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1. INLEDNING 

1. 1 Bakgrund  

De vanligaste grunderna för en utlänning att ansöka om uppehållstillstånd i 

Sverige är som skyddsbehövande, anknytning till närstående, student eller på 

grund av arbete.
1
 Det många inte har i åtanke är att det finns ett alternativ till 

dessa och detta är genom att ansöka som egen företagare i enlighet med 5 kap. 

5 § andra stycket utlänningslagen (2005:716),[cit.UtlL]. Paragrafen nämner 

inte egna företagare ordagrant men enligt förarbeten gäller den pensionärer, 

fria yrkesutövare och egna företagare. 
2
 Vidare är bestämmelsen endast 

tillämplig på en icke EES-medborgare, d.v.s. en tredjelandsmedborgare.
3
 Enligt 

1 kap. 3 c § UtlL. definieras en tredjelandsmedborgare som en person som inte 

är medborgare i en EU-stat, i en annan EES-stat eller i Schweiz. Eftersom att 

fler och fler ansökte om uppehållstilstånd som egen företagare bildade 

Migrationsöverdomstolen (MiÖD) det första prejudikatet så sent som år 2008. I 

MIG 2008: 24 refererades tre domar (UM 13497–07, UM 1773-07 och UM 

2880-07). 

 

Anledningen till att jag har valt att skriva min uppsats om huruvida en utlän-

ning som tänkt starta ett eget företag i Sverige har möjlighet att beviljas uppe-

hållstilstånd är på grund av att jag under min praktik, på en juristbyrå, arbetade 

med flera fall av det slaget. Det blev då tydligt att Migrationsverkets (MIV) 

handläggare ställde olika krav, vilket bland annat ledde till att 

ansökningspersonen fick komplettera sin ansökan i efterhand. Rättsläget fram-

stod som oklart varför jag ansåg en uppsats vara nödvändig. Jag började under-

söka rättsläget och fann att det dessvärre finns sparsamt med material som be-

                                                 
1
 Enligt statistik från Migrationsverkets hemsida gällande beviljade uppehållstillstånd under 

perioden 1980-2012. 

http://www.migrationsverket.se/download/18.6b1545eb13e806e85c1ec0/tab1.pdf senast 

använd 2013-12-10. 
2
 Prop. 1983/84:144 s. 78. 

3
 För en medborgare i ett EES-land är det EU-rättsliga regler som är tillämpliga. Enligt 

rörlighetsdirektivets artikel 7.1.a har en unionsmedborgare som är en egen företagare rätt att 

uppehålla sig i Sverige längre tid än tre månader. Det innebär att en EES-medborgare ska på 

samma villkor som en svensk medborgare kunna starta och driva verksamhet som egen 

företagare. Däremot ska en egen företagare som avser att stanna längre tid än tre månader i 

Sverige omfattas av kravet på registrering enligt 3 a kap. 10 § första stycket UtlL. Se även 

prop. 2007/08:147 s.22. 

http://www.migrationsverket.se/download/18.6b1545eb13e806e85c1ec0/tab1.pdf
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handlar detta område vilket kan vara anledningen till handläggarnas ”sköns-

mässiga” bedömning. Lagkommentaren till paragrafen är vag. I förarbetena 

görs förvisso försök att klargöra vilka krav sökanden bör uppfylla och vad de 

innebär men i praktiken kommer man inte långt genom att läsa paragrafens för-

arbeten. Det finns ingen relevant doktrin inom området och vad gäller praxis på 

området är även den sparsam då endast ett fåtal avgöranden från MiÖD och ett 

tiotal migrationsdomstol (MD) avgöranden, som inte är sekretessbelagda, 

finns. De få domarna från MiÖD är förvisso vägledande för underinstanserna 

men de ger inte tillräcklig vägledning och därför bör en sammanställning och 

redogörelse göras angående de krav som MIV ställer idag. Migrationsverket 

har försökt sammanställa kraven på sin hemsida men som uppsatsen kommer 

att visa är dessa otillräckliga, eller i vissa fall överflödiga i förhållande till de 

krav som Migrationsverket och domstolarna de facto ställer. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att klargöra vad bestämmelsen i 5 kap. 5§ andra 

stycket UtlL innebär när det gäller egna företagares möjligheter att få uppe-

hållstillstånd samt vilka krav som ställs för att uppehållstillstånd ska kunna be-

viljas och vad dessa krav innebär i praktiken. 

 

Uppsatsen kommer att beröra följande frågor:  

 Vilken funktion uppfyller 5 kap. 5 § andra stycket UtlL? 

 Vilka krav ställs för att ett tillstånd ska kunna beviljas enligt 5 kap. 5 § andra 

stycket UtlL? 

 Vilka oklarheter finns gällande dessa krav idag? 

  Hur bör oklarheterna lösas? 

 

1.3 Metod 

I min uppsats har jag följt den rättsdogmatiska metoden, det vill säga den 

traditionella juridiska metoden, som idag anses vara den allmänt erkända rätts-

vetenskapliga arbetsmetoden i Sverige.
4
 Den rättsdogmatiska metoden utgår 

ifrån att gällande rätt fastställs med hjälp av rättskällorna. Jag har därmed an-

                                                 
4
 Se Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 250-272, Sandgren, Är rättsdogmatiken 

dogmatisk? TfR 2005, s. 648-652.   
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vänt mig av författningstext, förarbeten, rättspraxis och doktrin vid utformande 

av denna uppsats. 

 

Då det endast finns ett referat och ett fåtal avgöranden från högsta instans har 

det varit nödvändigt för mig att även använda mig av MD:s samt MIV:s praxis. 

Då MD:s och MIV:s praxis i praktiken är en del av den tillämpade rätten får 

den många gånger anses vara den gällande rätten i och med att det råder brist 

på rättspraxis.
5
 Det ska även nämnas att jag har använt mig av sekretessbelagda 

ärenden från MIV och MD samt intervjuat personal på MIV för att erhålla en 

praktikers perspektiv på frågeställningarna. 

 

1.4 Disposition och avgränsning 

Då ämnet som uppsatsen avser att behandla och de frågor som ska belysas är 

allmänt okända, även för den kunnige inom migrationsrätt, har jag valt att in-

ledningsvis göra en sammanställning och redogörelse för samtliga krav som 

ställs gentemot sökanden. Detta beskrivs i det första kapitelet. 

 

Det andra kapitlet avser att presentera hur sökanden bör gå tillväga för att 

kunna uppfylla de kraven som nämns i det första kapitlet. Detta kapitel ska un-

derlätta för den enskilde sökanden då handlingar som bör skickas in till MIV 

nämns. Vidare ska råd ges angående vad sökanden bör tänka på i sin ansökan 

för att undgå ytterligare kompletteringar från Migrationsverket och på så sätt få 

ett beslut som inte fördröjer handläggningstiden.  

 

I det tredje kapitlet analyserar jag de oklarheter som finns inom området, bl.a. 

genom en kritisk analys av beslut och domar. Detta för att läsaren ska få en bild 

av vilken problematik sökanden kan genomgå under den långa processen hos 

MIV. I analysen kommer vidare slutsatser att framgå. Kapitlet avslutas med ett 

de lege ferenda perspektiv samt avslutande kommentarer. 

 

Även om 5 kap 5 § andra stycket UtlL, förutom egna företagare, behandlar fria 

yrkesutövare samt pensionärer har jag valt att endast fokusera uppsatsen på 

                                                 
5
 Lagerqvist, Annika Veloz Roca, Gränsöverskridande – En förvaltningsrättslig knäckfråga, 

Stockholm, 2011, s. 14. 
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frågan om huruvida egna företagare kan beviljas uppehållstillstånd. Jag har 

därmed uteslutit fria yrkesutövare och pensionärer. Då uppsatsen behandlar en 

väldig liten del av juridiken i migrationsrätt har ambitionen varit att göra en 

uttömmande redovisning av regleringen och utreda samtliga relevanta problem 

som kan uppstå när egna företagare söker uppehållstillstånd. Avslutningsvis 

bör det ytterligare en gång uppmärksammas att uppsatsen endast behandlar en 

tredjelandsmedborgares ansökan. 

 

2. 5 kap. 5 § andra stycket UtlL 

 

2.1 Historia kring paragrafen och paragrafens funktion 

Inledningsvis ska det noteras att syftet med paragrafen är att en person som 

faktiskt ska driva företag och har förutsättningarna som krävs för att göra det 

ska beviljas tillstånd. Enligt förarbeten var tanken att en prövning av en 

ansökan om uppehållstilstånd från egna företagare borde ske i en generös anda 

och ses som ett led i ett internationellt utbyte.
6
 Vidare framgår det dock av 

förarbeten att de länder som omfattas av det internationella utbytet endast är 

Danmark, Norge, Frankrike, Holland, dåvarande Västtyskland, Storbritannien, 

Australien, Kanada och USA.
7
  Även om uttalandet är gammalt bör läsaren ha 

uttalandet om en generös anda i åtanken vid läsandet av uppsatsen då detta i de 

flesta fall fått en ringa betydelse men i vissa fall varit en betydelsefull faktor 

vid bedömningen.  

