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Migrationsverket har inga invändningar mot materialet och förslagen i 

delbetänkandet. Det är positivt att en granskning av metoden genomförs 

eftersom den medicinska åldersbedömningen kan få avgörande betydelse för 

en asylsökande som inte kunnat göra sin underårighet sannolik på annat sätt. 

 

I linje med vad utredningen kommit fram till vill Migrationsverket 

framhålla att det är viktigt att rättsmedicinska utlåtanden om ålder även 

fortsättningsvis ska vara utformade på ett sådant sätt att myndighetens 

medarbetare, som saknar medicinsk/rättsmedicinsk kompetens, klarar av att 

tolka utlåtandena på ett korrekt sätt. Samtidigt är det viktigt att den enskilde 

får tillräcklig information av utlåtandet om hur bedömningen går till så att 

denne har möjlighet att föra fram eventuella invändningar och 

motbevisning. Det är av stor vikt att information om felmarginaler fortsatt 

framgår av utlåtandena och att informationen är lättförståelig.  

 

En mer omfattande beskrivning av osäkerheter och felmarginaler bör också 

finnas tillgänglig men att inkludera alltför mycket information i utlåtandena 

riskerar att göra dem svåra att förstår och hantera såväl för 

Migrationsverkets medarbetare som för den enskilde.  

 

Migrationsverket håller med om utredningens bedömning att ett utlåtande 

som anger sannolikhet för att en person är under 18 år respektive 18 år eller 

äldre är att föredra framför utlåtanden som uttalar sig om en mest trolig 

ålder eller ett åldersintervall. Detta eftersom det är frågan om underårighet 

Migrationsverket ska ta ställning till. 

 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad ställföreträdande 

generaldirektör efter föredragning av verksamhetsexperten Åsa Evrensel. I 

den slutliga beredningen har även avdelningschefen Marcus Toremar 
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deltagit. 

 

 

 

Inga Thoresson Hallgren 

 

 

 

 


