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1. Inledning 

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

förföljelse”.
1
 Miljontals människor i världen är ständigt på flykt 

och söker sig till andra länder från förföljelser, trakasserier, svält, 

våldtäkter, krig, tortyr samt hot och våld, en del av dessa 

människor söker skydd i Europa och Sverige. Oftast flyr dessa 

människor själva och en del med hela sin familj där barn ingår, 

det förekommer också ganska ofta att en del barn skiljs från sina 

föräldrar. 

År 2010 sökte 31 819 människor asyl i Sverige och endast 8 727 

av dessa personer beviljades uppehållstillstånd.
2
 År 2012 ansökte 

43 887 människor asyl i Sverige.
3
 

Regler om uppehållstillstånd i Sverige finns i utlänningslagen 

(UtlL), den nya UtlL trädde i kraft år 2006. I Sverige är 

Migrationsverket den myndighet som har fått i uppdrag att 

handlägga och fatta beslut om ärenden kring uppehålls- och 

arbetstillstånd samt medborgarskap. Om en person är missnöjd 

med Migrationsverkets beslut finns det möjlighet att överklaga 

beslutet till migrationsdomstolen och om man skulle vara 

missnöjd med migrationsdomstolens dom så kan man överklaga 

domen till Migrationsöverdomstolen, för att 

Migrationsöverdomstolen ska pröva ett ärende krävs det först ett 

prövningstillstånd. 

I UtlL som trädde i kraft år 2006 tillkom bestämmelsen om 

synnerligen ömmande omständigheter som ersatte den tidigare 

                                                           
1
 Artikel 14, FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 

2
 http://www.migrationsverket.se/info/5162.html 

3
 

http://www.migrationsverket.se/download/18.43648b4513b902d42692f62/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl

+2012+-+Applications+for+asylum+received+2012.pdf 

http://www.migrationsverket.se/info/5162.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.43648b4513b902d42692f62/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2012+-+Applications+for+asylum+received+2012.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.43648b4513b902d42692f62/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2012+-+Applications+for+asylum+received+2012.pdf
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bestämmelsen om humanitära skäl. Enligt den nya bestämmelsen 

kan man få uppehållstillstånd om det föreligger synnerligen 

ömmande omständigheter i ett ärende. Enligt UtlL ska man 

särskilt beakta utlänningens hälsotillstånd, situationen i 

hemlandet samt anpassning till Sverige vid bedömning av 

synnerligen ömmande omständigheter. Enligt UtlL ska vid 

bedömning av ett ärende där barn ingår ska ”styrkan” i de 

samtliga skälen för uppehållstillstånd vara något lägre för ett 

barn jämfört med vuxna personer.  

I arbetet ska huvudsakligen utredas och analyseras barns 

anpassning som grund för uppehållstillstånd i Sverige samt hur 

bestämmelsen har tillämpats av Migrationsöverdomstolen. Syftet 

har även varit att utreda om det är någon skillnad i bedömningen 

av anpassningen beroende på om den sökande är en vuxen 

person eller ett barn. 

Av det som har framkommit i arbetet kan slutsatsen dras att 

rekvisitet anpassning till Sverige som grund för 

uppehållstillstånd endast i undantagsfall lett till att domstolarna 

har beviljat uppehållstillstånd. Det kan också konstateras att det 

endast finns ett fåtal rättsfall från Migrationsöverdomstolen som 

berör frågan om barns anpassning som synnerligen ömmande för 

att få uppehållstillstånd i Sverige. Av de rättsfall som har 

presenterats i arbetet kan slutsatsen dras att t.ex. endast barns 

skolgång i Sverige, svenska vänner eller kunskaper i svenska 

språket inte räcker för att utgöra en synnerligen ömmande 

omständighet. Slutsatsen kan också dras att det måste vara frågan 

om en tillräckligt lång vistelse i Sverige för att en anpassning ska 

kunna ha skett för uppehållstillstånd. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att utreda och analysera ”barns anpassning i 

Sverige” som grund för uppehållstillstånd utifrån förarbeten, 

lagstiftning och praxis från Migrationsöverdomstolen. För att på 

ett bättre sätt kunna belysa barns anpassning som grund för 

uppehållstillstånd krävs det också att belysa bestämmelsen om 

synnerligen ömmande omständigheter. Jag kommer att redogöra 

för hur ”synnerligen ömmande omständigheter” och särskilt 

”barns anpassning” som grund för uppehållstillstånd har 

tillämpats och tolkats av Migrationsöverdomstolen i enskilda 

fall. 

 

De frågor jag försöker finna svar på är följande; 

Vad innebär anpassning till Sverige?  

När kan man beviljas uppehållstillstånd via 5:6 UtlL på grund av 

anpassning till Sverige?  

Vad är skillnaden i bedömningen av anpassningen beroende på 

om den sökande är barn eller vuxen? 

1.2 Metod 

Jag har i mitt arbete använt mig av den traditionella juridiska, 

rättsdogmatiska  

metoden, detta med anledning bland annat för att jag anser att 

valet av ämnet kan studeras och analyseras bäst genom denna 

metod. Nämligen att utifrån gällande rätt, förarbeten, praxis och 

andra skrifter som finns inom området försöka definiera och 

analysera begreppet synnerligen ömmande omständigheter och 

specifikt barns anpassning som grund för uppehållstillstånd i 

Sverige.  
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1.3 Avgränsning 

 

Jag har avgränsat mitt arbete till att behandla och analysera 

begreppet synnerligen ömmande omständigheter och fokusera 

särskilt på ”barns anpassning i Sverige” som grund för 

uppehållstillstånd i Sverige utifrån svenska UtlL, förarbeten och 

praxis och utreda hur bestämmelsen gällande barns anpassning 

som grund för uppehållstillstånd i Sverige har tillämpats av 

Migrationsöverdomstolen. 

 

I mitt arbete berör jag inte det tidigare begreppet humanitära skäl 

som har ersatts av synnerligen ömmande omständigheter. Jag är 

väl medveten om att det kommer att ske en lagändring i UtlL 

gällande barnperspektivet och som kommer att heta ”särskilt 

ömmande omständigheter” istället för ”synnerligen ömmande 

omständigheter”. Avslutningsvis diskuterar jag kort om 

lagändringen samt behovet av denna.  

 

1.4 Disposition 

 

Inledningsvis redogör jag kort om regler kring asyl. Eftersom 

regler om asyl alltid prövas först i ett ärende innan regeln om 

synnerligen ömmande omständigheter kan aktualiseras anser jag 

att det finns ett behov av att kort belysa dessa. Innebörden av 

”synnerligen ömmande omständigheter” redogörs sedan utifrån 

utlänningslagen, förarbeten och praxis. Därefter utreds och 

analyseras särskilt ”barns anpassning i Sverige” som grund för 

uppehållstillstånd i Sverige utifrån förarbeten, lagstiftning och 

praxis från Migrationsöverdomstolen. Jag kommer att redogöra 

för hur ”synnerligen ömmande omständigheter” och särskilt 

”barns anpassning” som grund för uppehållstillstånd har 



8 
 

tillämpats och tolkats av Migrationsöverdomstolen i enskilda fall 

och avslutningsvis presenterar jag mina slutsatser. 

 

2. Utlänningslagen (2005:716) 

 

Den nya UtlL antogs år 2005 och trädde i kraft år 2006, UtlL 

reglerar migrationsrättsliga förhållanden. 

 

2.1 Asyl 

 

Enligt 1 kap. 3 § UtlL avses med asyl ett uppehållstillstånd som 

beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting. Asyl är 

likt med uppehållstillstånd som beviljas på grund av 

flyktingskäl.
4
  

 

Av artikel 14 i Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna framgår det att: 

”1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl 

från förföljelse. 

2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint 

grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot 

Förenta nationernas ändamål och grundsatser.”  

 

2.2 Flykting 

 

Huvudregler om flyktingar och skyddsbehövande i övrigt finns i 

4 kap. UtlL. Flyktingdefinitionen i UtlL motsvarar reglerna i 

Genévekonventionen.
5
 

 

                                                           
4
 Utlänningslagen med kommentarer, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde upplagan, s. 49. 

5
 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning (med 1967 års tilläggsprotokoll) , Genève den 28 juli 

1951, 189 UNTS, 137. 
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Av 4 kap. 1 § UtlL framgår det att en flykting är en 

person/utlänning som inte kan återvända till det land som han 

eller hon är medborgare i, därför att han eller hon känner en 

välgrundad fruktan för att förföljas på grund av sin ras, 

nationalitet, den samhällsgrupp som han eller hon tillhör, sin 

religion, politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning. För att 

räknas som flykting ska utlänningen dessutom enligt 4 kap. 1 § 

UtlL inte kunna använda sig av sitt hemlands skydd eller inte 

vilja använda sig av skyddet i hemlandet på grund av sin fruktan. 