 

Enligt den gamla utlänningslagen (1989:529) [cit. GutlL] beviljades uppehålls-

tillstånd som egen företagare med stöd av 2 kap 4§ 6 punkt GutlL. Av lagrumet 

framgick att uppehållstillstånd kunde ges till en utlänning som hade fått arbets-

tillstånd eller som hade sin försörjning tryggad på något annat sätt. En förut-

sättning för att bevilja uppehållstilstånd var då att företaget bedömdes kunna 

försörja sökanden. Om detta krav inte var uppfyllt kunde således inte uppe-

hållstillstånd som egen företagare beviljas. Enligt övergångsbestämmelserna 

till den nu gällande utlänningslagen (2005:716) upphörde den äldre lagen att 

                                                 
6
 Prop. 1983/84:144 s. 82. 

7
 SOU 1982:49 s.283 ff. 
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gälla den 31 mars 2006, samtidigt som den nya lagen trädde i kraft. Ett tillägg 

som lagstiftaren gjort, mot bakgrund av förarbeten, i den nya lagen är att det 

uttryckligen lagstadgas att egna företagare ska ha en förmåga att bedriva den 

aktuella verksamheten.
8
 

 

Första stycket i 5 kap. 5 § UtlL anger att man kan få permanent uppehållstill-

stånd om man under fem år haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av 

arbete i Sverige, eller om man har haft ett av Sverige utfärdat EU-blåkort 
9
 i 

fyra år. 5 kap. 5 § andra stycket UtlL säger att ”uppehållstillstånd får beviljas 

en utlänning som har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom 

anställning”. Enligt förarbeten syftar paragrafens andra stycke ” försörjning 

ordnad på annat sätt än genom anställning” bl.a. på egna företagare.
10

 Vidare 

sägs i nämnda paragrafs andra mening att ”om utlänningen ska bedriva 

näringsverksamhet ska han eller hon ha förmåga att bedriva den aktuella 

verksamheten”. Det är just här problematiken ligger då handläggaren eller 

domaren måste avgöra om sökanden har en sådan förmåga att bedriva den 

aktuella verksamheten. Vilka krav som utvecklats enligt praxis kommer följa 

här nedanför.  

 

2.2 Kraven 

Då bestämmelsen består av två led måste man för det första avgöra om 

sökanden är att anse som egen företagare (första meningen i 5 kap. 5 § andra 

stycket UtlL). Först därefter är det relevant att avgöra om rekvisitet ”förmåga 

att bedriva den aktuella verksamheten” (andra meningen i nämnda paragraf), är 

uppfyllt. 

 

2.2.1 Egen företagare 

Företagarbegreppet definieras inte i utlänningslagstiftningen och därför får man 

ta vägledning från praxis som bildats på området. För att få en god inblick an-

gående när en sökande bör anses som en egen företagare ska nedan redogöras 

                                                 
8
 Prop. 2007/2008:147 s. 40 f. 

9
 Detta är en ny möjlighet att ansöka om uppehållstilstånd. En tredjelandsmedborgare som 

erbjudits en högkvalificerad anställning i Sverige kan beviljas ett EU-blåkort om övriga 

förutsättningar enligt 6 a kap UtlL är uppfyllda. 
10

 Prop. 2004/05:170 s. 279, prop. 1983/84:144 s. 78. 
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för två fall. I det första fallet ansåg MD sökanden vara en egen företagare 

medan domstolen i det andra fallet ansåg sökanden vara en arbetstagare. 

 

I UM 95-07 ägde sökanden till en början 20 % av en aktiebolagsregistrerad 

restaurang. Sökanden utökade sedermera sina aktier först till 45 % och 

slutligen till 50 %. Trots den omständigheten att han endast ägde 20 % av bo-

laget till en början och trots att han fick köpa 30 % av bolaget till ett lågt pris, 

samt den omständigheten att han tidigare ansökt om uppehållstillstånd såsom 

arbetstagare i det ägda bolaget fann MD att det inte fanns någon anledning att 

ifrågasätta att överlåtelsen var allvarligt menad. Domstolen ansåg att han hade 

för avsikt att driva företaget varför domstolen inte ansåg sökanden kringgå 

andra invandringsbestämmelser
11

. Mot bakgrund av detta ansåg domstolen 

honom som egen företagare och inte som en arbetstagare i företaget.   

 

I UM 5584-06 utredde MD huruvida sökanden skulle anses som egen 

företagare eller arbetstagare. Sökanden hade ett registrerat företag, Universal 

Företags Service HB. Hans enda kund var Mektek AB som han tidigare även 

varit anställd i. Inledningsvis konstaterade domstolen att det inte är uteslutet att 

ett anställningsavtal kan föreligga även om ett bolag formellt står som arbets-

presterande part i ett skriftligt avtal. För att avgöra om ett arbetsförhållande 

föreligger i arbetsrättslig mening ska ledning hämtas i det civilrättsliga arbets-

tagarbegreppet. Det som är avgörande är då att beakta vad som avtalats mellan 

parterna. Detta ska göras genom en samlad bedömning som måste ske utifrån 

samtliga omständigheter som har med parternas inbördes förhållande att göra, 

och inte endast genom uttryckliga avtalsvillkor. Efter att ha beaktat samtliga 

omständigheter fann MD att sökanden skulle ses som arbetstagare. De faktorer 

som främst spelade in för det negativa beslutet var att det tidigare företaget 

som sökanden hade arbetat på, Mektek AB, utgjorde hans enda kund.
12

 

 

                                                 
11

 Domstolen syftar på de andra grunderna som en utlänning kan beviljas uppehållstillstånd, 

även kallade tillståndsgrunder. 
12

 Detta överklagades (UM 3361-07) men MiÖD prövade endast den processuella frågan om 

MD varit domför med enbart en lagfaren domare och inga medverkande nämndemän. Då 

frågorna som rör tolkningen av 5 kap. 5 § andra stycket UtlL inte ansågs vara av enkel 

beskaffenhet fann MiÖD att MD inte varit domför med enbart en lagfaren domare utan 

medverkande av nämndemän. 
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Utifrån dessa fall, som speglar tidigare och senare praxis, kan man konstantera 

att rekvisitet ”egen företagare” är uppfyllt om. 

 

1) Sökanden anses äga en viss del av företaget.
13

  

2) Sökanden inte anses vara en arbetstagare i företaget, vilket bestäms mot 

bakgrund av det civilrättsliga arbetstagarbegreppet.
14

  

3) Sökanden inte har till syfte att kringgå andra invandringsbestämmelser.
15

  

 

2.2.2 Förmåga att bedriva den aktuella verksamheten 

Det andra rekvisitet i 5 kap 5 § andra stycket UtlL ” förmåga att bedriva den 

aktuella verksamheten” består av många krav som först uttalats i förarbeten 

och sedermera utvecklats ytterligare i praxis. 

 

Enligt förarbeten är en utgångspunkt vid tillståndsprövningen att försörjningen 

ska vara tryggad. För att få uppehållstillstånd som näringsidkare krävs att en 

företagsekonomisk värdering visar att företagsplanerna är realistiska och att 

företaget enligt en professionell bedömning kan förväntas uppnå en tillfreds-

ställande lönsamhet. Vidare anges att ”kravet innebär att utlänningen inte bara 

ska ha förmåga att driva näringsverksamhet, utan också ska ha förmåga att 

driva just den aktuella verksamheten. Bedömningen borde i normalfallet kunna 

göras utifrån skriftligt material som presenteras av utlänningen”.
16

  

 

Det ovan nämnda uttalandet i förarbetet har tillämpats av MiÖD. Det mest 

uppmärksammade fallet är rättsfallet MIG 2008:24 som består av tre domar 

(UM 13497–07, UM 1773-07 och UM 2880-07). MiÖD konstaterar följande i 

dessa domar: ”För att uppehållstillstånd skall kunna beviljas för egna 

                                                 
13

 Se även UM 1411-07 och UM 1435-07, jfr, UM 7827-12, UM 1194-06 och UM 1565-07 
14

 Se Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet, u. 3, Iustus Förlag, 

Uppsala, 2013, s. 26.  Definitionen av arbetstagarbegreppet finns inte lagstadgad men enligt 

doktrin finns det ett enhetligt arbetstagarbegrepp. Doktrin hänvisar till rättsfallet NJA 1949 s. 

768 där domstolen konstanterar att frågan om någon är arbetstagare ska bedömas utifrån vad 

som kan anses avtalat och att man därvid ska beakta alla förekommande omständigheter som är 

i samband med avtalet och anställningen. En helhetsbedömning ska således göras utifrån 

objektiva omständigheter där ett antal kriterier bör ligga till grund för avgörandet. Se även 

Källström, s.26 ff. för vilka kriterier som bör beaktas och huruvida dessa ska bedömas. 
15

 Se nedan, 2.2.3 övriga krav och förutsättningar, för mer om vad kringgåendet av andra 

invandringsbestämmelser innebär. 
16

 Prop. 2007/2008:147 s. 56. 



