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Rättsavdelningen     2015-09-03  SR 35/2015 

  

 

Rättslig kommentar 
 
angående 

 
bedömning av ålder i asylärenden 
 
 
 
Sammanfattning 
 

 Migrationsverket ska i prövningen både ta ställning till om sökanden 

har gjort sannolikt åldern, dvs. födelsetiden, och frågan om han eller 

hon är underårig, dvs. är ett barn. 

 

 Det är den sökande som har bevisbördan för sin ålder, som ska göras 

sannolik. 

 

 Det är i första hand skriftlig bevisning som är relevant vid 

bedömningen av sökandens ålder. Övriga uppgifter och sökandens 

utsaga utgör stödbevisning. 

 

 När enbart muntliga uppgifter ligger till grund för bedömningen 

ställs det högre krav på tillförlitligheten i uppgifterna för att 

sökanden ska anses ha gjort sannolikt sin födelsetid, än för frågan 

om han eller hon är underårig. 

 

 Det finns ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda 

medicinska undersökningar för att bedöma ålder. 

 

 Verket har en skyldighet att informera den sökande om att han eller 

hon kan använda sig av en medicinsk åldersbedömning eller annan 

läkarbedömning som ett bevismedel för sin ålder. Den sökande kan 

komma in med antingen medicinsk bedömning (enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer) eller annan läkarbedömning 

(t.ex. odontologisk, radiologisk eller barnläkarbedömning) om ålder. 
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 Ärendet kan avgöras när Migrationsverket har fullgjort sin 

utrednings- och informationsskyldighet och gett den sökande 

möjligheten att komma in med skriftlig och muntlig bevisning för  

att göra sin ålder sannolik. Ett ärende kan därför avgöras även om 

medicinsk åldersbedömning eller annan läkarbedömning inte 

kommit in i ärendet. 

 

 Huvudregeln är att verket ska ta ställning till frågan om sökande är 

underårig eller vuxen i samband med beslut om uppehållstillstånd. 

Det finns skäl att göra undantag från denna huvudregel i bl.a. 

uppenbara fall.  
 

 

Rättslig kommentar 
 
 
Betydelsen av åldern i asylprövningen 

 

I asylprövningen har den asylsökandes ålder betydelse både i förhållande  

till frågan om identitet och vid den materiella prövningen av ärendet. 

 

När det gäller frågan om identitet ska sökanden göra sin identitet sannolik, 

vilket inkluderar sökandens namn, födelsetid och som huvudregel 

medborgarskap. Ålder är således en del av en persons identitet. 

 

När det gäller den materiella prövningen av ansökan har det också betydelse 

om sökanden är ett barn, dvs. om man är underårig; i fall som rör ett barn 

ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt 

barnets bästa i övrigt kräver. 

 

Migrationsverket ska därför i prövningen ta ställning både till om sökanden 

har gjort sannolikt födelsetiden, som en del av identiteten, men även om 

sökanden har gjort sannolikt om han eller hon är underårig. 

 
Migrationsverkets utredningsskyldighet 

 

Enligt den så kallade officialprincipen ska en myndighet utreda ett ärende 

efter dess beskaffenhet. Verket har i normalfallet uppfyllt denna skyldighet 

genom att informera den sökande om möjligheten att genomgå en 

läkarundersökning, hålla en muntlig utredning samt genom att till exempel 

hämta in ett yttrande från socialtjänsten i enlighet med 17 kap. 1 § 

utlänningslagen. Den sökande har naturligtvis möjlighet att komma in med 

en medicinsk åldersbedömning som uppfyller Socialstyrelsens 

rekommendationer eller annan form av medicinskt underlag som till 

exempel odontologisk eller radiologisk bedömning för att göra sin ålder 

sannolik. Om en sådan bedömning inte kan fås kan ärendet avgöras utifrån 

befintlig bevisning som finns i ärendet såsom den eventuella skriftliga  

(t ex Socialtjänstens yttrande) och muntliga bevisningen. 
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Den sökande ska så tidigt som möjligt i processen informeras om 

möjligheten att genomgå en läkarundersökning för att göra sin ålder 

sannolik om identitetshandlingar saknas. Denna informationsskyldighet  

för verket framgår av artikel 17.5 asylprocedurdirektivet och 8 kap.  

10 h § utlänningsförordningen. 

 
Bedömning av ålder i asylprövningen 

 

I ett asylärende har den sökande bevisbördan för att göra sina asylskäl,  

sin identitet och frågan om han eller hon är underårig sannolik. 

 

När det gäller frågan om födelsetid/ålder och underårighet är det i första 

hand skriftlig bevisning som är relevant. Uppgifter som lämnats skriftligen 

under handläggningen och muntliga uppgifter som lämnats under 

asylutredningen är stödjande bevisning. 

 

Vid prövning av ansökan tillämpas alltid fri bevisföring och bevisvärdering 

och det är slutligen en sammantagen bedömning av utredningsmaterialet 

som måste göras. I bedömningen av sökandens ålder och underårighet kan 

den asylsökandes utsaga utgöra den enda bevisningen. 

 

Bedömning av utsagan ska ske i enlighet med etablerade principer där 

bedömning ska bl.a. omfatta om berättelsen är sammanhängande, detaljerad 

och inte strider mot allmänt kända fakta eller aktuell landinformation. I den 

slutliga bedömningen ska beaktas om den sökande har gjort ett ärligt försök 

att styrka sina uppgifter med skriftlig bevisning om sökanden lämnat rimliga 

förklaringar till varför skriftlig bevisning saknas. Vid bedömningen av 

sökandens utsaga kommer således förhållandena i sökandens hemland, dvs.  

förutsättningarna för honom eller henne att inge skriftlig bevisning till stöd 

för sin ålder, vara av betydelse i bedömningen. 

