidsfristerna ska stå i 

proportion till ärendets karaktär. Regeringen vill utöver detta att processen ska 

kostnadseffektiviseras och har ställt upp ett antal punkter som Migrationsverket ska 

återrapportera till regeringen.142 Således är det i dagsläget, utöver det som framkommer av 

lag, inte något reglerat om hur lång tid ett asylärende ska ta tills det avgörs. Det talas endast 

om hur många ärenden som ska hinnas avgöras.  
 

I Migrationsverkets handbok om BKA:s bedömning anges det att långa utredningar och 

avvägningar mellan olika möjliga intressen inte kan anses vara förenliga med det som stadgas 

i 7 § FL. Regeringen har redan vid lagstiftandet gjort ett antal avvägningar mellan olika 

intressen vilket har lett till att det inte behövs göras i varje enskilt fall. Hade inte denna 

avvägning gjorts hade förmodligen utredningen tagit ytterligare tid, nu bör det endast vara 

aktuellt för Migrationsverket i undantagsfall att göra intresseavvägningar mellan barnets bästa 

och samhället.143   

 

 

5.3 Barnkonsekvensanalys 
 

Likt ovan nämnt har Migrationsverket genomfört riktlinjer efter rekommendationer från 

barnrättskommittén och följer numera en så kallad BKA, en utvecklad modell av BO. 

Likt ovan nämnt har Migrationsverket genomfört riktlinjer efter rekommendationer från 

barnrättskommittén och följer numera en så kallad BKA, en utvecklad modell av BO. 

Som tidigare nämnts, under 2.2 Sveriges relation med konventionen, fastställde riksdagen 

1999 en nationell strategi.144 I strategin nämndes det att BKA ska göras innan ett beslut tas 

och innebär att negativa och positiva konsekvensantaganden görs för att avgöra hur ett beslut 

                                                           
139 Migrationsverket, Handläggningstider - så fungerar det.  
140 Migrationsverket, verksamhets- och utgiftsprognos 2018-05-02 (P3-18), s.7. 
141 Jmf. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Migrationsverket och Migrationsverkets prognos 2018-05-02 (P3-

18).    
142 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Migrationsverket s. 1 f. 
143 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, Bedömning av barns asylärenden – Barnkonsekvensanalys inför beslut 

för ensamkommande barn och barn i familj, s. 13 f. 
144 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, Bedömning av barns asylärenden – Barnkonsekvensanalys inför beslut 

för ensamkommande barn och barn i familj, s. 2. 
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kommer att påverka barnet.145 Ett verktyg för att tillämpa barnkonventionen i praktiken på ett 

professionellt sätt och tillförsäkra att myndigheter beaktar ett barnperspektiv i sina beslut är 

BKA.146 Det framgår även av 2 § p. 11 förordning (SFS 2007:996) med instruktion för 

Migrationsverket att BKA ska tillämpas av myndigheter och på deras beslut som rör barn.147 

De olika stegen kartläggning, beskrivning, analys och prövning med beslut och utvärdering 

bör alla finnas, enligt BO:s modell. Beroende på vilket typ av beslut eller ärende det rör sig 

om, kan innehållet i de olika stegen variera. Vid alla analyser anser BO att det finns en del 

aspekter som bör ingå och dokumenteras, dessa är att följa konventionens grundprinciper, 

gällande lagstiftning på området, kunskap baserad på forskning samt att göra barnperspektivet 

synligt.148   

Genom att tillämpa BKA kan handläggningen dokumenteras, vilket kan leda till att barnet har 

lättare att förstå beslutet.149  

Migrationsverket genomförde år 2017 en uppföljningsmodell, vilken är den andra i ordningen. 

Modellen, heter Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus – asylärenden, där olika 

delar av asylprocessen följs upp. Rapporten visar att det i 42 procent av ärendena är två olika 

personer som varit delaktiga i beslut och utredning, en som skött utredningen och en som 

skrivit beslutsförslaget, vilket ur en rättssäkerhetssynpunkt är negativt.150  

Rapporten visar även på att hantering av ärenden som rör barn i familj, inte vara tillräckligt 

godtagbara. I 42 procent av sådana fall hade ingen BKA tillämpats vid utredningen. 

Rapporten markerade, trots att förbättring skett på andra områden inom asylprocessen sedan 

den förra utredningen, att det fanns områden där migrationsverket fortfarande kan bli bättre 

däri användandet av BKA i asylbesluten.151 Några förbättringar har skett vad gäller BKA 

sedan 2016 då den första rapporten genomfördes, dock ansåg analysgruppen alltjämt att 

utfallet inte var tillfredställande. År 2017, på fråga om migrationsverket tillämpar BKA, blev 

resultatet 55 procent ja och 45 procent nej jämfört med 2016 där resultatet istället var 27 

procent ja och 73 procent nej.152  

Det bör slutligen nämnas att Migrationsverket ingår i ett pågående kunskapslyft för barns 

rättigheter, kunskap som regeringen vill att Migrationsverket ska ta tillvara på och 

dokumentera. Regeringen tror att detta kan ge genomslag i myndigheters verksamheter och 

handläggningsprocesser. Regeringen vill att Migrationsverket ska redovisa hur de tar tillvara 

på erfarenheterna arbetet gett och vilka åtgärder som tagits för att tillämpa kunskapslyftet i 

Migrationsverkets verksamhet. Regeringen vill även veta vilka åtgärder Migrationsverket har 

tagit för att öka kunskapen och förståelsen för asylprocessen hos barn.153  

  