Det har ingen betydelse om det är myndigheterna eller enskilda 

personer som står bakom förföljelsen.
6
  

 

Som flykting räknas också de personer som är statslösa och som 

inte vill eller kan återvända till sin vanliga uppehållsort på grund 

av fruktan.
7
 

 

För att det ska anses föreligga en välgrundad fruktan på grund av 

förföljelserna krävs det att fruktan har en viss ”intensitet”.
8
 

Förföljelsen ska dessutom rikta sig mot utlänningens liv, frihet 

eller annars vara av allvarlig beskaffenhet, eller anses innebära 

en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.
9
  

                                                           
6
 4 kap. 1 § 2 st. utlänningslagen. 

7
 4 kap. 1 § 3 st. utlänningslagen. 

8
 Utlänningslagen med kommentarer, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde upplagan, s. 130. 

9
 Utlänningslagen med kommentarer, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde upplagan, s. 130 f. 
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2.3 Alternativt Skyddsbehövande  

”Med alternativt skyddsbehövande avses en utlänning som i 

andra fall än som avses i 4 kap. 1 § UtlL befinner sig utanför det 

land som utlänningen är medborgare i, därför att det finns 

grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande 

till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att 

utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson 

löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av 

urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad 

konflikt samt att utlänningen inte kan, eller på grund av risken 

inte vill, begagna sig av hemlandets skydd”.
10

 

 

”Första stycket gäller oberoende av om det är landets 

myndigheter som är ansvariga för att utlänningen löper sådan 

risk som där avses eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet 

mot att utlänningen utsätts för sådan risk genom handlingar från 

enskilda”.
11

 

 

2.4 Övrig skyddsbehövande 

 

En utlänning som inte är flykting räknas som skyddsbehövande i 

övrigt enligt 4 kap. 2 a § UtlL, om personen har lämnat sitt land 

på grund av att denne känner en välgrundad fruktan för att 

straffas med döden eller med kroppsstraff, utsättas för tortyr eller 

annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 

att personen på grund av en väpnad konflikt eller andra svåra 

motsättningar i hemlandet behöver skydd eller på grund av en 

miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland. Första och 

                                                           
10

 4 kap. 2 § utlänningslagen. 
11

 4 kap. 2 § 2 st. utlänningslagen. 
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andra stycket gäller även för en statslös utlänning som befinner 

sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga 

vistelseort. 

 

3. Synnerligen ömmande omständigheter 

Enligt 5 kap. 6 § UtlL kan man få uppehållstillstånd om det 

föreligger synnerligen ömmande omständigheter; 

Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får 

tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning 

av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen 

ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i 

Sverige. Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens 

hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i 

hemlandet. 

Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även 

om de omständigheter som kommer fram inte har samma 

allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna 

personer. 

 

Prövningen enligt bestämmelserna i 5 kap. 6 § UtlL avser 

personer som vistas i Sverige.
12

  

 

3.1 Syftet med lagändring  

 

År 2006 trädde den nya UtlL i kraft, där det tidigare begreppet 

”humanitära skäl” ändrades till ”synnerligen ömmande 

omständigheter”. Syftet med lagändring enligt regeringen var att 

en ny särskild bestämmelse skulle införas i UtlL som tydligt 

anger de situationer där en utlänning som inte skulle kunna få 

                                                           
12

 Prop. 2004/05:170 s. 187. 
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uppehållstillstånd på någon av huvudgrunderna kan beviljas 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter.
13

 Av den nya UtlL framgår det också att barns 

skäl inte behöver vara lika starka som de vuxnas, att ”barns 

omständigheter behöver inte ha samma allvar och tyngd som 

krävs för att vuxna personer ska beviljas uppehållstillstånd i 

Sverige”.
14

 

 

3.2 Tillämpning av synnerligen ömmande omständigheter 

 

För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter krävs det att en 

”sammantagen bedömning” görs av de personliga förhållandena i 

enskilda ärenden.
15

 Bestämmelsen om synnerligen ömmande 

omständigheter har vidare formulerats på ett sådant sätt att det 

blir nödvändigt att göra en individuell bedömning i varje enskilt 

ärende.
16

  

Det framgår tydligt av lagstiftningen och förarbeten till UtlL att 

bestämmelsen gällande synnerligen ömmande omständigheter är 

en undantagsbestämmelse, huvudreglerna för uppehållstillstånd 

prövas alltid först innan reglerna om synnerligen ömmande 

omständigheter kan prövas.
17

  

 

Detta innebär i praktiken att först måste det prövas om man kan 

få uppehållstillstånd i enlighet med reglerna i 4 kap. UtlL, 

nämligen som flykting, skyddsbehövande i övrigt och alternativ 

skyddsbehövande. Först därefter prövas om man kan få 

                                                           
13

 Prop. 2004/05:170 s. 185. 
14

 5 kap 6 § 2 st. utlänningslagen. 
15

 Utlänningslagen med kommentarer, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 200. 
16

 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 200. 
17

 Prop. 2004/05:170 s. 186. 
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uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter. Det innebär att reglerna om synnerligen 

ömmande omständigheter tillämpas för de situationer som inte 

omfattas av huvudreglerna för uppehållstillstånd i 4 kap. UtlL
18

 

samt att uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter beviljas enbart om man inte kan beviljas 

uppehållstillstånd på grund av någon av huvudgrunderna.
19

 

 

3.3 Det som ska beaktas vid bedömning av synnerligen 

ömmande omständigheter 

Vid bedömningen av om det föreligger synnerligen ömmande 

omständigheter i ett ärende ska de olika omständigheterna i 

ärendet vägas samman. Dessa omständigheter som kanske inte 

var för sig är tillräckliga för att uppehållstillstånd ska beviljas 

men tillsammans kan bli så starka att det kan finnas skäl att 

bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter.
20

 

De skäl som sökanden kan ha för att få uppehållstillstånd på 

grund av synnerligen ömmande omständigheter ska vara av 

personlig art, t.ex. fysisk eller psykisk sjukdom, och gälla 

situationen i Sverige i relation till personens situation i 

hemlandet. Det skulle också kunna vara så att sökanden har en 

anpassning till svenska förhållanden som tillsammans med 

sjukdom i det enskilda fallet kan anses tillräcklig för 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter. Personens situation och upplevelser i hemlandet 

ingår också i bedömningen.
21

  

                                                           
18

 Utlänningslagen med kommentarer, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 199. 
19

 Utlänningslagen med kommentarer, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 200. 
20

 Prop. 2004/05:170, s. 187. 
21

 Prop. 2004/05:170, s. 187. 
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Detta innebär att vid prövning av varje enskilt ärende ska en 

”sammanvägd” bedömning av samtliga omständigheter i ärendet 

göras och det krävs att utlänningen visar att hans omständigheter 

är sådana att dennes ”sammanvägda situation” framstår som 

synnerligen ömmande.
22

  

Enligt förarbeten till UtlL ska det även vara möjligt att väga in 

omständigheter som social utstötning, traumatisering till följd av 

tortyr eller liknande svåra upplevelser i hemlandet eller till följd 

av människohandel vid den samlade bedömningen av om 

uppehållstillstånd ska beviljas enligt 5 kap. 6 § UtlL.
23

  

Vid bedömning av uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter ska enligt UtlL särskilt beaktas 

utlänningens hälsotillstånd, situationen i hemlandet och 

anpassning till Sverige.
24

 Enligt regeringen har det däremot inte 

gått att uttömmande ange alla de omständigheter som man skulle 

kunna ta hänsyn till vid den samlade prövningen av synnerligen 

ömmande omständigheter.
25

  

3.4 Hälsotillstånd 

En utlänning som lider av livshotande sjukdom eller 

”synnerligen allvarligt handikapp” som kan behandlas i Sverige, 

men inte i hemlandet, kan i vissa fall beviljas 

uppehållstillstånd.
26

  

 

Gällande sökandens hälsotillstånd har det uttalats i förarbeten att 

begreppet hälsotillstånd tillåter beaktande av hela hälsoskalan – 

                                                           
22

 Jmf. MIG 2007:15, MIG 2007:33, MIG 2007:48. 
23

 DS 2011:14, synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder- en kartläggning av tillämpningen, s. 