8 

 

   

 

företagare måste för det första sökandens företagsplaner vara realistiska, vilket 

bland annat betyder att utlänningen måste ha en reell förmåga att driva den 

aktuella verksamheten. För att företagsplanerna ska anses som realistiska måste 

sökanden inte bara visa att han eller hon kan försörja sig på inkomsterna från 

näringsverksamheten. Sökanden måste även visa att han eller hon har ett 

verkligt och bestämmande inflytande över företagets verksamhet. För det andra 

måste sökandens försörjning vara tryggad och det krävs härvid att utlänningen 

visar att han eller hon redan vid ankomsten till Sverige har egna medel att leva 

av under i vart fall det första året.” 

 

Detta är de enda MiÖD avgörandena och ska således anses ha tyngst väg-

ledande praxis.
17

 Avgöranden hos MIV och MD efter MIG 2008:24 har skett 

mot bakgrund av de ställningstaganden och de tolkningar som MiÖD gjorde i 

MIG 2008:24. (Det kommer dock att framgå av analysen att det fortfarande 

finns stort utrymme för beslutsfattaren och domaren att tolka MiÖD:s 

ställningstaganden angående de olika kraven i bestämmelsen.) För att ge en så 

klar bild som möjligt av vad MiÖD konstaterade i MIG 2008:24 ska samtliga 

krav för att uppfylla rekvisitet ”förmåga att bedriva den aktuella verksamheten” 

klargöras var för sig. 

 

2.2.2.1 Realistiska företagsplaner 

I MIG 2008:24 konstaterade domstolen att sökanden dels måste kunna visa att 

han eller hon kan försörja sig på inkomsterna från näringsverksamheten, dels 

visa att han eller hon har ett verkligt och bestämmande inflytande över 

företagets verksamhet. 

 

2.2.2.1.1 Försörja sig på inkomsterna från näringsverksamheten 

Inledningsvis ska betonas att MiÖD i bl.a. UM 1349-07  har konstaterat att en 

grundläggande förutsättning är att inga tveksamheter får föreligga vad gäller 

tillgång till kapital för etablering eller köp av företaget.  

 

                                                 
17

 Det finns dock ett till MD fall som prövats av MiÖD, UM 3361-07. Detta har jag redovisat 

ovan vilket framgår att MiÖD endast prövar den processuella frågan om MD varit domför. 

MiÖD prövar således inte 5 kap. 5 § andra stycket UtlL och därför är detta avgörande inte 

vägledande angående bestämmelsens rekvisit.  
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För att avgöra om sökanden kommer kunna försörja sig på inkomsterna från 

näringsverksamheten gör domstolen en framåtsyftande bedömning, där man 

först måste se till vilka företagsplaner företaget har och sedan se till om dessa 

är realistiska. Först därefter är det relevant att se om företagsvinsten kan för-

sörja sökanden och eventuella medföljande familjemedlemmar under prövo-

tiden
18

. I UM 1565-07 uttalade sig MIV särskilt, vilket MD sedan instämde 

med, kring att i redan etablerade företag avgörs företagsplanernas seriositet och 

relativism av dels tidigare resultat men även av en realistisk bedömning av 

framtida planer och budget. I nyetablerade företag undersöker man särskilt på 

den realistiska bedömningen av framtida planer och budget. 

 

För att klargöra vad som menas med ”realistiska företagsplaner” är det värt att 

nämna UM 5122-07 där MD har undersökt närmare på dels företagsplanerna 

och dels realismen i företagsplanerna. Den sökandes företagsplaner var att sälja 

flygresor och paketresor, huvudsakligen till Mellanöstern, och domstolen be-

dömde att sökanden hade goda förutsättningar att bedriva denna verksamhet på 

grund av dennes tidigare erfarenhet av branschen. Vad gällde realismen i 

företagsplanerna såg man först till företagets omsättning och sedan till hur 

mycket företagaren kunde ta ut i lön. En omsättning på 3 969 289 och ett löne-

uttag på 30 000 var tillräckligt för att MD skulle bedöma företagsplanerna som 

realistiska.  

 

Realistiska företagsplaner måste sedermera leda till att sökanden kan försörja 

sig själv utan något bistånd från någon annan.
19

 Det försörjningskrav som 

framgår av praxis är det som sökanden hade varit berättigad att få i 

försörjningsstöd enligt riksnormen enligt socialtjänstlagen (2001:453).
20

 Enligt 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) ska bistånd ges motsvarande det beloppet att 

bidragstagaren ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå.
21

. Dock omfattar inte 

                                                 
18

 Se nedan under stycket ”2.3 Vilket tillstånd kan beviljas” för en närmare redogörelse för vad 

som menas med prövotiden. 
19

 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, u. 9, Norstedts 

Juridik, Solna 2010, s. 263. 
20

 Se exempelvis MIG 2008:24. 
21

 Riksnormen för år 2013 och 2014 framgår av socialstyrelsens hemsida, 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013november/oforandradebeloppiriksnormenfor2014 

senast använd 2014-01-04. 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013november/oforandradebeloppiriksnormenfor2014
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riksnormen enligt SoL kostnaden för boende varför personen även måste ha 

tillräckliga medel för att täcka kostnaden för boende i Sverige.
22

 

 

Mot bakgrund av det ovan nämnda måste sökanden således visa en realistisk 

företagsplan som förväntas nå en tillfredställande vinst. För ny etablerade före-

tag görs endast en framåtsyftande bedömning medan man i redan etablerade 

företag, förutom att göra en framåtsyftande bedömning, även ser till företagets 

tidigare resultat. Dessutom får vinsten inte vara lägre än sökandens förväntade 

kostnader (försörjningskravet).
23

  

 

2.2.2.1.2 Verkligt och bestämmande inflytande 

För att anses ha ett verkligt bestämmande inflytande i företaget fastslog MiÖD 

i MIG 2008:24 att det bör ställas som krav att ägandet av företaget uppgår till 

normalt minst 50% av företaget. Dessutom krävs att utlänningen är ekonomiskt 

verksam i bolaget genom en ledningsfunktion och/eller att han eller hon tillför 

kompetens som är nödvändig för bolagets överlevnad eller expansion. Faktorer 

som getts särskild vikt i praxis och därför kan vara direkt avgörande i 

bedömningen är språket (svenska/engelska), branschvana samt tidigare 

erfarenhet av att driva eget företag. 

 

Exempelvis avslog MiÖD i fallet UM 1349-07 sökandens överklagande trots 

att han ägde 95 % av en kiosk. MiÖD kom fram till att kioskägaren inte skulle 

beviljas uppehållstilstånd på grund av att domstolen ansåg att sökanden, som 

kioskägare, kom i kontakt med många leverantörer och kunder varför dom-

stolen borde ställa höga krav på kunskaper i det svenska språket. Sökanden 

menade att han lärt sig språket via böcker, CD och internet men detta ansåg 

MiÖD inte vara tillräckligt för att visa att han behärskade språket. För övrigt 

                                                 
22

 Se http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/riksnormen senast 

använd 2014-01-04 för försörjningsstödets omfattning. Eftersom att vissa som söker 

uppehållstilstånd har medföljande familjemedlemmar skiljer sig försörjningskravet från fall till 

fall. T.ex. ansåg MIV i skälen för beslutet (beteckning 11626573) att försörjningskravet låg på 

148 320 kr utan att ta hänsyn till bostadskostnader, för en familj som bestod av fyra personer. I 

ett pågående ärende (UM 2843-13), ansåg MIV i skälen för beslutet(beteckning 12338711) att 

försörjningskravet minst kommer ligga på 238 800 vad gäller en sökande med tre medföljande 

familjemedlemmar. 
23

 I det ovan redovisade fallet, UM 5122-07, ansåg domstolen att sökanden uppfyllde kriteriet 

”kunna försörja sig själv på inkomsterna från verksamheten”. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/riksnormen
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ansåg domstolen inte att han hade någon branschvana och att han därför inte 

visat att han skulle komma att ha en ledningsfunktion eller tillföra för företaget 

nödvändig kompetens. Även i UM 2880-07 avslog MiÖD sökandens över-

klagande på liknande grund som i UM 1349-07. Sökanden skulle driva en 

videobutik men saknade erfarenhet av att driva ett eget företag. Dessutom hade 

sökanden brister i svenska språket vilket enligt MiÖD skulle medföra att 

sökanden skulle vara beroende av annans arbetsinsats. Se även UM 2304-11 

där domstolen bedömde att sökanden hade tillräckliga kunskaper i svenska 

språket i förhållande till den verksamhet som ska bedrivas (bedrivande av 

detaljhandel av varor inom fotobranschen såsom fotoutrustning). Jämför detta 

med UM 7880-08 där det var ostridigt att sökanden inte kunde svenska men 

domstolen konstaterade att kunskaper i det svenska språket inte bör vara nöd-

vändigt, utan att kunskaper i engelska inledningsvis borde vara tillräcklig. 