                                                           
145 Prop. 1997/98:182 s. 25. 
146 Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s.87. 
147 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, Bedömning av barns asylärenden – Barnkonsekvensanalys inför beslut 

för ensamkommande barn och barn i familj, s. 2 f.  
148 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, Bedömning av barns asylärenden – Barnkonsekvensanalys inför beslut 

för ensamkommande barn och barn i familj, s. 3. 
149 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, Bedömning av barns asylärenden – Barnkonsekvensanalys inför beslut 

för ensamkommande barn och barn i familj, s. 3. 
150 Migrationsverket, Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus – asylärenden (NKU-A 2017), (2017-12-19), s. 4. 
151 Migrationsverket, Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus – asylärenden (NKU-A 2017), (2017-12-19), s. 5. 
152 Migrationsverket, Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus – asylärenden (NKU-A 2017, (2017-12-19), s. 30. 
153 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Migrationsverket s. 4. 
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6. ANALYS OCH SLUTSATSER  

 

I detta kapitel kommer en analyserande del att presenteras genom att svara på 

frågeställningarna samt de slutsatser som går att dra utifrån den analyserande delen. Vi 

kommer att väga det analytiska materialet mot frågeställningarna under olika mindre kapitel 

som sedan avslutas med en slutsatsredogörelse, för att förenkla för läsaren.     

 

 

6.1 Beaktas principen om barnets bästa i lag? 
 

Inledningsvis bör det återigen framföras hur barnets bästa är ett svårdefinierat begrepp. Vad 

som är barnets bästa i en process bör enligt oss vara svårt att på förhand bestämma, då det 

många gånger bör anses få sin innebörd först när den sätts i relation till andra begrepp, 

intressen och processer. Det kan därför enligt oss vara bra att, vid analysering av begreppet, 

mer prata om det som en princip. 

Principen ska, precis som tidigare nämnt under avsnitt 2.3, gälla i alla beslut och fall som rör 

ett barn. Principen ska inte bara prägla det direkta arbetet med barn, utan ska också prägla de 

lagar som rör dem. Det är således den svenska regeringen och riksdagen som innehar det 

högsta ansvaret för att principen om barnets bästa kommer till uttryck i lag och 

förvaltningsverksamheter. 

När man ser till ett myndighetsutövande är FL till stor del den lag som först kommer på tal. 

Att det i FL inte uttryckligen stadgas om hur principen om barnets bästa ska tillämpas vid 

myndighetsutövning, är för oss konstigt, även om lagen till sin karaktär är subsidiär. Det leder 

således till att varje enskild lag måste stadga begreppet för att principen ska kunna tillämpas, 

varpå det vid brister i dagsläget inte finns annan lag att falla tillbaka på. Enligt oss bör det inte 

skapa något problem att lagstadga i FL om att barnets bästa exempelvis ska vara avgörande. 

Vill lagstiftaren att det i en specifik lag inte ska vara avgörande, går det enkelt att lagstifta 

enskilt i den lagen om hur barnets bästa ska beaktas där. På detta sätt finns det ett grundskydd 

i FL som myndigheter kan falla tillbaka på vid brister i annan lag, det finns även chans för 

lagstiftaren att i varje enskild lag gå in och avgöra hur barnets bästa ska tillämpas. Det kan 

mot bakgrund av detta enligt oss, te sig underligt att förslaget om att införa principen om 

barnets bästa i nya FL inte gick igenom. Det kan antas att lagstiftaren tänkte att den framtida 

barnrättslagen kommer att fungera på ett liknande sätt. I dagsläget är det dock inte klart när 

denna lag träder i kraft, vilket bidrar till att ett särskilt skydd ännu inte finns.   

Utöver FL, gäller också UtlL som likt tidigare nämnt är en central lag i arbetet med 

asylsökande barn. I UtlL framkommer principen om barnets bästa i främst två paragrafer, 1 

kap. 10 § och 1 kap. 11 § UtlL, som blir de två till synnerhet största paragraferna som rör det 

beslutfattande arbetet vad gäller barn. Även om principen stadgas i lagtext är det en fråga om 

principen framkommer på ett sådant sätt som är förenligt med hur barnkonventionen vill att 

barnets bästa ska beaktas.     

Det kan enligt oss också anses att principen om barnets bästa uttrycks i UtlL en aning vagt, i 

jämförelse med andra lagar och det bör därför fråga sig om principen har fått ett brett eller 

snävt tolkningsutrymme i lagen. Precis som tidigare nämnt skiljer sig uttrycket av principen i 

UtlL och SoL, där det i den senare stadgas att barnets bästa ska vara avgörande medan det i 

den första ska särskilt beaktas. Ser man endast till UtlL kan uttrycket särskilt beaktas anses 

vara tydligt, det kan anspela till att barnets bästa har stor betydelse vid handläggning, sätts det 
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dock i relation till SoL:s uttryck om att det ska vara avgörande blir betydelsen tämligen mer 

vag. På så sätt öppnar UtlL upp för en bredare tolkning, vilket gör att det kan bli svårare att 

avgöra vad som är det enskilda barnets bästa och hur det ska tillämpas i praktiken. Eftersom 

det inte ska vara avgörande i dessa fall krävs det att handläggaren måste ställa sig frågan om 

vilka intressen som ska väga tyngre. Frågan blir även vad som till största del överensstämmer 

med barnkonventionens uttryck om att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Denna 

utformning bör enligt oss vara mer koherent med SoL:s tillämpning av begreppet. Att Sverige 

fått kritik ett flertal gånger av barnrättskommittén om att barnets bästa inte beaktas ordentligt 

vid asylprocessen kan även det tyda på att uttrycket i UtlL inte är tillräckligt eller att 

tolkningsutrymmet är för stort. Att erbjuda utbildning till personalen vid Migrationsverket för 

att öka deras medvetenhet om principen och hur den bör beaktas är ett bra steg, det bör dock 

påminnas att det alltid är lagen som de anställda i slutändan ska falla tillbaka på. Kontentan av 

det hela blir enligt oss att principen framkommer i 1 kap. 10 § UtlL men att framställningen 

kan anses vara vagare än i andra lagrum. Emellertid var det kanske så lagstiftaren tänkte vid 

utformningen. 