28. 
24

 5 kap. 6 § UtlL. 
25

 Prop. 2004/05:170, s. 186 f. 
26

 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 201. 
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graden av friskhet eller sjukdom samt funktionsförmåga.
27

 Det 

måste vid bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas 

också vägas in om vård överhuvudtaget kan ges i Sverige i det 

enskilda fallet.
28

 Gällande vården i Sverige för utlänningen som 

lider av en allvarlig sjukdom framgår det följande av förarbeten; 

”vården måste också förväntas leda till goda resultat genom en 

påtaglig och varaktig förbättring av utlänningens hälsotillstånd, 

alternativt vara livsnödvändigt. För att det skall vara rimligt att 

Sverige ska erbjuda vård i det enskilda fallet måste även beaktas 

förutsättningarna för att utlänningen ska kunna få adekvat vård i 

hemlandet eller i ett annat land som utlänningen kan sändas till. 

Även om Sverige i vissa fall kan erbjuda en betydligt bättre vård 

än vad som kan ges i den sökandens hemland kan enbart detta 

inte motivera att ge uppehållstillstånd i Sverige”.
29

 

 

Uppehållstillstånd kan också beviljas i vissa fall vid 

verkställighetsstadiet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut om 

avvisningen eller utvisningen skulle medföra en allvarlig risk för 

utlänningens hälsa eller liv.
30

 

 

3.4.1 Praxis gällande hälsotillstånd 

 

I fallet MIG 2007:48 beviljades inte uppehållstillstånd till en 

man som hade en konstaterad HIV-infektion. I utredningen som 

Migrationsverket hade gjort i ärendet kom man fram till att vård 

och mediciner fanns att tillgå i mannens hemland. 

Migrationsöverdomstolen konstaterade att de sammantagna 

ekonomiska konsekvenserna för Sverige måste beaktas vid 

                                                           
27

 Prop. 2004/05:170 s. 190 f. och 280. 
28

 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 201. 
29

 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 201. 
30

 Prop. 2004/05:170 s. 190 f. 
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bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas och att 

ekonomiska svårigheter att få vård i hemlandet inte bör leda till 

att uppehållstillstånd beviljas. 

I fallet MIG 2010:23 beviljades en kvinna uppehållstillstånd med 

anledning av att kvinnan ansågs sakna tillgång till adekvat vård i 

hemlandet. Kvinnan hade bland annat uppgett att hon led av en 

blodcancersjukdom och att det saknades vård i hemlandet för 

henne.  

Migrationsöverdomstolen uttalade sig i målet också gällande 

vilket beviskrav som ska uppställas för den enskilde när det 

gäller tillgängligheten till adekvat vård i hemlandet. Enligt 

Migrationsöverdomstolen är omständigheter som tillgången till 

viss behandlingsmetod eller till ett visst läkemedel i utlänningens 

hemland sådana som det kan vara svårt för den enskilde att 

skaffa fram tillfredsställande utredning om. Beviskravet på den 

enskilde kan därför inte ställas alltför högt. Enligt 

Migrationsöverdomstolen ska samma beviskrav ställas på 

bevisningen vad gäller tillgången till adekvat vård i hemlandet 

som vid prövningen av om det föreligger synnerligen ömmande 

omständigheter på grund av förhållandena i övrigt i hemlandet. 

Det är den sökande som därför ska göra det sannolikt att den 

behövliga vården inte finns att tillgå i hemlandet. 

3.5 Situationen i hemlandet 

Gällande utlänningens situation i hemlandet har det uttalats i 

kommentarerna till UtlL att det inte har berörts i förarbeten till 

UtlL om vad som avses med detta rekvisit. Dock får det antas att 

det avser förhållanden som gör att en utvisning till hemlandet 
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framstår som olämpligt vid en samlad bedömning av 

utlänningens situation.
31

 

 

En närmare beskrivning av situationen i hemlandet har getts i 

SOU 2004:74, där framgår det att i de fall då det råder svåra yttre 

förhållanden i utlänningens hemland såsom krig eller 

miljökatastrof kan uppehållstillstånd normalt beviljas sökanden 

som skyddsbehövande.
32

 Det framgår också att i de fall då 

förhållandena i hemlandet har varit av den karaktären att det 

skulle vara inhumant att tvinga utlänningen att återvända till 

hemlandet har uppehållstillstånd även beviljats med hänvisning 

till politisk-humanitära skäl. För det fallet att sökanden 

exempelvis riskerar social utstötning eller svåra trakasserier vid 

ett återsändande till hemlandet kan emellertid även detta utgöra 

grund för uppehållstillstånd i Sverige.
33

  

 

Det är också möjligt att väga in omständigheter i form av social 

utstötning, traumatisering till följd av tortyr eller liknande svåra 

upplevelser i hemlandet eller till följd av människohandel liksom 

kön eller sexuell läggning och humanitära skäl som gäller någon 

annan än sökande vid bedömningen.
34

 Regeringen betonar i detta 

sammanhang starkt betydelsen av att frågor om behov av asyl 

eller skydd i övrigt liksom andra huvudgrunder för 

uppehållstillstånd noggrant prövas innan frågan om tillstånd 

enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter 

prövas.
35

 

Det går emellertid enligt förarbeten inte att generellt uttömmande 

särskilja vilka situationer i gränsområdet mellan skyddsbehov 

                                                           
31

 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 203. 
32

 SOU 2004:74, s. 148. 
33

 SOU 2004:74, s. 148. 
34

 Prop. 2004/05:170 s. 192. 
35

 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 203. 
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och synnerligen ömmande omständigheter som är att hänföra till 

den ena eller andra grunden.
36

 Exempelvis kan förföljelse eller 

trakasserier leda till fysiska skador eller traumatisering, oavsett 

om detta är att beteckna som ett sjukdomstillstånd, ett 

funktionshinder eller ett personligt lidande, vilket vid en 

sammanvägning kan utgöra grund för uppehållstillstånd. Detta 

kan dock enbart komma ifråga vid sådana fall av svåra 

traumatiserade upplevelser eller social utstötning som antingen 

inte är av tillräcklig tyngd för att asyl eller uppehållstillstånd som 

skyddsbehövande i övrigt ska kunna beviljas, eller som faller 

utanför tillämpningsområdet för flyktingbestämmelsen eller för 

bestämmelsen som skyddsbehövande i övrigt.
37

  

 

3.5.1 Praxis gällande situationen i hemlandet 

 

I fallet MIG 2009:31, I fick en ensamstående kvinna och hennes 

barn uppehållstillstånd i Sverige på grund av att det förelåg risk 

för social utstötning vid ett återvändande till hemlandet Sudan 

som hon inte hade varit i på cirka 14 år. 

Migrationsöverdomstolen anförde att den allmänna situationen i 

Sudan hade betydelse i målet när det gäller den samlade 

bedömningen som ska göras enligt bestämmelsen om 

synnerligen ömmande omständigheter.  

 

Migrationsöverdomstolen ansåg att det fanns anledning att 

beakta de svårigheter som kvinnan och hennes son kunde 

förväntas få vid ett återvändande till Sudan och konstaterade att 

det förelåg en risk för social utstötning vid ett återvändande till 

hemlandet för kvinnan och barnet. Domstolen konstaterade 

                                                           
36

 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 204. 
37

 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 204. 
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vidare att kvinnan saknade en naturlig förankring i Sudan och att 

utredningen inte heller gav stöd för att hon skulle ha tillgång till 

ett socialt nätverk i hemlandet.  

 

3.6 Anpassning till Sverige 

 

En annan omständighet som har betydelse vid bedömning av om 

det föreligger synnerligen ömmande omständigheter är hur 

mycket utlänningen har anpassat sig till svenska förhållanden. 

Anpassningen till Sverige kan exempelvis bestå i social 

etablering på olika områden.
38

  

 

3.6.1 Vistelsetid i Sverige 

 

Den anpassning i Sverige som bör ha betydelse vid bedömningen 

av synnerligen ömmande omständigheter är enligt förarbeten 

normalt sådan som har uppkommit under den sökandens lagliga 

vistelse här i Sverige.
39

 Migrationsöverdomstolen har i rättsfallet 

MIG 2007:15 prövat frågan om laglig vistelsetid respektive 

tillgodoräkningsbar vistelsetid. Migrationsöverdomstolen har 

bland annat uttalat i målet; ”Vid prövningen av om synnerligen 

ömmande omständigheter föreligger på grund av anpassning till 

Sverige genom lång vistelsetid kan, åtminstone avseende en 

vuxen sökande, endast beaktas då sökande befinner sig lagligt i 

landet. Som laglig vistelsetid räknas- förutom den tid en 

utlänning befinner sig i Sverige med stöd av en visering, 

uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller eljest direkt med stöd av 

lag- den tid utlänningens ansökan är under prövning fram till den 

tidpunkt då ett slutligt beslut rörande ansökan har vunnit laga 

                                                           
38

 SOU 2004:74, s. 145. 
39

 Prop. 2004/05:170 s. 191 och 280 f. 