 

Det ovan sagda kan jämföras med en intressant dom från MD, UM 1411-07, 

som förvisso meddelades före MIG 2008:24. MD biföll sökandens ansökan 

trots att sökanden endast ägde 33 % av företaget. Här lade man dock väldigt 

stor vikt på sökandens nödvändiga kompetens och ledningsfunktion.  

 

I många fall uppfyller sökanden inte något av kraven på att kunna försörja sig 

på inkomsterna från näringsverksamheten eller ha ett verkligt bestämmande 

inflytande över företaget varför företagsplanerna inte anses vara realistiska. 

 

Ett typ exempel är MiÖD:s avgörande, UM 1773-07, som rör en utlänning som 

ägde 50% av en klädbutik i Sverige. MiÖD konstaterade att endast det 

förhållandet att sökanden äger 50 % av bolaget inte är tillräckligt för att bevilja 

uppehållstillstånd. Då MiÖD ansåg att han inte var erfaren inom branschen och 

då årsredovisningen varit relativ svag avslog domstolen mannens överklagande 

och bedömde det att han varken kunde försörja sig på inkomsterna eller att han 

skulle anses ha ett verkligt och bestämmande inflytande över företagets verk-

samhet varför han inte uppfyllde kraven på en realistisk företagsplan.  
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2.2.2.2 Egna medel redan vid ankomsten till Sverige/Tryggad försörjning 

Det andra kravet som MiÖD i MIG 2008:24 uttalade att sökanden måste upp-

fylla för att kunna beviljas uppehållstillstånd, ” sökandens försörjning måste 

vara tryggad och det krävs härvid att utlänningen visar att han eller hon redan 

vid ankomsten till Sverige har egna medel att leva av under i vart fall det första 

året” betyder i praktiken att sökanden måste visa att pengar finns på dennes 

bankkonto. MiÖD uttalade sig inte om något exakt belopp men enligt MIV är 

det ett krav att sökanden ska kunna visa att egna medel motsvarande 200 000 

kr för sig själv och ytterligare 100 000 kr för eventuell medföljande make/maka 

och 50 000 kr för varje medföljande barn finns. Dock syftar denna summa till 

en försörjning under två års tid.
24

 Då MiÖD i MIG 2008:24 konstaterade att det 

räcker med att sökanden visar att han har egna medel för i vart fall ett år har 

detta blivit vägledande för MIV:s handläggning. Detta betyder således att en 

ensamstående sökande måste visa att han/hon har minst 100 000 kr i egna 

medel. En sökande med medföljande familj måste kunna visa ytterligare 

50 000 kr för medföljande make/maka och 25 000 kr för varje medföljande 

barn. Se t.ex. UM 2304-11 där sökanden fick avslag hos MIV bl.a. för att han 

inte hade en tryggad försörjning då han inte kunde visa att han hade minst 

100 000 kr på sitt privata konto.  

 

2.2.3 Övriga krav och förutsättningar 

Ett uppenbart krav som ändå måste nämnas för att göra en fulltäckande redogö-

relse är att sökanden måste ha ett giltigt pass. Enligt 2 kap 1 § UtlL ska en ut-

länning som reser in i eller vistas i Sverige ha ett pass.  Huvudregeln för att 

kunna beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd är att sökanden ska kunna 

styrka sin identitet genom pass, vilket avgjorts i MIG 2007:30. 

 

Vid prövningen ska vidare beaktas om utlänningen kan förväntas föra en he-

derlig vandel, enligt 5 kap. 17 § UtlL.
25

  

 

                                                 
24

 Enligt beslutsfattaren hos MIV, Maria von Schelefrejd(intervjuat via telefon 2013-12-18), är 

detta belopp en schablon som bestämts utifrån försörjningsstödet på samma sätt som 

försörjningskravet angående sökandens försörjning av näringsverksamheten (se ovan fotnot 

21). 
25

 Se bl.a. UM 1565-07 och UM 3381-07 där man beaktat detta. 
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Slutligen ska något sägas om kringgåendet av andra invandringsbestämmelser. 

Detta då beslutsfattaren och domaren tar upp detta i domskälen. Många gånger 

får sökanden avslag på grund av denna förutsättning. T.ex. avslog MIV och 

MD sökandens ansökan i UM 375-07 bl.a. på den grunden att man kunde 

ifrågasätta sökandens avsikt med att kringgå andra invandringsbestämmelser då 

sökandens make tidigare hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning men fått ett avslag. 
26

 

 

I UM 5122-07 avslog MIV sökandens ansökan bl.a. på den grunden att MIV 

ansåg sökanden ha för avsikt att kringgå invandrarbestämmelserna. MIV antog 

att syftet med ansökan endast var att sökanden hade som önskan att bosätta sig 

i Sverige. MD däremot, menade att endast den önskan att vilja bosätta sig i 

landet inte i sig kan vara ett hinder att få uppehållstilstånd som egen företagare. 

För att syftet ska anses kringgå reglerna om invandring borde krävas annat än 

antagande, konstaterade MD. 

 

Av det ovan presenterade kan konstateras att kringgåendet av invandrar-

bestämmelsen diskuteras och kan ifrågasättas när sökanden sedan tidigare visat 

ett stort intresse för bosättning i Sverige. Dock är det MIV som måste bevisa 

att sökandens syfte är att kringgå andra invandringsbestämmelser då det är de 

som påstår något. 

 

2.3 Vilket tillstånd kan beviljas 

I praxis, vilken överensstämmer med förarbeten, har en uppskjuten invandrar-

prövning beviljats vilket innebär att utlänningen beviljas upprepade tids-

begränsade uppehållstillstånd för en prövoperiod om vanligtvis två år, under 

vilken tid utlänningen har att visa att han/hon kan försörja sig på inkomsterna 

från företaget. Vid en första ansökan om förlängning av uppehållstillståndet 

ska det kontrolleras att företaget startats, att det registrerats och att sökanden 

kan försörja sig. Vid andra förlängningsansökan kontrolleras försörjnings-

förmågan, att företaget drivs enligt redovisad plan och att behövliga tillstånd 

finns för verksamheten. Under förutsättning att det går att försörja sig på 

                                                 
26

 Se även UM 3381-07 där MIV och MD drar samma slutsats som i UM 375-07. 
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rörelsen kan sökanden efter två år beviljas permanent uppehållstillstånd. Med-

följande familjemedlemmar får normalt uppehållstilstånd för samma tid som 

näringsidkaren om deras försörjning är tryggad.
27

 Enligt 5 kap .10 § UtlL får 

tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning som önskar bedriva 

näringsverksamhet.  

 

Av det ovan kan man säga att prövningen skiljer sig när det gäller en första-

gångsansökan, en första ansökan om förlängning och en andra förlängnings-

ansökan. I det först nämnda beaktas samtliga krav som ovan redovisats i upp-

satsen. Vid en andra förlängningsansökan kontrolleras mer än vid en första an-

sökan om förlängning. Framförallt kontrolleras det om sökanden kan försörja 

sig på verksamheten vilket inte nödvändigtvis görs vid en förstagångsansökan 

då det i praktiken bör räcka med att sökanden har försörjningsförmåga vilket 

räcker med att denne kan försörja sig med egna medel sedan tidigare och inte 

nödvändigtvis medel från verksamheten.
28

 

 

2.4 Migrationsverkets formulering av krav utifrån hemsidan 

För att få tillstånd ska: 

 du ha ett giltigt pass 

 du kunna visa att du har god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva ett 

eget företag 

 du kunna visa att du har kunskap i svenska och/eller engelska 

 du kunna styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och 

äger minst hälften av företaget 

 företagets tjänster eller varor produceras och/eller säljas i Sverige 

 du kunna visa att du har tillräckligt med egna pengar för att försörja dig och din even-

tuella familj under de 2 första åren (motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 för din 

medföljande make eller maka och 50 000 kr för varje medföljande barn) 

                                                 
27

 Prop. 2007/08:147 s.22f., Se bl.a. UM 2333-11 och UM 2304-11 där domstolen beviljat 

sökanden uppehållstillstånd för ett år. 
28

 Att en mer omfattande kontroll och att det därmed ställs fler krav vid en andra 

förlängningsansökan görs gentemot en första ansökan om en förlängning är enligt 

beslutsfattaren på MIV, Maria von Schelefrejd, på grund av att MIV inte kan räkna med att en 

utlänning i framför allt ny etablerade företag ska gå med omfattande vinst för att kunna försörja 

sig av företaget redan det första året. Det viktiga är att utlänningen kan göra det efter två år, vid 

en prövning av permanent uppehållstillstånd (intervjuat 2013-12-18). 
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 ditt företag förväntas nå en tillfredsställande vinst och kunna försörja dig och din 

eventuella familj efter prövotiden på 2 år.
29

 

 

Kraven som är uppställda är inte helt överrenstämmande med praxis. Bl.a. 

räcker det med att sökanden kan visa att denne har tillräckliga medel att för-

sörja sig det första året och därför är kravet att man ska kunna försörja sig de 

två första åren lite missvisande.
30

 Sedan kan man tycka att sista punkten, d.v.s. 

att sökanden efter prövotiden ska kunna försörja sig på verksamheten borde ut-

vecklas mer. Detta då sökanden borde få veta ungefär hur lönsamt dennes före-

tag måste vara. T.ex. skulle man kunna meddela något om försörjningskravet. 