Likt tidigare nämnt har Sverige fått kritik för utformningen om att barn endast ska höras i 

asylprocessen om det anses lämpligt enligt 1 kap. 11 § UtlL. Ett olämplighetsundantag som 

kommittén vill att Sverige ska ta bort. I barnkonventionens 12 artikel stadgas det bland annat 

att barnet ska höras om barnet är i stånd att bilda egna åsikter, vilket kan anses 

överensstämma med att barnet ska höras om det är lämpligt. Det kan dock fråga sig var 

Migrationsverket drar gränsen vid olämplighet. Att det inte alltid anses lämpligt att höra barn, 

på grund av ålder och mognad eller andra omständigheter kan enligt oss följa principen om 

barnets bästa i artikel 3. Vidare anser vi att det inte alltid kan anses lämpligt att höra ett barn, 

då det finns omständigheter som kan skada barnet mer än vad det skulle gynna asylprocessen. 

Därför finner vi att 1 kap. 11 § UtlL överensstämmer mer med barnkonventionen än vad 

kommitténs kritik ger uttryck för. 

Utöver dessa två paragrafer som det mer tydligt går att utläsa principen om barnets bästa, bör 

enligt oss även principen gå att tyda i andra paragrafer och lagar. Det finns i vår mening 

inslag i 18 kap. 1 § och 4 § UtlL som gör att det går att utläsa att det ska ligga inom barnets 

bästa och dennes intresse, att en god man och offentligt biträde tilldelas. Vilket bör anses vara 

förenligt med barnkonventionen och principen om barnets bästa. För oss är även den tillfälliga 

lagen ett sätt att utöva principen om barnets bästa. Då lagen vid en samlad bedömning av vad 

som är barnets bästa, kan bortse från att endast ge tillfälliga uppehållstillstånd. Eftersom syftet 

med lagen var att kraftigt minska antalet asylsökande och de kostnader som de medför för 

Sverige vid mottagandet, bör det anses att detta undantag väger tyngre än det allmänna 

intresset. Ett intresse som vanligtvis väger tungt och som i vissa fall får gå före barnets bästa. 

 

Det går både att svara ja och nej, på frågan om principen om barnets bästa framkommer i lag. 

Att det står i lagtexten kanske inte alltid bidrar till det som önskas, eller så gör det de. Mycket 

hänger enligt oss på vilken innebörd som önskas hämta ur principen och likt tidigare nämnt 

vilken relation den ställs till. Det bör dock anses att det alltid går att önska mer, likt vad som 

tidigare nämnts anser BO att barnrättsperspektivet måste stärkas i UtlL och i annan lag. Vilket 

är något vi instämmer med till viss del, speciellt tills det att den framtida barnrättslagen träder 

i kraft. 

 

När det kommer till den svenska lagstiftningens utformning av principen om barnets bästa på 

det utredda området, bör det dras slutsatsen att den överensstämmer med barnkonventionen i 

viss mån. Då lagstiftningen kan anses vara utformad så att en bredare tolkning är möjlig, är 

det svårare att i asylfrågor bedöma om barnets bästa har behandlats konventionsenligt. Det 
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bör tilläggas att lagens utformning ändock ger lagstöd till att principen om barnets bästa ska 

tillämpas, det går inte att undkomma påföljder vid icke beaktning av principen. Det vi anser är 

att portalbestämmelsen i UtlL inte överensstämmer ordagrant med artikel 3, att den lilla 

skillnaden på särskilt beaktas och främsta rummet kan skapa problem. Däremot anser vi att 1 

kap. 11 § UtlL uppfyller både artikel 3 och 12 i sin utformning. 

 

Vi drar även slutsatsen av det behandlade materialet och av analysen att det förslag om att 

införa principen om barnets bästa i FL borde ha gått igenom, för att uppnå ett så bra skydd för 

barn och deras rättigheter som möjligt, då lagen tillämpas av alla myndigheter.  

 

6.2 Varför lagstadga uttrycket barnets bästa? 
 

Det bör anses att det förekommer en ökad medvetenhet i Sverige om barnets rättigheter och 

barnets bästa. Det har bland annat varit synligt i att principen om barnets bästa med tiden har 

införts mer och mer i den svenska lagstiftningen. När barnkonventionen trädde i kraft var 

lagstiftaren mer motstridig än vad som bör anses vara fallet idag vad gäller konventionens 

inkorporering i lag. År 1990 och flera gånger efter, har det anförts att lagstiftningen varit 

tillräcklig, att de lagar och praxis som funnits på området varit tillräckliga för att upprätthålla 

barnkonventionens bestämmelser inom Sverige. Det kan anses en aning motstridigt med tanke 

på bland annat den nationella strategi som genomfördes år 1999 och att det på asylområdet 

endast tog sju år, från att konventionen trädde i kraft och att lagstiftaren inte tyckte några 

ändringar behövde göras, förrän det första bestämmelserna om barnets bästa infördes. Vilket 

tyder på att medvetenheten ökat under åren om hur mycket som krävs av lagen för att 

principen ska kunna genomsyra samhället och att det många gånger inte varit tillräckligt 

reglerat. 