20 
 

kraft och den lagstadgade tid utlänningen enligt huvudregeln har 

för att frivilligt lämna landet löpt ut”.  

 

3.6.2 Anknytning till Sverige/svenska förhållanden 

 

Det väsentliga enligt förarbeten är den anknytning sökanden har 

fått till Sverige, tiden för vistelsen kan inte ensamt vara 

avgörande vid prövning av uppehållstillstånd på grund av 

anpassning till Sverige. Det kan vidare inte ställas upp någon 

exakt gräns för hur lång tid utlänningen ska ha vistats i Sverige 

för att ha uppnått en tillräcklig stark anknytning till svenska 

förhållanden.
40

 Av prop. 2004/05:170 s. 191 framgår följande; 

”Det är viktigt att betona att tiden i sig, dvs., räknat i månader 

eller år, inte har någon självständig relevans vid bedömningen. 

Tiden har endast betydelse som orsak till att en person har hunnit 

få särskild anknytning till landet. Det ligger i sakens natur att det 

krävs viss vistelsetid för att det skall vara möjligt att få sådan 

anknytning till landet att uppehållstillstånd av det skälet kan 

beviljas. Men det går självfallet inte att ange någon vistelsetid 

som ensamt berättigar till uppehållstillstånd”. I förarbeten anges 

vidare att för att anknytningen på grund av lång vistelsetid i 

Sverige skall kunna beaktas som skäl nog för uppehållstillstånd 

krävs det också att den utdragna handläggningstiden berott på 

omständigheter utanför utlänningens kontroll.
41

 Detta innebär 

dock inte att man kan beviljas uppehållstillstånd enbart för att 

man har vistats under lång tid i Sverige utan en bedömning ska 

göras utifrån samtliga omständigheter i ärendet. 

 

 

                                                           
40

 prop. 2004/05:170 s. 280. 
41

 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 203. 
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3.6.3 Praxis gällande anpassning till Sverige 

 

En man från Irak som lagligen hade vistats i Sverige i cirka fyra 

och ett halvt år beviljades inte uppehållstillstånd. Mannen hade 

haft ett arbete under sin vistelse i Sverige.  

Migrationsöverdomstolen konstaterade att den fyra och ett halvt 

år långa tiden inte kunde anses avsevärd och utrymmet för att 

bevilja uppehållstillstånd för vuxna personer enbart på grund av 

lång vistelsetid var närmast obefintligt med hänsyn till 

bestämmelsens undantagskaraktär. Migrationsöverdomstolen 

gjorde gällande att mannens anknytning till Irak och hans 

förväntade livssituation där fick anses överväga hans anknytning 

till Sverige och hans sammanvägda situation framstod inte som 

synnerligen ömmande och därmed beviljades han inte 

uppehållstillstånd i Sverige.
42

 

Utlänningsnämnden
43

 beviljade en man från Bosnien-

Hercegovina permanent uppehållstillstånd med anledning bland 

annat av hans långa vistelse och anknytning till Svenska 

förhållanden. Prövning av ärendet skedde givetvis innan den nya 

UtlL trädde i kraft. Mannen arbetade som lokalvårdare och 

bodde tillsammans med två vuxna söner i Sverige. 

Utlänningsnämnden bedömde att enbart mannens etablering på 

arbetsmarknaden inte utgjorde skäl för uppehållstillstånd. Men 

vid en samlad bedömning fann Utlänningsnämnden att utifrån 

den särskilt långa vistelsetiden på fem och ett halvt år och den 

                                                           
42

 MIG 2008:10. 

43
 Utlänningsnämnden var en överinstans till Migrationsverket fram till den 31 mars 2006.  

Utlänningsnämnden hade som uppgift att hantera och besluta i överklaganden av  

Migrationsverkets beslut. 
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anknytning mannen hade fått till svenska förhållanden beaktades 

att han skulle få uppehållstillstånd.
44

  

Frågan om anpassning till svenska förhållanden får sin största 

betydelse i ärenden som rör barn, men kan också ha betydelse 

när det gäller utlänningar som vistats här i Sverige viss tid eller 

utlänningar av viss härkomst där avvisningsbeslut inte kunnat 

verkställas.
45

 Det bör också i detta sammanhang påpekas att 

domstolen i t.ex. målet MIG 2007:15 underströk att utrymmet för 

att bevilja vuxna utan medsökande barn uppehållstillstånd enbart 

på grund av lång tillgodoräkningsbar vistelsetid närmast är 

obefintligt. Detta med hänsyn till bestämmelsens 

undantagskaraktär och den restriktiva tolkning den är föremål 

för. 

4. Barnperspektivet 

 

”Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även 

om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar 

och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna 

personer”.
46

 Detta innebär att ärenden där barn förekommer ska 

behandlas annorlunda jämfört med ärenden som berör vuxna 

personer samt att barns omständigheter inte behöver vara av 

samma allvar och tyngd som krävs för vuxna personer och att 

lägre krav ska ställas på barns situationer för att 

uppehållstillstånd ska beviljas på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter. 

 

Migrationsöverdomstolen har i målet MIG 2010:6 uttalat att 

”även om det inte krävs lika mycket för att omständigheterna ska 

                                                           
44

 UN 334-98. 
45

 SOU 2004:74, s. 145. 
46

 5 kap. 6 §, 2 st. utlänningslagen. 
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anses vara synnerligen ömmande i ett fall som gäller barn som 

om det endast hade handlat om vuxna personer konstaterar 

emellertid Migrationsöverdomstolen att - trots att det är fråga om 

barn - det inte är tillräckligt att omständigheterna är ömmande 

eller ens särskilt ömmande. Också för deras del gäller att de 

relevanta omständigheterna ska vara synnerligen ömmande, om 

än objektivt sett i lägre grad än när det gäller vuxna människor”. 

 

För barn, precis som för vuxna människor gäller det att 

huvudgrunderna för uppehållstillstånd först ska prövas innan 

uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande 

omständigheter kan prövas.
47

 Barnbestämmelsen är även avsedd 

att markera att barnets individuella skäl för uppehållstillstånd 

måste prövas särskilt och inte enbart som en del av föräldrarnas 

ärenden.
48

 

4.1 Barnets bästa 

Vid prövningen av ärenden som berör barn ska alltid den s.k. 

portalbestämmelsen om barnets bästa beaktas.
49

 Enligt 1 kap. 10 

§ UtlL gäller att, i fall som berör ett barn ska det särskilt beaktas 

vad hänsynen till barnets bästa och utveckling samt barnets bästa 

i övrigt kräver. Bestämmelsen är baserat på Barnkonventionens 

artikel 3.1. Barnkonventionen ger uttryck för fyra 

huvudprinciper, nämligen hänsyn till barnets bästa, vikten av att 

lyssna till barnet när det berörs, barnets rätt till liv och utveckling 

samt barnets rätt att utan diskriminering åtnjuta sina rättigheter.
50

 

Det har ansetts finna ett stort behov av ett förtydligande av hur 

bestämmelsen om barnets bästa skulle beaktas vid prövningen av 

                                                           
47

 Prop. 2004/05:170, s. 194. 
48

 Prop. 2004/05:170 s. 195 och 281. 
49

 1 kap. 2 §, 1 kap. 10 § UtlL. 
50

 Barnkonvention, artikel 3, 12, 6 och 2. 
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synnerligen ömmande omständigheter. Enligt förarbeten till UtlL 

har regeringen gjort den bedömning att UtlL är förenlig med de 

krav som barnkonventionen har ställt.
51

 Artikel 3:1 i 

Barnkonventionen är till för att försäkra att barns bästa beaktas i 

varje beslut och varje åtgärd som vidtas. Den rättsliga 

skyldigheten gäller alla beslut och åtgärder som direkt eller 

indirekt påverkar barn. 
52

  

 

Vidare framgår det också av förarbeten att bara för att ett ärende 

rör ett barn innebär det per automatik inte att barnet ska beviljas 

uppehållstillstånd för det. Det framgår nämligen att prövningen 

av barnets bästa inte kan i förhållande till utlänningslagen ges så 

långtgående betydelse att det nästan blir ett eget krav för 

uppehållstillstånd att vara barn.
53

 

 

4.2 Barns situation i hemlandet 

 

Liksom för vuxna gäller det även för barn att vid prövningen av 

ansökan om uppehållstillstånd beakta deras situation i 

hemlandet. 