Slutligen kan man anmärka att ingenting om förutsättningen att utlänningen 

inte får kringgå andra invandringsbestämmelser förmedlas. Information om 

detta hade kunnat leda till att personen som känner på sig att denne inte har till 

syfte att driva näringsverksamhet inte skickar in en ansökan. 

 

3. KRAVENS UPPFYLLNAD 

I det här kapitlet ska det redogöras för hur sökanden på bästa möjliga sätt kan 

gå tillväga för att uppfylla de krav och kriterier som redovisats i kapitel ett. Det 

bör understrykas att inom svensk rätt gäller fri bevisföring och fri bevis-

värdering, d.v.s. den fria bevisprövningens princip. Principen tillämpas inom 

samtliga rättsområden.
31

 Det som redovisas nedan är således endast en vägled-

ning, inte absoluta krav. 

 

3.1 Beviskrav, bevisbörda, utredningsansvar 

Innan jag redovisar de handlingar som godtagits i praxis för sökandens ansökan 

är det bra att läsaren känner till vilket beviskrav som gäller, vem som har 

bevisbördan, samt hur utredningsbördan bör förhålla sig i denna typ av 

ärenden. 

                                                 
29

 http://www.migrationsverket.se/info/177.html senast använd 2014-01-04. 
30

 Enligt beslutsfattaren på MIV, Maria von Schelefrejd, har detta blivit så på grund av att 

huvudregeln är att en två års prövning görs och då måste man ha tryggad försörjning för två år 

men annars inte (intervjuat 2013-12-18). 
31

 Principen finns lagstadgad i 35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) och innebär att 

sökanden får åberopa all bevisning den kan få fram. Detta får ske såsom skriftligt eller muntligt 

(fri bevisföringen). Samtidigt prövas värdet av bevisningen fritt av domstolen (fri 

bevisvärdering).  

http://www.migrationsverket.se/info/177.html
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I praxis talas normalt inte om beviskravet, d.v.s. måttet på den styrka som 

erfordras för att ett rättsfaktum ska anses föreligga. Istället anges att sökanden 

antingen visat att diverse krav är uppfyllda eller inte visat att kraven är upp-

fyllda.
32

 Huvudregeln för förvaltningsrättsliga ärenden, och däribland 

migrationsrättsliga ärenden, är att sökanden ska ha styrkt sina skäl. Doktrin 

talar om ett beviskrav som är högre än sannolikt men lägre än ställt utom 

rimligt tvivel. Ett klar och övertygande bevisning, d.v.s. ”styrkt”.
33

 Detta borde 

alltjämt gälla för ansökningsmål som i det här fallet.
34

 

 

Bevisbördan i ansökningsmål ligger normalt på sökanden. Detta gäller även i 

dessa mål då sökanden har bevisbördan att han/hon uppfyller kraven och därav 

tilldelas en förmån i form av tillstånd.
35

  

 

Utredningsbördan, skyldigheten att svara för det processmaterial som ska ut-

göra bevisning för rekvisiten, ligger normalt på den part som har bevis-

bördan.
36

 MiÖD har i MIG 2006:7 fastställt att myndigheten normalt uppfyller 

sin utredningsskyldighet i ett ansökningsärende genom att verket ger sökanden 

anvisningar om hur ansökan ska kompletteras och med vad. 

 

Av det som presenterats ovan framgår att den typ av ärenden som uppsatsen rör 

inte skiljer sig märkbart från andra migrationsrättsliga ansökningsärenden. 

Däremot är det i de fall som här behandlas normalt många fler rättsfakta som 

ska bevisas. Detta presenteras nedan.  

 

3.2 Ansökan före inresan 

En förstagångsansökan ska enligt huvudregeln i 5 kap. 18 § första stycket UtlL 

ske utanför Sverige. Något av undantagen i den nämnda paragrafen är inte till-

lämpligt i dessa ärenden då egna företagare inte faller under undantags-

                                                 
32

 MIG 2008:24, UM 1905-11. 
33

 Diesen, Christian, Prövning av migrationsärenden bevis 8, u. 2, Norstedts Juridik, Vällingby 

2012, s.223 ff. Se även, von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, Norstedts Juridik 

AB, Vällingby 2009, s. 36 ff. 
34

 Se MIV beslut i målet UM 6826-08 med beteckningsnummer 9092167 där MIV uttryckligen 

uttalar sig om att sökanden måste ”styrka” att företagsplanerna är seriösa och realistiska. 
35

 Diesen, i not 33 a.a., s. 201 f.  
36

 A.a., s.203 ff. 
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bestämmelserna.
 37

 Ansökan går till så att en ansökningsblankett, som finns på 

MIV:s hemsida, skickas in till antingen en svensk ambassad eller ett svenskt 

generalkonsulat.
38

 

 

Det är viktigt att man är noggrann när man fyller i blanketten då en miss av 

relevant omständighet normalt leder till föreläggande om komplettering, vilket 

förlänger ansökningsprocessen. Vidare är det viktigt att sökanden inte fyller i 

något som sedan visar sig inte stämma. Detta gör att MIV kan ifrågasätta upp-

gifterna i ansökningsblanketten och de handlingar som sedan kommer in. Detta 

kan i sin tur resultera i att MIV beaktar denna missvisande uppgift som en 

nackdel i sin bedömning gentemot sökanden.
39

   

 

3.3 Handlingar för att uppfylla kraven 

Som ovan nämnts har det i förarbeten uttalats att bedömningen av huruvida 

sökanden uppfyllt kraven normalt borde göras utifrån skriftligt material som 

sökanden presenterar.
40

 Det är även på det viset det sker i praktiken. Se t.ex. 

UM 95-07 där MIV uttalar att de handlingar som sökanden redovisat till MIV 

har legat till grund för bedömningen. 

 

3.3.1 Egen företagare 

För att visa att sökanden är egen företagare bör denne först och främst ha ett 

handelsbolagsavtal eller aktiebok. Sedan måste sökanden registrera företaget 

på bolagsverket för att företaget ska anses vara bildad. Av registreringsbeviset 

måste det framgå att sökanden är ägare av företaget. I rättsfallet UM 7827-12 

påstod sökanden att han ägde hälften av företaget men enligt registrerings-

beviset var han inte ens tecknad som ägare. På grund av det godtog domstolen 

inte hans påstående om att han ägde halva företaget varför domstolen avslog 

                                                 
37

 Se UM 3730-07 där sökanden ansökte om uppehållstillstånd i Sverige. Domstolen avvisade 

detta på grund av att huvudregeln i 5 kap. 18 § UtlL gäller. Jfr UM 7827-12. 
38

http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312acf/1381926423937/f

oretag_forsta_124011_sv.pdf senast använd 2014-01-04. 
39

 I ett sekretessbelagt ärende, beteckningsnummer 12044904, begärde MIV komplettering på 

totalt nio punkter eftersom att sökanden framförallt hade slarvat i ansökningsblanketten och de 

uppgifter sökanden hade skickat med ansökningsblanketten. Sökanden hade bl.a. glömt skriva 

under samt glömt beskriva sina arbetsuppgifter i företaget hon köpt. Dessutom hade sökanden 

angett att hon besökt Sverige ett flertal gånger varför MIV ville veta vilket land som utfärdat 

visumet och när detta var.  
40

 Prop. 2007/2008:147 s. 56. 
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hans ansökan.(Observera att det bör framgå att sökanden äger minst hälften av 

företaget, annars kommer sökanden inte anses ha ett bestämmande inflytande.) 

 

Om sökanden köpt ett företag som redan är etablerat bör ett köpekontrakt upp-

rättas. Sedan bör sökanden visa en bankhandling som styrker att han/hon 

betalat sin del av köpesumman. I UM 4528-08 hade MIV avslagit sökandens 

ansökan då sökanden endast hade visat ett köpeavtal där det framgick att han 

var kommanditdelägare vilket betyder att han enligt lag inte hade behörighet att 

företräda bolaget eller ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
41

 Hos 

MD visade sökanden ett annat avtal mellan parterna där det framgick att han 

ägde hälften av företaget och att parterna delade lika på vinsten samt att de 

skulle dela på förvaltningen med den andra delägaren. Köpeavtalet ifrågasattes 

inte trots att det kom in först när processen nådde MD. 

 

Först när sökanden kan bevisa att denne är egen företagare är det relevant för 

sökanden att försöka styrka de övriga kraven. 