 

Det har uppmärksammats att vara ett barn inte ska få bli ett eget kriterium för att erhålla 

uppehållstillstånd. Ett ställningstagande som detta, kan anses hejda förtydligande i lag, men 

att lagstadga om att barnets bästa ska komma i främsta rummet, särskilt beaktas eller vara 

avgörande bör dock inte på egen hand leda till att endast vara ett barn leder till att 

uppehållstillstånd ges. Rädslan ska inte stå i vägen för att uttrycka i lag hur barnets bästa ska 

beaktas, det bör därför enligt oss anses vara en aning märkligt att uppmärksamma detta som 

ett framtida problem. Det skulle även kunna leda till att personer avvaktar för att tillämpa 

barnets bästa i praktiken för att rädslan om att skapa något slags praxis tar över. Denna tanke 

är dock en aning extrem, mycket på grund av att det ska kommas ihåg att det bästa för ett barn 

kanske inte alltid är i Sverige, utan kan mycket väl vara i hemlandet. Vi anser inte heller att 

detta kommer bli ett problem då det stadgas i lag att det ska ses till varje enskilt fall, varpå en 

bedömning ska göras av varje barn som ansöker om asyl i Sverige. 

 

Likt vad som kan tolkas av det ovan sagda, är det konstigt att mer åtgärder för att lagstadga 

uttrycket barnets bästa inte har genomförts. Att det kommer en barnrättslag kan visserligen 

ligga till grund för att det inte planeras att införas i andra lagar men vi anser ändock att extra 

skydd aldrig bör skada. Att uttryckligen skriva barnets bästa i lag bör inte anses som något 

annat än bra. Med uttrycket i lag finns det större chanser att barns grundläggande skydd aldrig 

åsidosätts och att handläggningstiderna som i detta fall har berörts kommer hållas ned så 

mycket som är möjligt.   

 

Slutsatsen av det ovan anförda blir således enligt oss att en lagstadgad princip om barnets 

bästa och uttryckligen skriva barnets bästa i lag, leder till ett grundläggande skydd som aldrig 
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bör anses kunna medföra nackdelar för det svenska samhället. Vi anser inte heller att det 

kommer leda till att barn utnyttjas för uppehållstillstånd.   

 

6.3 Är långa handläggningstider förenliga med barnkonventionen? 
 

I barnkonventionen stadgas det inte uttryckligen hur lång handläggningstiden av ett ärende 

ska vara, vilket gör att det blir svårt för oss att avgöra hur lång tid som kan anses vara skäligt. 

Det går därför inte att säga hur mycket av den tid som Sverige handlägger ärenden på är 

förenlig eller oförenlig med konventionen. Av det som framkommit i uppsatsen är 

gränsdragningen svår. All den tid som handläggning utgör kan dock emellertid inte anses vara 

oförenlig med barnkonventionen, då ett ärende alltid kräver en viss tids utredning och det 

gäller framför allt om barnets bästa ska utredas. I 1 kap. 10 § UtlL stadgas, precis som tidigare 

nämnt att barnets bästa särskilt ska beaktas, det bör därför uppmärksammas att det föreligger 

ett potentiellt dilemma. Vad ska väga tyngst? Att utreda vad som är bäst för barnet eller att 

tiden ska hållas nere? Skulle det vara skäligt att handläggningstiderna blir långdragna om det 

berodde på beaktandet av barnets bästa? Då vi i denna uppsats valt att inte genomföra studier 

på barns välmående i processen kan vi inte svara på vilket alternativ barnet hade mått bäst av, 

frågan blir därmed ställd till hur barnkonventionen ser på dilemmat. Kontentan blir här att 

myndigheterna måste tolka barnkonventionen och den svenska lagstiftningen samt se till vad 

som ska väga tyngst. Effektivitet, i detta fall korta handläggningstider, eller noggrannhet i 

form av utförlig utredning av vad som är det bästa för barnet. Att Sverige mottagit kritik av 

barnrättskommittén vad gäller handläggningstider bör dock tyda på att det föreligger en viss 

avvikelse från vad kommittén anser som skälig tid och den tiden som det i genomsnitt tar att 

handlägga ett ärende. Således rör det sig om en oförenlighet med barnkonventionen. Vi anser 

att kritiken dock skulle få mer genomslag om FN och/eller kommittén i sina 

rekommendationer angett en tidsfrist för hur lång tid som anses skäligt att handlägga barns 

asylärenden på, istället för att endast yttra att de är för långa. Då det inte stadgas i 

barnkonventionen, men ändå finns en oförenlighet med konventionen krävs det att svar om 

tidsfrist ska gå att finna i inhemsk lagstiftning. En lagstiftning som i bästa fall ska vara 

förenlig med barnkonventionen.  

 

Det bör även belysas att det föreligger en distinktion i kritiken vad gäller att Sverige inte 

beaktar barnets bästa i processen och att barnets bästa inte beaktas i och med de långa 

handläggningstiderna. De insatser Sverige vidtagit för att möta kritiken har främst varit att 

tillgodose beaktandet av barnets bästa i processen, exempelvis de ställningstaganden och 

utbildningar Migrationsverket vidtagit. Det har dock inte skett ett lika tydligt arbete för att 

korta ner handläggningstiderna då det just nu talas mer om hur många ärenden som ska 

avgöras, inte hur lång tid de ska ta. Att ange hur många ärenden som ska avgöras blir åt ena 

sidan ett tillvägagångssätt att minska handläggningstiderna, då ett visst antal ärenden måste 

avgöras. Å andra sidan riskeras rättssäkerheten eftersom det kan leda till att utredningarna 

snabbas på för att uppnå kvoten ärenden. 