 

4.3Barns hälsotillstånd 

 

När det gäller barns sjukdom behöver det inte vara fråga om en 

livshotande sjukdom för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas 

ett barn med vårdbehov till skillnad från vuxna personer. Vid 

prövningen ska hänsyn tas till sådant som barnets framtida 

utveckling och livskvalitet samt vårdmöjligheterna i hemlandet 

                                                           
51

 Prop. 2004/05:170, s. 246. 
52

 General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary, 

consideration (art. 3, para. 1), sidan 7.  
53

 Prop. 2004/05:170, s. 247. 
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och de ekonomiska åtaganden som kan bli följden av att ett 

uppehållstillstånd beviljas i Sverige.
54

 

När det gäller barn med funktionshinder bör det likaså vara 

möjligt att ta större hänsyn till prognos, vårdbehov och 

psykosocial utveckling liksom till stödmöjligheterna i såväl 

Sverige som i hemlandet än vad man skulle göra för vuxna 

personer. Liksom för vuxna gäller det även för barn att den 

samlade bedömningen i det enskilda ärendet ska vara avgörande.  

4.3.1 Praxis gällande barns hälsotillstånd 

I fallet MIG 2007:25 beviljades inte en kvinna och hennes son 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter. Sonen led av en allvarlig form av epilepsi som 

krävde kontinuerlig medicinering som inte fanns tillgängligt i 

deras hemland. De sökande gjorde gällande att utan vård och 

medicin riskerar sonen att försättas i ett livshotande tillstånd. 

Migrationsöverdomstolen konstaterade att det var ostridigt i 

målet att sonen led av epilepsi och att han hade erhållit vård i 

hemlandet. Domstolen angav även att de sökande inte hade 

uppgivit något som skulle kunna ge domstolen anledning att anta 

att det inte fanns någon tillfredställande vård för pojken i 

hemlandet. Migrationsöverdomstolen konstaterade vidare att det 

inte har visats i målet att sonens framtida utveckling och 

livskvalitet på ett avgörande sätt skulle äventyras om de sökande 

återvände till hemlandet samt att det faktum att den tillgängliga 

vården i Sverige var av högre kvalitet inte i sig skulle kunna 

medföra att de sökande beviljades uppehållstillstånd.  

Vidare angav domstolen att även om omständigheterna i ett 

barns ärende inte har samma allvar och tyngd som för vuxna 
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 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 205 
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personer så föreligger inte det omständigheter som krävs för att 

de sökande skulle kunna beviljas uppehålls-tillstånd pga. 

synnerligen ömmande omständigheter.  

4.4 Barns anpassning  

 

Vid bedömning av uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter beaktas också barns anpassning till 

Sverige. 

 

4.4.1 Det som ska beaktas vid bedömning av barns 

anpassning till Sverige 

Enligt förarbeten till UtlL finns det skäl att i ärenden som rör 

barn, i högre grad väga in ett barns anpassning till svenska 

förhållanden i den samlade bedömningen.
55

 Vidare ska vid 

bedömningen ”styrkan” i de samtliga skälen för 

uppehållstillstånd vara något lägre för ett barn jämfört med 

vuxna personer.
56

 

Ett barns anpassning till svenska förhållanden kan inte ensamt 

anses ha avgörande betydelse vid bedömning av 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter. Enligt förarbeten till UtlL finns det många barn 

som tillsammans med sina föräldrar bor i Sverige under en 

begränsad tid där det inte anses rimligt att med stöd av denna 

undantagsbestämmelse i 5 kap. 6 § UtlL bevilja dem 

uppehållstillstånd. Det anses inte heller i sig negativt för ett barn 

                                                           
55

 Prop. 2004/05: 170, s. 281. 
56

 Utlänningslagen med kommentar, Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, åttonde uppl. s. 205. 
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att tillsammans med sina föräldrar och eventuella syskon 

återvända till familjens hemland.
57

 

Regeringen ansåg visserligen att det är naturligt att barn oftast 

snabbare anpassar sig till nya förhållanden, men ett barns 

anpassning till svenska förhållanden kan inte ensamt tillmätas 

avgörande betydelse.
58

 Även Migrationsöverdomstolen har 

konstaterat att ett barns anpassning till svenska förhållanden inte 

ensamt kan anses ha avgörande betydelse även om det finns skäl 

att i högre grad väga in ett barns anpassning till svenska 

förhållanden i den samlade bedömningen
59

. Av SOU 2004:74. s. 

140 framgår det att de barn som har fått en stark anknytning till 

Sverige och anpassat sig till Svenska förhållanden under en lång 

vistelsetid och anpassat sig kan beviljas uppehållstillstånd i 

Sverige, dock framgår det inte hur lång tid det behövs för att man 

ska anses ha anpassat sig till Sverige. 

4.4.2 Vistelsetid i Sverige 

I enlighet med det som har nämnts ovan gällande vuxnas 

anpassning till Sverige så gäller det även för barn att den 

anpassning i Sverige som ska ha betydelse vid prövning av 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter är normalt endast sådan anpassning som har 

uppkommit under den lagliga vistelsen här i Sverige. För att 

anknytning till Sverige på grund av en lång vistelsetid ska kunna 

beaktas som skäl för uppehållstillstånd krävs vidare att den 

utdragna handläggningstiden berott på omständigheter utanför 

den sökandens kontroll.
60

 Om utlänningen t.ex. uppsåtligen har 

försenat handläggningen av ärendet, genom att t.ex. undanhålla 
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 Prop. 2004/05 s. 195 och 218 f. 
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 Prop. 2004/05:170 s. 281. 
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 MIG 2007:33 
60

 Prop. 2004/05:170, s. 281. 
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uppgifter eller handlingar och inte medverkar i utredningen, ska i 

dessa fall uppehållstillstånd normalt inte beviljas.  

4.4.3 Skyndsam handläggning 

Vidare önskar regeringen att det ska vara skyndsam 

handläggning i ärenden där barn förekommer med anledning av 

att långa perioder av osäkerhet för familjen ofta påverkar barnets 

situation negativt, inte minst i psykiska hänseenden.
61

 

4.4.4 Anpassningstid samt anknytning till Sverige 

Gällande anpassningstiden i Sverige har det uttalats i förarbeten 

att tiden i sig, dvs. räknat i månader eller år inte har någon 

självständig betydelse vid bedömningen av uppehållstillstånd på 

grund av synnerligen ömmande omständigheter. Tiden har 

endast betydelse som orsak till att en person har hunnit få 

särskild anknytning till landet. Det framgår också av förarbeten 

till UtlL att det ligger i sakens natur att det krävs viss vistelsetid 

för att det skall vara möjligt att få sådan anknytning till landet att 

uppehållstillstånd av det skälet kan beviljas. Men det finns inte 

någon viss angiven vistelsetid som ensamt berättigar till 

uppehållstillstånd.
62

 I fallet MIG 2009:33 beviljades inte en 

familj med tre barn som hade bott i Sverige i nio år 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter. Familjen hade bott i Sverige i nio år med 

anledning av att mannen i familjen hade arbetat vid en utländsk 

beskickning. Familjen uppgav bland annat i målet att barnen 

ville fortsätta studera i Sverige samt att de genom nio års vistelse 

här fått en särskild anknytning till Sverige. 

Migrationsöverdomstolen uppgav att vistelsen på nio år förvisso 

är relativt lång, speciellt ur barnens perspektiv men eftersom 
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familjen hade bott i Sverige på grund av en UD-visering kunde 

de inte genom vistelsetiden ansetts fått en sådan särskild 

anknytning till Sverige att uppehållstillstånd kunde beviljas.  

Vid införandet av portalparagrafen om hänsynen till barnets 

bästa uttalade sig regeringen om vissa avvägningsfrågor 

beträffande barn. Det konstaterades att ”principen om barnets 

bästa i många ärenden får anses tala för att medge bosättning i 

Sverige, dels i fråga om barn som kommer hit från krigshärjade 

länder och dels i fråga om barn som lider av sjukdomar eller 

handikapp som inte kan behandlas i hemlandet. Regeringen tog 

dock avstånd från den etnocentriska syn som innebär att barn 

närmast regelmässigt skulle anses ha det bäst i Sverige, oavsett 

språklig, kulturell och nationell bakgrund och tillhörighet. Att ett 

barn som följt med sina föräldrar till Sverige även följer med 

föräldrarna när de måste återvända till hemlandet kunde alltså 

inte i sig anses som negativt för barnet, och förhållandet som 

sådant kan enligt regeringens uttalanden inte tillmätas större 

betydelse som grund för permanent uppehållstillstånd”. 

Regeringen fann alltså att det inte kan sägas att det generellt 

skulle allvarligt skada ett barn i dess psykosociala utveckling att 

följa med sina föräldrar till ett annat land, särskilt om det avser 

utlänningens hemland. Detta anses enligt samma uttalande vara 

fallet även för barn som vistats i Sverige ”under den betydande 

men dock begränsade tid som ett slutgiltigt avgörande av 

ansökan om uppehållstillstånd kan kräva under normala 

förhållanden”.
63

 

4.5 Praxis gällande barns anpassning till Sverige 

I ett fåtal fall har Migrationsöverdomstolen bedömt frågor om 

huruvida barn bör beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § 
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UtlL.  När det gäller barn har Migrationsöverdomstolen i MIG 

2007:5 behandlat frågan om en person ska behandlas som barn 

eller vuxen då personen blivit myndig under asylprocessen. 