 

3.3.2 Försörja sig på inkomsterna från näringsverksamheten 

Som redovisats ovan i kapitel ett får det inte föreligga några tveksamheter vad 

gäller tillgång till kapital för etablering eller köp av företaget. Detta kan styrkas 

genom att sökanden visar ett bankintyg som visar att han/hon har tillräckligt 

med pengar, dels för att köpa företaget (om det redan är ett etablerat företag), 

dels för de kostnader och investeringar som beräknas för att driva företaget 

(gäller vid redan etablerade företag och inte företag som inte redan är 

etablerade).
42

 

 

Vad gäller bedömningen av om företagsplanerna är realistiska görs som ovan 

nämnts en framåtsyftande bedömning. Sökanden bör kunna visa att 

hans/hennes företagsplaner är seriösa och realistiska samt kunna redovisa en 

budget som framstår som realistisk mot bakgrund av företagets planer.
43

  Detta 

görs enklast genom att visa en välplanerad marknadsplan/marknadsanalys där 

                                                 
41

 Se 3 kap. 4, 7 §§ lagen om handelsbolag och andra enkla bolag (1980:1102) 
42

 Se exempelvis UM 22400-10 där sökanden bedömdes ha tillräckligt med medel för 

etablering av bolaget. 
43

 Se ovan, ”2.2.2.1.1 Försörja sig på inkomsterna från näringsverksamheten”, för innebörden. 
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framförallt affärsplan, marknadsundersökning och företagets mål presenteras. 

En marknadsanalys är inte nödvändig vid redan etablerat bolag.
44

 

 

Vidare bör en balans- och resultatbudget redovisas.
 45

 Eftersom att kravet, som 

ovan redovisats, är att sökanden ska kunna nå upp till försörjningskravet för att 

anses ha en skälig levnadsnivå måste sökanden visa på ett positivt resultat där 

det klart och tydligt framgår att sökanden efter alla kostnader antingen kan: 

1) ta ut en lön som är minst lika med försörjningskravet46, eller  

2) gör en vinst (t.ex. i ett aktiebolag) som innebär att sökanden kan få ut 

en summa pengar i utdelning som motsvarar minst lika med 

försörjningskravet. 

Vidare bör det noteras att rapporterna måste vara realistiska varför sökanden 

t.ex. inte bör utelämna några kostnader eller andra relevanta poster. En rapport 

borde även anses vara orealistisk om vinsten överskattas i förhållande till före-

tagsplanerna.
47

  

 

Slutligen kan sökanden visa att företagets planer är realistiska genom att till-

handahålla ett kontrakt med kunder eller leverantörer. Genom att visa att 

han/hon har ett kontrakt med kunder visar sökanden att de inkomster han/hon 

redovisat i resultaträkningen stämmer. Ett kontrakt med leverantörer visar å 

andra sidan att vissa kostnader stämmer. På sådant sätt kan sökanden visa att 

han/hon är seriös med sina företagsplaner då han/hon redan förberett några 

kunder och den leverantör som ska komma med varorna om det t.ex. handlar 

om en butik. Ett hyreskontrakt är även det ett tecken på att sökanden är seriös 

med sin verksamhet. Om företaget inte redan är etablerat kan det tyckas 

onödigt att ha ett hyreskontrakt färdigt när tveksamheter om uppehållstilstånd 

fortfarande föreligger. Det man då bör göra är att upplysa MIV om att ett 

                                                 
44

 Se exempelvis UM 6826-08 
45

 http://www.almi.se/Kunskapsbank/Dokument-mallar-och-verktyg/Resultat---och-

likviditetsplan/ senast använd 13/12-2013. Gratis mallar som fungerar i praktiken då ärenden 

jag personligen jobbade med skickade in sådana utan att något ifrågasattes eller behövde 

kompletteras.  
46

 Se ovan, ”2.2.2.1.1 Försörja sig på inkomsterna från näringsverksamheten”, för innebörden 

av försörjningskravet. 
47

 I ett fall som jag jobbade med beteckning nummer 12338711  ifrågasatte MIV sökandens 

kostnader då sökanden inte hade tagit med personalkostnader i den balans och resultat budget 

som han hade skickat in. När målet hamnade hos MD (UM 2843-13) fick sökanden därför göra 

en reviderad budget där personalkostnaderna framgick. 

http://www.almi.se/Kunskapsbank/Dokument-mallar-och-verktyg/Resultat---och-likviditetsplan/
http://www.almi.se/Kunskapsbank/Dokument-mallar-och-verktyg/Resultat---och-likviditetsplan/
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kontrakt om hyreslokal inte finns just nu men att så fort ärendet är handlagt har 

sökanden en lokal. Seriositeten här ligger i att utlänningen presenterar en 

hyreslokal som han/hon preliminärt avtalat med hyresvärden om att få hyra i 

det fall tillstånd beviljas. Det är möjligt att skriva kontrakt med hyresvärden att 

avtalet ska gälla i det fall uppehållstillståndet skulle beviljas vilket betyder att 

det per automatik skulle leda till att sökanden har en lokal om tillstånd skulle 

beviljas denne. 

 

Det ska avslutningsvis tilläggas att en sökande som tänkt köpa ett företag som 

redan är etablerat även måste redovisa de två senaste årsboksluten eller års-

redovisningarna.
48

 Detta för att MIV ska kunna bedöma företagets framtida 

resultat då tidigare årsredovisningar tas hänsyn till i MIV:s bedömning.
49

 I 

samband med detta kan MIV, i redan etablerade företag, kräva att sökanden 

inkommer med kontrolluppgifter för löneutbetalningar.
50

 

 

3.3.3 Verkligt och bestämmande inflytande 

Av det ovan presenterade registreringsbeviset bör det framgå att sökanden äger 

hälften av företaget. Detta för att anses vara förenligt med praxis.
51

 

 

Att man behärskar det svenska eller engelska språket är som tidigare redovisats 

en förutsättning som bör uppfyllas. Detta görs enklast genom att sökanden 

visar ett kursintyg eller liknande bevis. Det räcker således inte för sökanden att 

påstå att denne behärskar språket, utan det måste de facto finnas något bevis-

medel som styrker denna omständighet.
52

  

 

En annan förutsättning som bör uppfyllas för att sökanden ska visa att han/hon 

har ett bestämmande inflytande (tillföra nödvändig kompetens för bolagets 

                                                 
48

 Prop. 2007/08:147 s.22. 
49

 Se exempelvis UM 6826-08 där domstolen beaktade företagets tidigare två års balans – och 

resultatrapport, som visade att företaget gått i vinst. 
50

 Se UM 1194-06 där MIV krävde sökanden på kontrolluppgifter för löneutbetalningar för de 

två tidigare åren. Då sökanden inte inkom med dessa handlingar avslog MD hans ansökan bl.a. 

på denna omständigheten. 
51

 Se stycket ovan ,” 2.2.2.1.2 Verkligt och bestämmande inflytande”, där MIG 2008:24 

konstaterade detta. 
52

 Se UM 1349-07 där sökanden påstod att han behärskade språket då han lärt sig svenska via 

böcker, CD och internet. Enligt MD ansågs sökanden inte ha visat att han behärska svenska 

språket. 
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överlevnad eller expansion) är, som det ovan redovisats, att utlänningen har 

branschvana samt tidigare erfarenhet av att driva eget företag. Handlingar som 

tas hänsyn till vid denna bedömning är främst intyg från tidigare utbildningar, 

arbetsgivarintyg från tidigare utbilningar och registreringsbevis för företag 

sökanden har/haft utanför Sverige. Det sistnämnda är framförallt för att styrka 

sökandens erfarenhet av att driva eget företag medan de två förstnämnda hand-

lingarna är för att styrka sökandens branschvana. 

 

Det är viktigt att skilja på branschvana och erfarenhet av att driva eget företag. 

Det är två skilda förutsättningar som måste styrkas var för sig.
53

 Anledningen 

till att jag redovisat dessa i ett och samma stycke är på grund av att handlingar 

som kan styrka den ena förutsättningen även bör beaktas för att styrka den 

andra förutsättningen. Ett registreringsbevis på att sökanden sedan tidigare 

drivit ett eget företag borde även beaktas i bedömningen om sökanden har 

branschvana av att arbeta i den branschen. Tvärtom borde en branschvana att 

tidigare ha arbetet med det man tänkt driva i Sverige samt uppvisande handling 

om att man innehar utbildning inom detta område beaktas vid bedömningen om 

sökanden anses ha tillräcklig med erfarenhet av att kunna starta den tänkta 

verksamheten. Se exempelvis UM 7880-08 där sökanden, trots att inte ha drivit 

företag sedan tidigare, ansågs uppfylla kriterierna och därmed beviljades 

uppehållstillstånd. 

 

3.3.4 Egna medel redan vid ankomsten till Sverige/Tryggad försörjning 

Se kapitel ett under rubriken tryggad försörjning för förutsättningarna att upp-

fylla detta krav. Sökanden bör kunna visa ett bankintyg som motsvarar det 

belopp som han/hon ska kunna visa för att anses ha egna medel innan en inresa 

i Sverige. I praktiken bör sökanden dels ha ett kontoutdrag från strax före det 

att en ansökan om uppehållstilstånd görs, dels visa ett intyg från banken där det 

framgår att sökanden är kund hos banken och har den summa pengar som 

kontoutdraget visar.  