 

Utöver att själva handläggningen tar lång tid, oavsett om det går att rättfärdiga med en 

noggrann utredning om barnets bästa, finns det ytterligare problem som gör att besked på 

asylansökan får väntas länge på. Även om det anses att 18 kap. 1 § och 4 § UtlL är förenliga 

med barnkonventionen då de bidrar till barnets bästa genom att en god man eller ett offentligt 

biträde tilldelas, föreligger det dock ett problem med att det kan ta upp mot sju månader innan 

de tillsätts. Att få vänta sju månader innan handläggningen kan börja leder till en onödig lång 

period av väntan för det berörda barnet. Vi anser att detta går emot var som stadgas i FL om 
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att varje ärende ska handläggas så snabbt som möjligt. Likt det tidigare nämnda154 att det i 

propositionen till UtlL föreslogs att det bör finnas tydliga processuella regler gällande den 

inledande utredningen för att hålla nere handläggningstiden, håller vi med om. I bästa fall ska 

en god man tillsättas direkt, går inte detta och det drar ut på tiden bör det finnas möjlighet för 

Migrationsverket att inleda utredningen på de punkter som kan utredas utan att en god man är 

delaktig. Eftersom barnet enligt lag kan lämna in en ansökan själv så bör processen kunna 

påbörjas utifrån den information som angetts för att hålla nere handläggningstiderna, men det 

bör understrykas att den gode mannen har stor betydelse. Vi delar samma åsikt, som 

framfördes vid införandet av FL, om att det bör införas tidsgränser för handläggningar. Precis 

som det ansågs då, anser vi, att tidsfristen ska införas i speciallag. Detta då det inte skulle vara 

genomförbart att införa i FL, då alla ärendeslag på olika rättsområden bör handläggas olika 

vilket medför olika tidsfrister. Utöver detta ska det inte glömmas att FL är subsidiär och en för 

specifik reglering kommer enligt oss endast leda till att lagen tappar sin ställning som 

subsidiär. Däremot finns det inget som talar emot att en liknande reglering införs i UtlL. Även 

om det inte krävs att tidsfristen stadgas exakt, kan det anses vara bra att handläggarna har ett 

hum om vilken tidsspann de ska röra sig på.  
 

Att det är lagstadgat en tidsfrist gällande familjeåterföreningar bör anses vara bra och främst 

viktigt ur ett barnrättsperspektiv. Att på grund av omständigheter, som inte alltid är så trevliga 

när det kommer till flyktingar, vara ifrån delar av sin familj bör inte anses som det bästa för 

ett barn. Därför är det bra att lagstiftaren valt att införa en tidsfrist på nio månader för att 

snabbare kunna återförena familjer. Vi anser att det på ett liknande sätt bör lagstadgas om en 

tidsfrist när det kommer till handläggning av barns ärenden, kanske främst de barn som 

kommer till Sverige ensamma.   

 

När det utreds om en lång asylprocess är förenlig med principen om barnets bästa är det lätt 

att, vid händelsen det anses vara oförenlig, lägga skulden på Migrationsverket. Det bör dock 

poängteras, precis som JO gjorde, att massinvandringen som skedde 2015 och de resurser som 

den krävde låg utanför Migrationsverkets kontroll. Även om det finns ett allvar i situationen 

bör det antas att Migrationsverket arbetat utefter bästa möjliga förmåga och att det mer 

drivande arbetet för förändring bör ske på en högre nivå. Regeringens arbete med att införa 

barnkonventionen som lag, kan vara en bra åtgärd för att underlätta om samma 

massinvandring skulle ske i framtiden. Det bör dock anses att Migrationsverket inte fick 

tillräckligt med resurser i form av handläggare för att kunna korta ned handläggningstiderna. 

Utöver detta bör det framföras att JO:s kritik mot handläggningstider i det stora hela inte rör 

förenligheten med barnkonventionen, utan att handläggningarna är oskäligt långa för samtliga 

människor, vuxna som barn.  

 

Av det ovan anförda drar vi slutsatsen att det är en mycket svår avvägning som måste göras, 

när svaret på frågan om migrationsverkets handläggningstider är förenliga med 

barnkonventionen. Vad är det egentligen som ska väga tyngst? Då det framkommer relativt 

tydligt att mycket av det material vi har bearbetat att barn mår dåligt av långa 

handläggningstider bör det kanske peka på att slutsatsen bör vara att handläggningstiderna 

inte är förenliga med barnkonventionen. Vi drar dock slutsatsen att det inte går att säga ja eller 

nej på denna fråga, då en avvägning krävs. Inget fall är den andra likt och om huvudprincipen 

är att barnets bästa ska uppfyllas bör varje fall beaktas därefter, varpå olika långa 

handläggningstider kommer att förekomma. Då det inte nämns i varken barnkonventionen, 

                                                           
154 Se avsnitt 3.3.  



33 

 

kommitténs rekommendationer eller i lag, dras slutsatsen att det kan anses svårt i praktiken 

för Migrationsverket att veta vilka tidsfrister det är som gäller. 

 

6.4 Effektivitet och noggrannhet vid handläggning av asyl 
 

Likt vid samtliga myndighetsutövande måste effektivitet eller noggrannhet vägas mot 

varandra. Vid diskussion beträffande handläggning av barns asylärenden och principen om 

barnets bästa, blir frågan enligt oss extra viktig vid avvägningen mellan effektivitet och 

noggrannhet. 

 

Det bör uppmärksammas, precis som BO nämnde, att arbetet ska vara rättssäkert. Det bör 

därför diskuteras hur effektivitet ställs mot noggrannhet vid utredning av ett barns asylärende, 

men även vid alla andra myndighetsutredningar. Det finns en vilja att handläggningen ska gå 

fort, samtidigt som utredningen inte får göras förhastat. Det skulle leda till att rättssäkerheten 

påverkas negativt och att fel beslut tas. I 7 § FL stadgas det även att säkerheten inte får 

eftersättas när enskilda ärenden handläggs. Något som uppmärksammats är att det allmänna 

intresset för tillfället är något som inom svensk rätt får vägas mot barnets bästa vid 

utredningen, vilket går att diskutera om det är bra eller dåligt. När det pratas om effektivitet 

och noggrannhet kan denna aspekt vara både en bra och dålig bidragande punkt beroende på 

hur tillämpningen görs. Görs den på rätt sätt, vilket enligt oss är en noggrann utredning, blir 

både principen om barnets bästa och det allmänna intresset utrett och därmed blir 

avvägningen rättssäker. Det finns dock risk att avvägningen leder till att principen om barnets 

bästa förbises om behovet av att upprätthålla det allmänna intresset anses större.   