Domstolen uttalade att det är personens ålder vid beslutstillfället 

som ska vara avgörande, inte åldern vid det ursprungliga 

ansökningstillfället. Uttalandet bekräftades senare i MIG 

2007:15. Detta innebär att det har förekommit att ”barns” 

ansökan avslagits på den grunden att de har hunnit bli ”vuxna” 

under processen. 

I fallet MIG 2008:3 bedömdes en familj med minderåriga barn 

ha vistats alltför kort tid i Sverige (cirka 1,5 år) för att 

uppehållstillstånd skulle kunna beviljas. 

Migrationsöverdomstolen konstaterade att endast den tid som 

familjen hade vistats i Sverige i samband med den aktuella 

ansökan om uppehållstillstånd kunde beaktas. Den vistelsetid 

som hänförde sig till tidigare ansökningar om uppehållstillstånd 

skulle således inte beaktas, eftersom en eventuell anpassning till 

Sverige under den tiden fick anses ha beaktats vid prövning av 

den tidigare ansökan. Familjens tillgodoräkningsbara tid var 

enligt domstolen inte en avsevärd tid, även med beaktande av att 

ett barn berördes av prövningen. Med hänsyn därtill fann 

domstolen att även om familjen i viss utsträckning hunnit 

anpassa sig till Sverige var omständigheterna i målet inte sådana 

att uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL kunde beviljas 

på grund av deras anpassning till Sverige. Slutligen fann 

domstolen att barnens psykosociala utveckling inte skulle ta 

skada om barnen följde med föräldrarna till hemlandet. 

Domstolen ansåg således att det inte fanns någon åberopad 

enskild omständighet som var tillräcklig för att bevilja 

uppehållstillstånd enligt aktuell bestämmelse och inte heller vid 

en sammantagen bedömning av familjens situation, med 
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beaktande av barnets bästa, fanns det skäl att bevilja 

uppehållstillstånd. 

I MIG 2007:16 beviljades inte en familj med fyra barn 

uppehållstillstånd. Barnen hade gått i skola i Sverige och lärt sig 

det svenska språket. Migrationsöveromstolen ansåg att familjen 

inte kunde anses ha fått någon stark anknytning till svenska 

förhållanden. Migrationsöveromstolen tillade även att det 

förhållandet att barnen gick i skolan och hade lärt sig tala 

svenska inte var tillräckligt för att beviljas uppehållstillstånd i 

Sverige på grund av synnerligen ömmande omständigheter. 

I MIG 2010:6 påpekade Migrationsöverdomstolen att när det 

gäller utlänningens anpassning i Sverige har omständigheter som 

vistelsetiden i landet, skolgång samt relationer genom arbete 

eller andra sociala nätverk betydelse för bedömningen. Enligt 

Migrationsöverdomstolen är sådana omständigheter sällan 

tvistiga och det är normalt inget problem för sökanden att förete 

utredning i den delen. Migrationsöverdomstolen konstaterade att 

sökanden i varje enskilt ärende har därför själv att visa att det 

förelegat sådana omständigheter, som utgör grund för 

uppehållstillstånd i Sverige. I det aktuella fallet uppgick barnens 

lagliga vistelsetid i Sverige till tre år och domstolen konstaterade 

att det inte var en avsevärd tid och inte heller kunde barnens 

anpassning till Sverige ensamt utgöra skäl för uppehållstillstånd. 

Sedan prövade Migrationsöverdomstolen barnens situation i 

hemlandet och fann att den inte var av så allvarligt slag att den 

på egen hand borde medföra att de beviljades uppehållstillstånd 

på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Vidare 

betonade Migrationsöverdomstolen att även för barn ska 

omständigheterna vara synnerligen ömmande, om än objektivt 

sett i lägre grad än när det gäller vuxna personer. Mot den 
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bakgrunden och vid en samlad bedömning av barnens 

hälsotillstånd, deras relativa anpassning under sin vistelsetid i 

Sverige och deras situation i hemlandet samt med beaktande av 

vad hänsynen till barnens hälsa och utveckling samt deras bästa i 

övrigt krävde, fann Migrationsöverdomstolen att 

omständigheterna trots allt inte var sådana att uppehållstillstånd 

borde beviljas enligt 5 kap. 6 § UtlL. 

I MIG 2007:48 hade familjen vistats i Sverige i drygt två och ett 

halvt år, vilket enligt domstolen var en förhållandevis kort tid. 

Vidare konstaterade Migrationsöverdomstolen att inget av 

barnen hade börjat i skolan. Även om det äldsta barnet hade 

svenska kamrater och familjen hade anpassat sig till Sverige och 

i viss utsträckning talade svenska ansåg 

Migrationsöverdomstolen att familjen inte hade fått en sådan 

anpassning till Sverige som avses i utlänningslagen. Slutligen 

konstaterade domstolen att det inte fanns någon enskild 

omständighet som var tillräcklig för att uppehållstillstånd skulle 

beviljas enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen och inte heller vid en 

samlad bedömning förelåg det synnerligen ömmande 

omständigheter. 

I MIG 2009:8 anförde domstolen att även trots att den sökande 

var ett barn så hade hon vistats en kort tid (cirka 2,5 år) i Sverige 

och även om hon i viss utsträckning hade hunnit anpassa sig till 

svenska förhållanden så ansåg domstolen att hon fick anses ha en 

betydligt starkare anknytning till hemlandet. Domstolen menade 

även att minderåriga barn borde vistas hos sina föräldrar och att 

de omständigheter som förts fram i målet talade för att 

föräldrarna fanns kvar i hemlandet. 
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4.6 Analysen av praxis gällande barns anpassning till Sverige 

Jag anser, liksom Utvärderingsutredningen
64

, att praxis gällande 

barns anpassning till Sverige, är inte helt utvecklad. I en studie 

som Utvärderingsutredningen har gjort fanns det bland de 

studerade besluten från Migrationsverket inte ett enda ärende där 

enbart anpassningen till Sverige utgjort en avgörande 

omständighet. Däremot hade barns anpassning, enligt 

Utvärderingsutredningen, beaktats vid en samlad bedömning i 

några enstaka ärenden, särskilt när det gällde familjer med 

minderåriga barn. I flertalet av de domar och beslut som 

Utvärderingsutredningen studerat hade en bedömning av både 

anpassningen till Sverige och utlänningens situation i hemlandet 

gjorts.
65

 I två bifallsavgöranden
66

 av de som ingick i 

kartläggningen har domstolarna som huvudsaklig grund för 

uppehållstillstånd beaktat sökandens anpassning till Sverige. Det 

ena ärendet avsåg en vuxen person och det andra avsåg en 

barnfamilj. Med hänsyn till att domstolarna inte var eniga i något 

av avgörandena bör man, enligt utredningen, vara försiktig med 

att dra några slutsatser om domstolarnas tillämpning utifrån 

dessa avgöranden. I ett annat ärende där sökanden beviljades 

uppehållstillstånd, som gällde en barnfamilj, var det främst den 

psykiska ohälsan hos familjen som ledde till att synnerligen 

ömmande omständigheter ansågs föreligga. Därutöver beaktade 

domstolen att barnen hade anpassat sig i Sverige, genom sin 

skolgång. I en del domar har domstolen motiverat varför 

anpassningen till Sverige varit otillräcklig och tillämpningen 

tycks ha varit i enlighet med motivuttalanden och praxis. I de 

fallen har det rört sig om tillgodoräkningsbar vistelsetid som 
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understigit den tid som enligt Migrationsöverdomstolen inte är 

”tillräcklig” för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas på grund 

av synnerligen ömmande omständigheter. Det finns dock ingen 

uttalad ”tillräcklig” tid i praxis, utan en prövning görs i varje 

enskilt fall. 