 

                                                 
53

 Se t.ex. UM 7827-12 där han med de handlingar han skickat in, endast kunde visa en 

begränsad branschvana och inte alls kunnat visa att han har någon erfarenhet av att tidigare ha 

drivit företag. 
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Enligt beslutsfattaren på MIV, Maria von Schelefrejd,
54

 kan MIV kräva 

ytterligare av sökanden som är från Iran eller Nordkorea än att sökanden endast 

ska visa att pengar finns i dennes bank. Detta eftersom att bankerna i dessa 

länder har restriktioner vilket innebär att personen inte med garanti kan ha an-

vändning av dessa pengar i Sverige då ifrågavarande banker kan stoppa uttag 

från andra länder. I ett ärende krävde MIV, trots att han hade visat kontoutdrag 

och intyg från banken som styrkte att han kunde när som helst utan 

restriktioner ta ut pengarna från banken, att sökanden skulle föra över pengarna 

till antingen en svensk bank eller en bank inom Europa. Detta för att på sådant 

sätt försäkra sig att sökanden vid ett tillstånd kommer ha nytta av de pengar 

som finns i den utländska banken. 
55

 

 

3.3.5 Övrigt 

För att uppfylla kravet att ha ett giltigt pass, ska sökanden skicka in en kopia på 

sitt pass. Det relevanta är att personuppgifter, giltighetstid, resestämplar fram-

går av passet. Om sökanden angett att han/hon har tillstånd att bo i andra länder 

än sitt hemland bör även detta intygas. 

 

4. ANALYS 

4.1 Inledning  

Tillämpningen av 5 kap. 5 § andra stycket UtlL ger upphov till ett antal 

juridiska frågeställningar, vilka framgår nedan. Detta anser jag beror dels på att 

bestämmelsen är otydlig och dels på att det endast finns sparsamt med vägled-

ning för hur den ska tolkas. Att MiÖD prövade frågan i MIG 2008:24 klar-

gjorde en del men inte tillräckligt för att avvärja de oklarheter som kan uppstå. 

MiÖD:s avgöranden i dessa mål (UM 1349-07, UM 1773-07 och UM 2880-07) 

har vidare lett till andra oklarheter.
56

 Det här är ett problem då detta ger ett 

alldeles för stort utrymme att tolka kraven. Förvisso är det viktigt att en fri be-

                                                 
54

 Intervjuat via telefon, 2013-12-18.. 
55

 Pågående sekretessbelagt ärende, beteckning 12338711. Ärendet är just nu hos MD, UM 

2843-13. 
56

 Bl.a. om hur man ska tolka MiÖD:s konstaterande om att uttrycket tryggad försörjning syftar 

på att ha egna medel innan en ankomst till Sverige. Om ägandet minst måste vara 50 % vilket 

MiÖD uttalade sig om att det normalt borde vara det.  
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dömning görs för att rätt beslut i förhållande till bestämmelsens syfte ska kunna 

fattas men jag menar att detta ur ett likabehandlings-och förutsebarhets-

perspektiv är skadligt för den enskilda individen. På sikt borde det även bli 

samhällsmässiga skadeeffekter då rättssäkerheten slås ur spel när rättsprinciper 

som likabehandlingsprincipen och förutsebarhetsprincipen sätts ur spel. Oklar-

heter som nedan kommer att beröras är problematiken kring: 

 

a) De krav som redovisats tidigare. Framför allt kravet att anses vara egen 

företagare, att inkomsterna från företaget kan försörja sökanden, att sö-

kanden har tryggad försörjning och gränsdragningen om när det anses 

att sökanden har ett verkligt och bestämmande inflytande då språket 

och ägarandelen är viktiga kriterier. 

b) Bestämmelsens funktion och syfte.  

c) Ifrågasättandet av att sökanden kringgår andra invandrings 

bestämmelser. 

 

I analysen kommer slutsatser att dras. Analysen kommer att avslutas med en 

diskussion ur ett de lege ferenda perspektiv och slutligen med avslutande 

kommentarer. 

 

4.2 Problematiken kring kravet att anses som egen företagare 

Jag har ovan klargjort att sökanden måste anses som egen företagare och inte 

enbart som en anställd i företaget för att beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 

5 § andra stycket UtlL. Detta eftersom att bestämmelsen omfattar sökanden 

som har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning. En första 

fråga är då vilka bolagsformer som omfattas av bestämmelsen. Finns det några 

hinder att starta i någon av bolagsformerna? Detta är en frågeställning som inte 

tagits ställning till i de olika rättskällorna. Det är heller inte något som MIV 

presenterar i sin handbok eller på sin hemsida. Enligt en beslutsfattare på MIV, 

Maria von Schelefrejd, kan sökanden ansöka om uppehållstilstånd oberoende 

av bolagsform.
57

 Dock skulle t.ex. en ekonomisk förening ha svårt att uppfylla 

kravet på bestämmande inflytande då en ekonomisk förening innebär att man 

                                                 
57

 Enligt Maria von Schelefrejd är de flesta bolagsformerna enskilda firmor och handelsbolag 

(Intervjuat via telefon, 2013-12-18). 



24 

 

   

 

måste vara minst tre stycken som äger lika stora andelar vilket betyder att 

sökanden då inte skulle kunna äga 50 % av den ekonomiska föreningen utan 

endast maximalt 33 %.
58

 Även en kommanditdelägare i ett kommanditbolag 

skulle ha problem att uppfylla kravet på att ha ett verkligt och bestämmande 

inflytande (som det hittills tolkats) då denne varken har rätt att ta del av 

förvaltningen av bolagets angelägenheter eller är behörig att företräda bolaget. 

Däremot kan en komplementär i kommanditbolaget ha större möjligheter att 

uppfylla kraven då komplementären i ett kommanditbolag har ett större 

inflytande och behörigheter i bolaget samt att denne ansvarar för bolagets 

samtliga skulder.
59

 Då de ovannämnda situationerna inte har diskuterats i 

någon rättskälla är ett förtydligande från lagstiftaren eller domstolarna 

därvidlag nödgat. Det hade varit mer förutsägbart om t.ex. en 

kommanditdelägare visste att det behövdes något utöver dennes ställning som 

delägare i kommanditbolaget för att ha en möjlighet att uppfylla lagens krav.  

 

Förvisso kan slutsatsen dras att bolagsformer där sökanden anses ha ett ansvar 

för skulderna, har behörighet att företräda bolaget och där han/hon äger minst 

hälften av företaget är bolagsformer som omfattas av bestämmelsen. Att detta 

inte uttryckligen framgår någonstans är dock bekymmersamt, varför oklarheten 

och därmed rättsäkerhetsproblematiken fortfarande finns.  

 

4.3 Problematiken kring att försörjningen ska vara tryggad 

En annan mer problematisk fråga är hur beslutsfattaren och domstolen ställer 

sig inför kravet på att sökanden ska kunna försörja sig på verksamheten efter 

den uppskjutna tillståndsprövningen och kravet att försörjningen ska vara 

ordnad med egna medel innan en inresa i Sverige. Hur förhåller sig dessa krav 

till uttrycket tryggad försörjning? Även om det inte tydligt framgår av lag-

texten att detta är två skilda kriterier som måste uppfyllas är det enligt gällande 

rätt ett faktum att de är två olika kriterier. Av 5 kap. 5 § andra stycket UtlL kan 

man utläsa att försörjningen ska vara ordnad på annat sätt. Av lagkommentaren 

framgår att personen själv ska kunna tillgodose sina behov varför sökanden 

                                                 
58

 Se 2 kap. 1 § Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. 
59

 Se 1 kap. 2 § och 3 kap 4,7 §§ Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Se även 

MIV:s beslut (beteckning 10807697) i målet UM 4528-08 där MIV bl.a. ger ett avslag på 

grund av att sökanden anses vara kommanditdelägare.  



25 

 

   

 

måste ha tillräckliga medel för sina levnadskostnader utan bistånd från någon 

annan. Vidare framgår att företaget enlig en professionell bedömning ska 

kunna förväntas uppnå en tillfredställande lönsamhet vilket syftar på att 

företagsplanerna måste vara realistiska, som är ett av kraven såsom ovan redo-

visat.
60

 Även i förarbeten särskiljs de två kriterierna då man talar om dessa som 

två olika förutsättningar.
61

 Även i MIG 2008:24 skiljer man på dessa 

förutsättningar. MiÖD uttalar sig om att en av förutsättningarna för att anses ha 

realistiska företagsplaner är att sökanden kan försörja sig på inkomsterna från 

verksamheten. När man konstaterar att sökanden måste ha egna medel för i vart 

fall ett år kopplar man detta till en tryggad försörjning. Det är här man kan se 

en förändring då MiÖD kopplar kriteriet att ha egna medel innan en ankomst 

till Sverige med uttrycket tryggad försörjning och kriteriet att kunna försörja 

sig på näringsverksamheten endast till kravet på realistiska företagsplaner. (Här 

menar jag att det konstaterandet i MIG 2008:24 är lite vilseledande.) I senare 

praxis upprepas uttalandena i MIG 2008:24.
62

. Jag har ovan redovisat dessa 

krav var för sig dels på grund av att domstolen gjorde det i MIG 2008:24 och 

att detta tycks blivit vägledande och gällande rätt, dels på grund av 

pedagogiska skäl. Oklarheterna och frågorna som uppstår här är de följande. 