 

Vi valde att avgränsa oss från att utreda effekterna den tillfälliga lagen haft på 

handläggningstiderna, speciellt på grund av den stora massinvandringen som började 2015 

som överlappar med den tillfälliga lagen, varpå det inte är logiskt att jämföra 

handläggningstiderna från perioden innan. Det kan dock anses att det föreligger fall där den 

tillfälliga lagen kan ha påverkat handläggningstiderna till det kortare. Det kan lekas med 

tanken att vissa utredningar inte gjorts lika omfattande eftersom det för närvarande nästan 

endast ges ut tillfälliga uppehållstillstånd till den stora andelen flyktingar som kommit till 

Sverige under perioden. Det återstår att se efter att lagen trätt ur kraft, om det kommer några 

fördjupade utredningar på området samt vad kommittén tycker om lagen ur ett 

barnrättsperspektiv i sin nästa rapport som förväntas komma 2020. Det bör även framföras att 

den tillfälliga lagen enligt regeringen skulle leda till minskad arbetsbörda, något som vi inte 

heller valt att utreda.  Vi vill dock kommentera att även om det är så att arbetsbördan för 

tillfället minskat, så föreligger det stor chans att de som givits tillfälligt uppehållstillstånd 

kommer att ansöka igen när tillståndet gått ut. 

 

Enligt oss bör BKA överensstämma med barnkonventionen, eftersom dess syfte bland annat 

är att göra en jämförelse mellan de negativa och positiva konsekvenserna ett beslut kan få för 

ett barn, och därigenom bidra till att sätta barnets bästa i det främsta rummet. Efter att Sverige 

mottagit kritik för att inte ha beaktat barnets bästa tillräckligt i asylprocessen infördes BKA. 

Barnrättskommittén svarade på införandet av BKA med att den borde vara obligatorisk vid 

alla åtgärder rörande barn. Att kommittén rekommenderade att den ska tillämpas i alla 

ärenden bör tyda på att den anses uppfylla beaktandet av barnet bästa. Att den i dagsläget 

endast tillämpas i cirka 55 procent, bör anses vara ett dåligt beaktande av konventionen och 

rekommendationen. Det bör fråga sig, varför BKA inte tillämpas i större utsträckning om den 

bidrar till att principen om barnets bästa kommer i främsta rummet. Anses processen bli för 
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lång om alla punkter i BKA tillämpas eller är det för att den är svårtillämpad? Kan det vara så 

att BKA får komma i andra hand när handläggarna försöker uppfylla den kvot som diskuteras 

i regleringsbrevet för att hålla nere handläggningstiderna. Enligt oss bör BKA, om den 

tillämpas, bidra till önskat resultat både att effektivisera och/eller göra handläggningen mer 

noggrann. Tidsfristen för handläggningen kan anses minska för barn om det sätts i rutin att 

tillämpa BKA och noggrannheten bör öka om dessa punkter följs. Att dokumentera processen, 

likt vad regeringen vill, bör även bidra till att framtida fall kan underlättas om svar behövs för 

liknande situationer. 

 

Även om det önskas att handläggningen ska gå fortare än vad det gör idag och om den tiden 

som handläggningen görs på är förenlig med barnkonventionen, är det inte inom barnet bästa 

om handläggningen görs hastigt för att upprätthålla tidsfristen. Att inte utreda vad som är det 

bästa för barnet, kan medföra skada både för barnet själv och för framtida barn som söker 

asyl. Det är en fin balansgång om vilka som bör få bifall och avslag på sina asylansökningar 

och det gäller att inte skapa felaktig sedvänja på området. 

 

I asylprocessen händer det att vissa barn får vänta länge på beslut medan andra barn, som 

anlänt senare får beslut inom en månad. Det har även vid granskning av JO framkommit att 

enklare ärenden prioriteras. Frågan blir här vad för avvägning som gjorts när barn som 

anländer senare fått sitt beslut snabbare. Anses det rättssäkert samt förenligt med 

barnkonventionen och principen om barnets bästa eller beror den snabba handläggningen på 

att det anses mer effektivt ur ett samhällsperspektiv vid fall där barnet ännu inte fått någon 

anknytning till det svenska samhället. Enligt oss är det svårt att veta vilka omständigheter som 

ligger till grund, men det får önskas att barnets bästa har beaktats i varje enskilt fall. Det bör 

anses förenligt med barnkonventionen om skillnaden på handläggningstiderna beror på att 

omständigheterna för vad som bör anses som barnets bästa har varit lättare att avgöra i de 

ärenden som avslutats snabbt. Det kan även anses skäligt ur ett samhällsperspektiv om sådana 

ärenden handlagts snabbare för att värna om det allmänna intresset. Enligt vår mening ska 

dock barnets bästa alltid väga tyngst. 

 

Det är svårt enligt oss att avgöra vad av effektivitet och noggrannhet som bör vägas tyngst. 

Av det behandlade materialet och av analysen ovan drar vi slutsatsen att det bör anses att 

dessa två är grundpelare i den svenska rättssäkerheten. Tillämpas BKA på rätt sätt bör det 

antas att både effektiviteten och noggrannheten tillämpats, därav önskas en ökad användning i 

praktiken. Slutsatsen blir även att om BKA tillämpas, följer Migrationsverket de barnrättsliga 

principerna.        

 

6.5 Hur påverkar Migrationsverkets långdragna väntetider barnet? 
 

Att barnet påverkas av långa handläggningstider är tämligen enkelt att förstå, även om det kan 

ske på olika sätt. Det bör diskuteras hur barnet påverkas av att, likt vad BO redogjorde, inte 

veta hur asylprocessen går till eller vad den innebär. 