 

Det ställs särskilt stora krav på tillförlitligheten i de muntliga uppgifterna 

när dessa ensamt ligger till grund för bedömningen av åldern.  

 

När det gäller frågan om sökanden är underårig, dvs. barn, finns ett större 

utrymme för att bedöma den uppgiften som sannolik. 

 

En asylsökande som åberopar att han eller hon är underårig men inte har 

gjort detta sannolikt kan använda en läkarundersökning som ett bevismedel 

för att uppfylla sin bevisbörda. I en sådan situation bör Migrationsverket 

informera sökanden om verkets syn på bevisläget och ge den sökanden 

skäligt rådrum för att inge ytterligare bevisning. 
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Skäl till ställningstagande rörande ålder på ett tidigt stadium 

 

Huvudregeln är att verket ska ta ställning till frågan om sökande har gjort sin 

ålder sannolik och är underårig eller vuxen i samband med beslut om 

uppehållstillstånd. Det finns skäl att göra undantag från denna huvudregel i 

uppenbara fall och i fall där det finns bevisning som strider mot sökandes 

muntliga uppgifter. Vidare finns skäl att ändra registreringen av sökandes 

födelsetid under handläggningen för att möjliggöra slagningar i Eurodac och 

handläggning i enlighet med Dublinförordningen. 

 
Uppenbara fall 

 

Huvudregeln är att den ålder som uppges vid ansökningstillfället är den 

ålder som ska registreras. För uppenbara fall, d.v.s. fall där var och en utan 

närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen (eller 

i vissa fall underårig) person, ska åldern redan vid ansökningstillfället 

ändras. Det ska röra sig om sökande där det över huvud taget inte finns 

något utrymme för någon annan bedömning. I dessa fall handlar det inte om 

någon egentlig bevisvärdering utan myndighetens ansvar för att inte 

registrera uppgifter som var och en kan se är felaktiga. 

 
Bevisning som motstrider sökandens muntliga uppgifter 
 

I fall där det finns skriftlig bevisning som motstrider sökandes muntliga 

uppgifter om hans eller hennes ålder, exempelvis en träff i VIS (Visa 

Information System) ska identiteten anses vara klarlagd och identitets-

uppgifterna ändras i enlighet med VIS-träffen. Detta eftersom den sökande 

tidigare har styrkt sin identitet med pass inför andra EU-staters myndigheter. 
 
Ändring av födelsetid under handläggning i vissa fall 

 

Det finns två situationer när möjligheten att vidta vissa 

handläggningsåtgärder är beroende av registreringen av ålder i datasystemet.   

 

Den första situationen uppkommer vid handläggning av ärenden enligt 

Dublinförordningen.  I dessa fall är det på grund av datatekniska skäl 

nödvändigt att en person som i det initiala skedet av handläggningen 

bedöms vara vuxen även registreras som vuxen för att en begäran om 

övertagande enligt Dublinförordningen ska kunna ställas. När en sökande 

som handläggs enligt Dublinförordningen bedöms vara vuxen är det därför 

nödvändigt att i ett beslut under handläggningen ändra den registrerade 

födelsetiden på personen i centrala utlänningsdatabasen. Beslutet att under 

handläggningen ändra födelsetiden i databasen kan inte överklagas särskilt 

utan först när beslutet att överföra personen till annan medlemsstat 

överklagas. Migrationsverket ska i dessa fall ta ställning till sökandes ålder  

i det slutliga beslutet i enlighet med huvudregeln. 
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Den andra situationen uppkommer vid bedömning av om det ska göras  

en sökning av den sökandes fingeravtryck i Eurodac. En sökning i Eurodac 

kräver att sökande vid ansökningstillfället är registrerad som 14 år eller 

äldre. Det kan därför även i dessa fall finnas ett behov av att på ett tidigt 

stadium ta ställning till om registrerad födelsetid är korrekt. Skulle den 

sökande bedömas vara 14 år eller äldre är det genom ett handläggnings-

beslut möjligt att ändra födelsetiden i centrala utlänningsdatabasen för att en 

sökning i Eurodac ska kunna ske. Även i dessa fall ska Migrationsverket ta 

ställning till åldern i det slutliga beslutet.  

 

Eftersom registrerad ålder i dessa två fall får följdverkan för  

handläggningen av ärendet krävs en tydlig bedömning i form av ett 

handläggningsbeslut. 

 

Migrationsverkets beslut om ändring av registrerad födelsetid binder inte 

andra myndigheter. Det verket har att bedöma påverkar enbart möjligheten 

att vidta vissa handläggningsåtgärder. Det står andra aktörer fritt att inom 

ramen för sin verksamhet, oavsett verkets bedömning, själva ta ställning till 

sökandes uppgivna ålder. Det betyder att det till exempel står kommunen 

fritt att placera en person i särskilt boende för barn även om 

Migrationsverket ändrar registreringen av ålder till över 18 år. Likaså står 

det överförmyndaren fritt att utse en god man, kommunen att besluta om 

skolplacering o.s.v. oavsett Migrationsverkets registrering av ålder. 
 

Denna rättsliga kommentar bygger på Migrationsöverdomstolens dom  

MIG 2014:1
1
.  RCI 13/2014 upphävs. Kommentaren kompletteras 

av kvalitetsavdelningens standarder 
2
. 

 

 

 

 

Fredrik Beijer 

Rättschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Lifos dok nr 31776 

 
2
 Standard för handläggning av ärenden där medicinsk åldersbedömning eller   

läkarbedömning av ålder är aktuell (I-23/2015) med bilaga 

 Standard för registrering av ålder i samband med ansökningstillfället (I-22/2015). 