Utifrån de domar som utredningen har studerat drar 

Utvärderingsutredningen slutsatsen att rekvisitet utlänningens 

anpassning till Sverige endast i undantagsfall lett till att 

domstolarna har beviljat uppehållstillstånd, men att klaganden 

ofta gjort gällande anpassning till Sverige som ensam 

omständighet eller tillsammans med sitt hälsotillstånd eller sin 

situation i hemlandet.
67

 

Det kan konstateras att det endast finns ett fåtal rättsfall som 

berör frågan om barns anpassning som synnerligen ömmande för 

att få uppehållstillstånd i Sverige. Av de rättsfall som har 

presenterats i arbetet kan slutsatsen dras att t.ex. endast barns 

skolgång i Sverige, svenska vänner eller kunskaper i svenska 

språket inte räcker för att utgöra en synnerligen ömmande 

omständighet
68

. Exempelvis i fallet MIG 2007:16 hade fyra barn 

i en familj gått i en svensk skola under sin lagliga vistelse här 

och lärt sig svenska men Migrationsöverdomstolen ansåg inte att 

det var tillräckligt för att anse att de hade fått en stark anknytning 

till svenska förhållanden. I MIG 2007:48 konstaterade 

Migrationsöverdomstolen att även om det äldsta barnet i familjen 

hade svenska kamrater och familjen hade anpassat sig till 

Sverige och i viss utsträckning talade svenska ansåg domstolen 

att familjen inte hade fått en sådan anpassning till Sverige som 

avses i utlänningslagen. I fallet MIG 2010:6 uttalade 
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Migrationsöverdomstolen att när det gäller utlänningens 

anpassning i Sverige har omständigheter som vistelsetiden i 

landet, skolgång samt relationer genom arbete eller andra sociala 

nätverk betydelse vid bedömning av synnerligen ömmande 

omständigheter. Barnen i det aktuella fallet hade lagligen vistats 

i Sverige i tre år men Migrationsöverdomstolen kom fram till att 

det inte var en avsevärd tid och inte heller kunde barnens 

anpassning till Sverige ensamt utgöra skäl för uppehållstillstånd.  

Utifrån de rättsfall som har presenterars i arbetet kan man också 

dra slutsatsen att det måste vara frågan om en tillräckligt lång 

vistelse i landet för att en anpassning ska kunna ha skett för 

uppehållstillstånd. I en del rättsfall har Migrationsöverdomstolen 

kommit fram till att varken 1,5, 2,5 eller 3 år kan vara tillräckligt 

för att man ska anses ha anpassat sig till Sverige
69

.   

Exempelvis ansågs 1,5 år ”alltför kort tid” för att 

uppehållstillstånd ska kunna beviljas
70

. Migrationsöverdomstolen 

uttalade att enligt domstolens bedömning är 1,5 år inte en 

avsevärd vistelsetid i Sverige, även med beaktande av att barn är 

berörda. Domstolen uttalade att även om familjen i viss 

utsträckning hade hunnit anpassa sig till svenska förhållanden är 

omständigheterna inte sådana att de kan beviljas 

uppehållstillstånd på grund av deras anpassning här. 

I MIG 2009:8 ansågs 2,5 år ”kort tid”, även om domstolen ansåg 

att sökanden i det aktuella fallet i ”viss utsträckning” hade hunnit 

anpassa sig till svenska förhållanden men ansågs dock ha en 

betydligt starkare anknytning till hemlandet.  
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I MIG 2007:48 ansågs drygt två och ett halvt år en 

”förhållandevis kort tid”. Migrationsöverdomstolen konstaterade 

i beslutet att; 

”Familjen har vistats i Sverige i drygt två och ett halvt år - en 

förhållandevis kort tid. Inget av barnen har ännu uppnått 

skolåldern. Även om det äldsta barnet har svenska kamrater och 

familjen har anpassat sig till Sverige och i viss utsträckning talar 

svenska kan inte en sådan anpassning till Sverige som avses i 

utlänningslagen anses föreligga. Inte heller det förhållandet att 

familjen har släktingar i Sverige medför att uppehållstillstånd bör 

beviljas”. 

I fallet MIG 2010:6 ansåg Migrationsöverdomstolen att tre år 

inte var en ”avsevärd tid”. Fallet avsåg tre barn, 9, 13 respektive 

14 år gamla och hade vistats lagligt i Sverige i tre år, barnen 

hade gått i skolan under deras vistelese här. 

Migrationsöverdomstolen hänvisade till MIG 2009:8 och 

konstaterades att i det fallet betraktades en vistelsetid på drygt 

två som relativt kort och därmed kan inte en vistelsetid på tre år 

anses vara en avsevärd tid. 

I MIG 2009:33 har Migrationsöverdomstolen uttalat att 9 år är 

”relativ lång tid” men i detta fall fick familjen inte 

uppehållstillstånd eftersom de hade haft en UD-visering i 

Sverige.  

I fallet MIG 2008:10 ansågs inte fyra och ett halvt år ”avsevärd” 

tid.  Ärendet avsåg endast en vuxen person som hade arbetat i 

Sverige under sin lagliga vistelse här. Domstolen uttalade att 

bevilja uppehållstillstånd för vuxna personer enbart på grund av 

lång vistelsetid i Sverige var närmast obefintligt med hänsyn till 

bestämmelsens undantagskaraktär. 
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Det är också viktigt att komma ihåg att den vistelsetid som ska 

beaktas är den som utgörs av barnens legala vistelse i Sverige, 

alltså den tiden då ärendet pågår. Även om anpassning i vissa 

fall, kan ha skett så har det i några rättsfall inte lagts någon vikt 

vid anpassningen om denna skett under illegal vistelsetid. Det 

har även förekommit att barn som har hunnit anpassa sig till 

Sverige fyllt 18 år innan processen avslutats och behandlats då 

som vuxna i bedömningen. Kraven för uppehållstillstånd är då 

högre, oavsett om personen anpassat sig i Sverige som barn.  

I en del ärenden har även en bedömning gjorts av barnens 

anpassning i Sverige i förhållande till bland annat hurdan 

psykosocial skada de kan åsamkas av att återvända till 

hemlandet. Om ingen bevisning kan uppges i ärendet för att barn 

riskerar en sådan skada vid ett återvändande, har det i så fall 

vägts tyngre att barnet får vistas med sina föräldrar och att de 

återvänder till hemlandet än att barnet stannar i Sverige till följd 

av den anpassning som skett för barnet i Sverige. Exempelvis i 

fallet MIG 2008:3 uttalade Migrationsöverdomstolen att barnens 

psykosociala utveckling inte skulle ta skada om barnen följde 

med föräldrarna till hemlandet. Dock vid en samlad bedömning i 

ärendet fann domstolen att med beaktande av barnets bästa fanns 

det inte skäl att bevilja uppehållstillstånd. 

Vidare ska det också beaktas att utlänningens skäl för att få 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter ska vara dennes personliga skäl som berör denne 

själv och ska gälla situationen i Sverige och ska prövas mot 

dennes situation i hemlandet och vid en samlad bedömning 

övervägas om skälen är starkare i Sverige eller i utlänningens 

hemland. Exempelvis i MIG 2009:8 beviljades inte ett barn 

uppehållstillstånd i Sverige eftersom man ansåg att barnet hade 
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en ”betydligt starkare” anknytning till hemlandet eftersom 

barnets föräldrar fanns kvar i hemlandet.  

Även barnombudsmannen har gjort en utredning av praxis 

gällande synnerligen ömmande omständigheter och har kommit 

fram till att den nya lagstiftningen hittills har tillämpats mycket 

restriktivt, även när det gäller barn.
71

 Barnombudsmannen 

uttalade att barns möjligheter att få uppehållstillstånd har snarare 

begränsats genom att Migrationsöverdomstolen har en snäv 

tolkning. ”Det är en sak om praxis följer lagen och en annan sak 

om man tycker att praxis blir rimlig och bra”, uttryckte 

barnombudsmannen.
72

 Barnombudsmannen uttalade vidare att 

bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter aldrig 

var tänkt att utgöra en skärpning jämfört med tidigare regler. 