Det har diskuterats en del om att barns välmående påverkas negativt av en lång 

handläggningstid, ofta kopplat till en ovisshet för framtiden. Detta framkommer främst i BO:s 

årsrapport, där barn delade med sig av sina tankar om processen och den svåra tiden i väntan 

på beslut. Något som måste belysas när diskussioner om ovisshet förs är att detta inte är något 

som går att komma ifrån. Oavsett om barnet får vänta en månad eller 24 månader kommer 

barnet att leva i ovisshet över vilket typ av beslut, asylansökan får. Av den anledningen bör 
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det inte vara oförenligt med barnkonventionen att barnet lever i ovisshet, det oförenliga bör 

istället ligga i att oskäligt dra ut på handläggningstiden. 

Det behöver inte alltid, i vår mening, betyda att barnet mår dåligt av att det tar lång tid om det 

är så att barnet inte förstår hur processen går till. Lever ett barn en längre tid i Sverige, utan att 

exempelvis höra något från Migrationsverket, kan barnet dra slutsatsen att ärendet är avlutat 

och att han eller hon får stanna i Sverige. Måendet kommer dock påverkas mycket negativt 

om barnet ges avslag vid ett senare skede.  

Det bör dock inte anses vara speciellt rättssäkert om den enskilda individen som berörs av en 

process inte förstår varför han eller hon genomför den eller uppger information. Detta kan 

anses gå emot 7 § FL som stadgar att en handläggning ska vara enkel och underlätta för den 

enskilda genom att vara lättbegriplig. Är det ett medvetet val av Migrationsverket att inte i 

tillräcklig grad informera barnet för att snabbt kunna handlägga ärendet eller hänger det på 

saknaden av resurser och/eller omedvetenhet om problemet.   

 

Av det ovan anförda dras slutsatsen att en lång handläggningsprocess aldrig är oförenlig med 

barnkonventionen på grund av att barnet lever i ovisshet utan att det oförenliga ligger i att 

oskäligt dra ut på handläggningstiderna. Sverige borde dock bli bättre på att informera barnet 

om asylprocessens alla moment, för att underlätta den svåra tiden i väntan på beslut.   

 

6.6 Kan inkorporeringen av barnkonventionen komma att påverka 

handläggningstiderna? 
 

Likt vad uppsatsen nämnt ett flertal gånger, arbetas det i dagsläget med att göra 

barnkonventionen till svensk lag. Det känns passande att uppsatsen tar den framtida 

barnrättslagen i beaktning då den förväntas säkerställa barns rättigheter och säkerhet 

ytterligare i Sverige. Frågan blir således hur lagen exempelvis att påverka 

handläggningstiderna.  

 

Sverige ratificerade konventionen för snart 30 år sedan. Dock har det visat sig att de åtgärder 

Sverige vidtagit inte räckt till för att skydda barnets bästa och att barnets bästa inte kommit i 

främsta rummet, vilket framkommit genom kritik.  Bristerna när det gäller barns rättigheter 

syns ofta i barns vardag då konventionen ska tillämpas, exempelvis vid långa 

handläggningstider. Varpå den i dagsläget planerade barnrättslagen behövs. Utifrån detta 

känns det passande, enligt oss, att uppsatsen tar den framtida barnrättslagen i beaktande då 

den förväntas säkerställa barns rättigheter ytterligare i Sverige. 

 

Att Norge fått kritik för att även de har haft långa handläggningstider, trots att de har 

barnkonventionen som lag är en intressant punkt i uppsatsen och kanske skulle det få många 

läsare att tänka att lagen i praktiken inte skulle vara av avgörande karaktär. Det bör dock 

uppmärksammas att det kan föreligga andra omständigheter kring deras handläggning och 

andra aspekter för handläggningstiderna som var avgörande för att tiderna blev långa. Då vi 

valt att inte utreda Norges handläggningssystem bör det av den anledningen inte tas i för stor 

beaktning, det är dock värt att nämna och kanske öppnar det upp läsarens ögon för framtida 

utredningsområden.  
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Den önskade effekten av lagen är att säkerställa att principen om barnets bästa är en 

grundläggande princip i den svenska myndighetsutövningen och på andra viktiga områden. 

Som tidigare nämnt bör alltid myndigheternas beslut grundas på lag. Barnkonventionen som 

lag skulle således genomsyra alla beslut som berör barn och ge beslutsfattare ökad kunskap 

samt ramverk för att stärka barns rättigheter. Det skulle, enligt oss, i framtiden inte gå att 

bortse i samma mån från principen om barnets bästa, vilket är fallet idag vid 

myndighetsutövande. Vidare skulle en lagstadgad princip om barnets bästa leda till att 

avgöranden i domstol tydligare visar vad det är som gäller när det kommer till barn och deras 

rättigheter. Barnrättslagen kommer sedermera leda till framtida praxis på området, vilket 

kommer kunna tillämpas vid liknande situationer, med förbehåll att varje enskild situation vad 

gäller barn är speciell. Det bör tilläggas att eftersom handläggningstiderna till stor del berodde 

på massinvandring och saknad av tillräckliga resurser för att möta antalet ansökningar i 

önskad mån, är det dock oklart om lagen skulle få den effekt att handläggningstiderna kortas 

ned. Det skulle dock finnas chans till att praxis på området skapas om handläggningstiderna 

inte anses förenliga med barnrättslagen, och således skulle det bidra till kortare 

handläggningstider.  

 

I den här situationen, då lagen ej trätt i kraft, vore det enklare att skriva vad effekten skulle bli 

om någon barnrättslag inte skulle träda i kraft. Utan en barnrättslag skulle effekterna bli 

sådana att barn i utsatta situationer, i detta fall asylsökande barn, fortsättningsvis skulle 

utsättas för en otillräcklig beaktning av barns rättigheter, eftersom det saknas tillräckliga svar 

idag på hur detta kan stoppas.  