Men trots detta finns det tecken på att tillämpningen av 

bestämmelsen har blivit hårdare än tillämpningen av den tidigare 

bestämmelsen om humanitära skäl.
73

 

Gällande utvärderingsutredning
74

 uttalade barnombudsmannen 

på följande sätt; 

”Jag delar utredningens slutsats att frågan om hur barnspecifika 

skäl beaktas kräver fortsatt uppmärksamhet. Vår bedömning är 

att utlänningslagen och deras förarbeten ger utrymme till en 

generösare tolkning av barnspecifika skäl än vad som hittills har 

skett. Det gäller hur man bedömer barns hälsotillstånd, barns 

anpassning till Sverige och barns situation i hemlandet”.
75

 

Även Rädda Barnen har uttalat sig gällande tillämpning av 

synnerligen ömmande omständigheter. Rädda Barnen har också 

                                                           
71

 http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2009/6/alltfor-hard-praxis-i-bedomningen-av-barnspecifika-skal/ 
72

 http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2011/5/barns-egna-asylskal-maste-tydliggoras-i-lagstiftningen/ 
73

 http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2009/6/alltfor-hard-praxis-i-bedomningen-av-barnspecifika-skal/ 
74

 Ds 2011:14. 
75

 http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2009/6/alltfor-hard-praxis-i-bedomningen-av-barnspecifika-skal/ 

http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2009/6/alltfor-hard-praxis-i-bedomningen-av-barnspecifika-skal/
http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2011/5/barns-egna-asylskal-maste-tydliggoras-i-lagstiftningen/
http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2009/6/alltfor-hard-praxis-i-bedomningen-av-barnspecifika-skal/
http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2009/6/alltfor-hard-praxis-i-bedomningen-av-barnspecifika-skal/


39 
 

kommit fram till att lagstiftningen behöver bli tydligare när det 

gäller synnerligen ömmande omständigheter för 

uppehållstillstånd i Sverige. Rädda Barnen har uttalat att den nya 

lagstiftningen syftade till att särskild hänsyn skulle tas till barns 

bästa, men det är oklart om så är fallet idag. Rädda Barnen anser 

att det är viktigt att synliggöra att barn kan ha andra typer av skäl 

för uppehållstillstånd än vuxna personer samt att barn har rätt att 

få komma till tals under asylprocessen.
76

 

5. Sammanfattning och slutsatser 

Den nya utlänningslagen ändrades år 2006 och begreppet 

”humanitära skäl” ändrades till ”synnerligen ömmande 

omständigheter”. I enlighet med det som har nämnts ovan har 

syftet med lagändringen från humanitära skäl till synnerligen 

ömmande omständigheter varit att en ny särskild bestämmelse 

skulle införas som tydligt anger de situationer där en person som 

inte skulle kunna få uppehållstillstånd på någon av 

huvudgrunderna kan beviljas uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter.
77

 Efter lagändringen 

behöver barns asylskäl inte vara lika starka och de behöver inte 

ha samma tyngd som krävs för att vuxna personer ska beviljas 

uppehållstillstånd i Sverige”.
78

 

5.1 Problem med begreppet ”anpassning till Sverige” 

Jag anser att det största problemet med begreppet anpassning till 

Sverige är att det inte har konkretiserats närmare kring vad som 

gäller för att man ska anses ha anpassat sig till Sverige. Varken 

lagstiftningen eller förarbeten har preciserat om exakt vad som 

krävs för anpassningen, t.ex. ska man ha bott här under en viss 
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tid, hur lång är i så fall den tiden, ska man ha lärt sig det svenska 

språket, ha svenska vänner, leva ett hederligt liv och inte begå 

brott?  

Visserligen har Migrationsöverdomstolen i en rad avgöranden 

uttalat sig gällande kraven för att ha anpassat sig till Sverige. 

Men jag anser inte att det är tillräckligt tydligt och bedömningen 

har varit alltför snäv, man har inte kunnat hämta konkret 

vägledning från Migrationsöverdomstolens avgöranden. Utifrån 

Migrationsöverdomstolens avgöranden kan man ställa frågan om 

det överhuvudtaget är möjligt att ett barn genom sin anpassning i 

Sverige kan beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter på endast denna grund. Kunskaper i 

det svenska språket, svensk skolgång samt svenska vänner har 

inte ansetts utgöra tillräckliga skäl i sig. Följande fråga blir då 

om ett barn kan vistas legalt i Sverige tillräckligt länge 

tidsmässigt för att anses ha anpassat sig till Sverige så pass väl 

att uppehållstillstånd kan bli aktuellt. I de rättsfall där barnen 

kanske hade kunnat anses ha anpassats till Sverige så har det 

antingen varit frågan om illegal vistelsetid i viss mån eller så har 

barnet hunnit fylla 18 år, vilket lett till att uppehållstillstånd inte 

beviljats. 

Jag delar samtligas mening som uttryckt att synnerligen 

ömmande omständigheter har hittills varit allt för snävt. Detta 

med anledning bland annat av att Migrationsverket och 

Migrationsdomstolarna i väldigt få fall har beviljat 

uppehållstillstånd på denna grund och jag anser inte att man har 

levt upp till syftet med införandet av synnerligen ömmande 

omständigheter, framför allt andra stycket i 5 kap. 6 § 

utlänningslagen. Av det framgår att barn får beviljas 

uppehållstillstånd även om omständigheterna inte har samma 
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allvar och tyngd som krävs för att en vuxen ska beviljas 

uppehållstillstånd i Sverige. Det framgår av förarbeten till 

utlänningslagen att lägre krav skulle kunna ställas på styrkan av 

de humanitära skälen när barn är berörda samt framgår det också 

att de humanitära skälen bör kunna vara av något mindre allvar 

och tyngd när det gäller barn.
79

 Det innebär att kraven för barn 

ska vara lägre för att kunna erhålla uppehållstillstånd på denna 

grund. Dock anser jag inte att det i praktiken har varit så.  

5.2 Författarens definition av anpassning  

En anpassning till ett land eller ett samhälle innebär, enligt mig, 

att man lär sig det officiella språket i det landet, man 

interagerar med människor, man respekterar lagar och regler 

i landet, man arbetar och försöker bidra till samhället, det 

skulle t.ex. kunna vara man att arbetar och betalar skatt. 

Det är vad som bör krävas för att man ska anses ha anpassat sig 

till Sverige och då spelar det mindre roll om man har bott här i 

tre år eller tio år.  

 

5.3 Lagändringen – ”särskilt ömmande omständigheter” 

Jag anser att regeringen gör helt rätt i att ändra utlänningslagen 

där ”synnerligen ömmande omständigheter” gällande barn 

ändras till ”särskilda ömmande omständigheter”. Även 

barnombudsmannen har bedömt att lagstiftning måste förtydligas 

så att de barnspecifika skälen får större genomslag. 

Barnombudsmannen har uttalat att ett särskilt lagrum bör införas 

avseende barnspecifika skäl för uppehållstillstånd. En sådan 

paragraf behövs eftersom barn i större utsträckning behöver 
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synliggöras som egna individer med egna skäl för 

uppehållstillstånd. Barns skäl för uppehållstillstånd kan vara av 

annan art, inte enbart annan grad än vuxnas skäl för 

uppehållstillstånd. Barnombudsmannen anser också att det bör 

finnas en lagstiftning där barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen ska vara vägledande.
80

 

Jag anser att det finns ett stort behov av lagändring gällande 

barnperspektivet, dels med anledning bland annat av att det 

förhoppningsvis blir tydligare gällande t.ex. hur lång tid det 

behövs för att ett barn ska anses ha anpassat sig till Sverige samt 

lite mer konkret gällande vilka andra omständigheter det krävs 

för att ett barn ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige på denna 

grund. I den tidigare utlänningsförordningen som infördes den 1 

januari 1992 har det funnits särskilda bestämmelser gällande 

barns anknytning till Sverige som grund för uppehållstillstånd. I 

den förordningen fanns det en regel som kallades för 

”treterminsregeln” och det innebar att en familj kunde beviljas 

uppehållstillstånd om det i familjen fanns barn som hade fullgjort 

minst tre terminer i svensk skola, förskola eller liknande efter det 

att ansökan om uppehållstillstånd lämnats in. Detta innebar att 

om ett barn hade gått minst tre terminer i svensk skola så hade 

det barnet fått stark anknytning till Sverige.
81

 Dock upphävdes 

treterminsregeln vid slutet av år 1992. En liknande regel bör 

införas i de nya reglerna eftersom det blir mycket enklare för 

Migrationsverket och Migrationsdomstolarna att göra rätt 

tolkning av lagstiftningen och tillämpa den i praktiken. 

Förhoppningen med lagändringen är att det blir tydligare 

gällande vad som krävs för att ett barn ska kunna få 

uppehållstillstånd samt att kraven på omständigheterna som 
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grund för att barn ska beviljas uppehållstillstånd sänks. Hänsyn i 

den nya lagstiftningen bör också tas till ärenden där minderåriga 

förekommer, som i vissa fall föds i Sverige under asylprocessen 

eller kommer hit som nyfödda, i dessa situationer bör kraven 

sänkas med anledning bland annat av att det är svårt att bedöma 

hur barnet kan anpassa sig till Sverige eftersom barnet inte kan 

gå i en svensk skola och omöjligen kan lära sig det svenska 

språket då småbarn kan knappt prata. Hänsyn bör också tas till 

barn som har kommit hit från krigshärjade länder eller har 

upplevt svåra händelser och det är svårt för dem att kunna 

fokusera på att lära sig det nya språket och har svårt att vara 

sociala med andra barn, även här bör kraven sänkas. Det 

förekommer också att barnet inte har gått i skola i sitt hemland 

och i dessa fall är det också svårt för barnen att snabbt lära sig 

det svenska språket. Vidare bör hänsyn också tas till barn som på 

grund sin sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan lära sig 

svenska så snabbt, t.ex. på grund av dyslexi.  
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