 

Likt tidigare nämnt har intresset vad gäller barns rättigheter ökat i samhället, vilket syns på 

högre nivå genom den nationella strategin och arbetet för att göra barnkonventionen till lag, 

samt de kunskapslyft som redan nu tillämpas av myndigheter runt om i landet i väntan på 

barnrättslag. 

 

Av det som behandlats i uppsatsen kan vi dra slutsatsen att inkorporering av 

barnkonventionen inte ensam kommer att kunna korta ned handläggningstiderna. Trots att det 

kommer krävas tid och arbete med att anpassa den andra lagstiftningen, ser vi dock positivt på 

de resultat som kan komma att medföras. Det kommer inte att lika lätt gå att bortse från 

barnrättsperspektivet och kommer förhoppningsvis innebära att alla beslut verkligen 

genomsyras av barnkonventionen. Visst finns det chans att bättre anpassad praxis på området, 

efter att domstolarna hunnit tillämpa lagen, kan bidra till att korta ned 

handläggningstiderna.  I det stora hela drar vi dock slutsatsen att det inte är 

handläggningstiderna som är lagens huvudfråga, påverkan på dessa kommer endast att vara en 

biprodukt, även om det är en biprodukt som vi efterfrågar. Det går heller inte att säga att 

inkorporeringen endast skulle leda till kortare handläggningstider, det finns risk att den även 

leder till längre. Slutligen bör det nämnas att regelefterlevnaden bör anses bättre om det införs 

ytterligare en lag som skyddar barn, och framför allt ett till lager av bestämmelser. 
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7. AVSLUTANDE ORD OCH HUVUDSLUTSATS 

 

I detta kapitlet presenteras den huvudsakliga slutsats som kan dras från uppsatsens analytiska 

del och som besvarar de frågor som ställdes upp i kapitel 1. Vidare presenteras nya frågor 

som uppkommit under uppsatsskrivandets gång som kan leda till framtida diskussioner.   

 

 

I frågan om en lång asylprocess är förenlig med principen om barnets bästa i 

barnkonventionen kan både ett jakande och nekande svar ges. Vi som uppsatsförfattare kan 

dra slutsatsen av de bearbetade materialet att de inte går att säga klart och tydligt eftersom 

principen om barnets bästa inte alltid behöver betyda att handläggningen ska ske skyndsamt. 

Likt tidigare nämnt ska barnets bästa beaktas och för att uppfylla detta kanske en lång 

utredning behövs då handläggning genomförs. Det är denna avvägning som gör det svårt att 

finna ett klart och tydligt svar på frågan men det betyder inte att avvägningen i sig är dålig. 

Avvägningen kan mycket väl vara det som uppfyller principen om barnets bästa. En oskälig 

lång tid bör dock inte läggas på handläggningen då det kan komma att skada barnet, med 

oskäligt lång tid menar vi tid som inte är nödvändig i själva handläggningsprocessen likt de 

JO anförde i det tidigare nämnda beslutet från 2018. Kritiken från kommittén pekar även den 

på att det kan föreligga en oförenlighet med barnkonventionen.   

 

Vi anser att den svenska lagstiftningen och dess utformning överensstämmer med 

konventionen i viss mån. Även om FL inte uttrycker barnets bästa bör UtlL stämma överens i 

den grad att det inte bör anses att den inte är förenlig, trots den kritik vi yttrat. Vi hade 

föredragit en mer koherent utformning med barnkonventionen vad gäller principen om barnets 

bästa, det bör dock anses att portalbestämmelsen stämmer överens till övervägande del då 

barnets bästa särskilt ska beaktas i alla fall som rör barn.  

 

Av de vi tagit del av följer Migrationsverkets riktlinjer de barnrättsliga principerna i form av 

exempelvis BKA som utformats av BO. Det är dock inte möjligt för oss att säga hur de 

ställningstaganden och handböcker som vi inte tagit del av, beaktar principen om barnets 

bästa. Således bör inte allt för stor vikt läggas vid att bedöma hur Migrationsverkets riktlinjer 

i helhet följer de barnrättsliga principerna som går att utläsa i barnkonventionen. Av det vi har 

granskat och vad som tidigare framförts används BKA enbart i 55 % av fallen, vilket tyder på 

att riktlinjerna inte helt följs. Hade siffran däremot varit högre, hade resultatet möjligen blivit 

annorlunda.  Frågan blir sålunda om riktlinjerna följs vid Migrationsverkets handläggning. 

Slutsatsen blir således att följs riktlinjerna, följs barnkonventionen och motsatsvis vid ett icke 

beaktande av riktlinjerna.  

 

Avslutningsvis vill vi anföra att ämnet är högst relevant i dagens samhälle och genom 

uppsatsens gång har vår syn vidgat på området samt den problematik som återfinns där. 

Tankar har väckts och öppnat upp för diskussionsmöjligheter som på grund av uppsatsens 

omfattning inte kunnat diskuterats i den grad som önskats. Vi har diskuterat i uppsatsen om 

det ens är möjligt att barnrättslagen kommer att påverka handläggningstiderna, det skulle dock 

vara intressant att utreda vidare på vilket sätt lagen kan komma att påverka den svenska 

lagstiftningen i allmänhet och således även bidra till en mer djupgående diskussion rörande 

tidsfristerna. Det har vidare förts en diskussion mellan oss uppsatsförfattare om det 

överhuvudtaget är möjligt att ha en tidsfrist. Detta eftersom samhället ändras med tiden och 

att yttre faktorer konstant påverkar.  Att lagreglera en sådan tidsfrist kanske skulle ställa till 

med problem för myndigheter och enskilda personer. Det finns utöver dessa en mängd andra 
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frågor som är värda att utreda och vi hoppas att Du som läsare har funnit denna uppsats 

inspirerande.  
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