Uttrycket att sökanden ska ha tryggad försörjning, vad syftar det egentligen på? 

Kan det vara så att sökanden dels måste ha egna medel för att anses ha tryggad 

försörjning i minst ett år och sedan kunna visa en tillfredställande vinst och 

kunna försörja sökanden efter prövotiden på två år? Det måste ändå anses att 

lönsamheten på verksamheten inte endast kan syfta på att företagsplanerna ska 

vara seriösa och realistiska såsom man konstaterade i MIG 2008:24. En seriös 

och realistisk företagsplan anses vara när sökanden kan visa att företaget för-

väntas nå en tillfredställande vinst varvid han/hon kan försörja sig på närings-

verksamheten efter prövotiden på två år. Detta borde i sin tur betyda att 

sökanden säkerställer att dennes försörjning är tryggad efter dessa år. Det ovan 

anförda tyder på att man vill säkerställa en tryggad försörjning först innan en 

inresa i Sverige och sedermera efter prövotiden på två år vilket rent ekonomisk 

betyder att staten säkerställer att bistånd inte kommer behöva ges för 

                                                 
60

 Wikrén, i not 18 a.a., s. 263. 
61

 Prop. 2007/08:147 s. 22 f. 
62

 Se exempelvis UM 7827-12 som resonerar på det sättet. 
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sökandens levnadskostnader under många år. Då det ena kriteriet tryggar 

försörjningen första åren medan det andra kriteriet syftar på att trygga 

försörjningen åren därpå är frågan som återstår om inte uttrycket tryggad 

försörjning egentligen syftar på båda kriterierna?  För att oklarheterna ska sluta 

existera måste detta klargöras. Jag anser dock att tryggad försörjning syftar på 

båda kriterierna, d.v.s. dels att sökanden ska ha egna medel före en ankomst till 

Sverige, dels att sökanden ska visa att företaget förväntas kunna försörja denne.  

 

Försörjningskravet som ska uppfyllas är detsamma för de ovan nämnda 

kriterierna och bestäms utifrån en schablon som är uträknad på vad en skälig 

levnadsnivå anses vara. Gällande rätt tyder på att man ska bestämma 

försörjningskravet utifrån vad en sökande annars hade kunnat få i försörjnings-

stöd enligt riksnormen enligt SoL plus bostadskostnader.
63

 Då försörjnings-

kravet är uträknat på vad en skälig levnadsnivå anses vara borde syftet med 

försörjningskravet vara att sökanden ska kunna försörja sig utan några bidrag 

och därmed inte behöva utnyttja systemet. Sökanden kan således inte vända sig 

till socialtjänsten för bidrag om tillståndet ska förlängas.  

 

Problemet här ligger i att denna riksnorm som man utgår ifrån inte omfattar 

kostnaden för boende. Detta är en oklarhet i lagen och borde vara problematisk 

om lika fall ska behandlas lika. Det anges i praxis och i lagkommentaren att det 

finns vägledande beslut i tidigare fall, UN 453-04 och 454-04, men dessa 

avgöranden är egentligen inte till stor hjälp.
64

 Det finns inget vägledande om 

vad boendekostnaden borde gå på, eller vad minimumgränsen borde vara, eller 

överhuvudtaget om hur man bör avgöra frågan om boendekostnaderna. Hur 

denna bestäms är som nämnt inte klargjort vilket betyder att kostnaden kan 

variera från ett litet belopp till ett stort belopp. Detta överensstämmer givetvis 

med den verkliga bilden då bostadskostnader varierar, inte minst från stad till 

stad.  Nedan följs ett exempel på problematiken som kan uppstå. 
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 Se ovan, ”2.2.2.1.1 Försörja sig på inkomsterna från näringsverksamheten”, för kravets 

uppfyllnad. 
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 Vad gäller försörjningskravet nämner fallen endast det jag redovisat ovan. ”Utgångspunkten 

bör därför vara att personen har egna medel för sin försörjning som överstiger vad han eller 

hon hade varit berättigad att få i försörjningsstöd enligt riksnormen enligt socialtjänstlagen 

(2001:453). Riksnormen enligt socialtjänstlagen omfattar dock inte kostnaden för boende. 

Personen måste därför även ha tillräckliga medel för att täcka kostnaden för sitt boende i 

Sverige.” 
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Anta att ett företag genom att redovisa en budgeterad balans- och resultat-

räkning visar att denne kommer gå med en vinst på 120 000 kr år ett och två. 

För att verksamheten ska anses vara lönsam och kunna försörja sökanden efter 

prövotiden på två år måste denna summa överstiga kostnaden för den skäliga 

levnadsnivån. Om en ensamstående skulle ansöka om uppehållstilstånd skulle 

det innebära att försörjningsstödet skulle ligga på 46560 kr
65

. Detta betyder att 

sökanden skulle ha 120 000 – 46560 = 73440 kr tillgodo för att ha som 

bostadskostnad och därmed fortfarande anses uppfylla ett av kriterierna. Om 

sökanden då anger att bostadskostnaden kommer vara 7000 kr i månaden 

innebär det att sökanden inte uppfyller kriteriet, och om sökanden anger att 

kostanden för bostaden kommer vara 5000 kommer denne att uppfylla kriteriet. 

Exemplet visar att två, i och för sig realistiska kostnader, kan vara avgörande 

för ett avlagsbeslut motsvarande ett bifallsbeslut.  

 

Det ovan anförda ger sökanden möjlighet att dra ner på sina totala kostnader 

vilket betyder att verksamheten behöver gå i vinst med ett mindre belopp än 

det faktiska beloppet. Detta eftersom att lönsamheten av företaget och kravet 

att sökanden ska kunna försörja sig på näringsverksamheten efter prövotiden på 

två år görs i förhållande till de kostnader som sökanden tycks ha. En lägre 

bostadskostnad betyder att kravet att sökanden måste kunna försörja sig på 

verksamheten blir lättare att uppfylla då verksamheten behöver visa en lägre 

vinst. Detta kan ge upphov till att sökanden medvetet inte anger den korrekta 

bostadskostnaden i ansökan.
66

 Detta, om hyran i själva verket är högre än den 

hyran som uppgetts, kan dock skapa problem för sökanden vid en förlängning 

av tillståndet. Sökanden kan få problem att leva på sina pengar om kostnaderna 

överstiger inkomsterna. 
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 Uträkning: 2950 * 12 + 930*12 = 46560 kr 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013november/oforandradebeloppiriksnormenfor2014 

senast använd 2014-01-04. 
66

 I ett av ärendena (beteckning 12338711) jag jobbade med under min praktik var det en 

sökande som hos MIV hade fått avslag bl.a. på grund av att företaget inte ansågs vara lönsam 

då vinsten inte täckte kostnaderna. Hos MD ändrade sökanden på uppgifterna och anförde bl.a. 

att dennes bostadskostnader var lägre än vad han tidigare hade angett. Detta då den bostad han 

skulle hyra i andra hand var en väns bostad vilket innebar en lägre hyra. Detta kan naturligtvis 

stämma men samtidigt finns det varningstecken att sökanden inte anger de faktiska 

kostnaderna.  

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013november/oforandradebeloppiriksnormenfor2014
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Vad gäller försörjningskravet där syftet med kravet är att säkerställa att 

sökanden som beviljas uppehållstillstånd har medel för att kunna försörja sig 

uppstår problem dels på grund av att det inte finns några klara riktlinjer för 

tillämpningen av bostadskostnaderna, dels på grund av att sökanden kan 

kringgå syftet med bestämmelsen, vilket innebär att syftet med försörjnings-

kravet och bestämmelsen inte upplevs.  

 

4.4 Problematiken kring att sökanden ska ha ett verkligt och 

bestämmande inflytande 

Slutligen tänkte jag analysera det andra kravet för att sökanden ska anses ha 

realistiska företagsplaner, d.v.s. att sökanden ska ha verkligt och bestämmande 

inflytande. Hur ska man tolka de ovan jämförda avgörandena? Var går 

egentligen gränsen för när sökanden anses kunna språket tillräckligt för att 

kunna driva verksamheten? Av det redovisade fallet kan vi i vart fall konstatera 

att det räcker med att sökanden kan engelska om den branschen som sökanden 

tänkt driva verksamhet inom inte nödvändigtvis kräver svenska språket.
67

 Vi 

kan även konstatera att kravet att kunna svenska språket är högre ställt inom 

vissa branscher. I praktiken betyder detta att högre krav ställs för vissa sökande 

medan andra sökande kan uppfylla kravet endast genom att kunna lite av det 

svenska språket eller ibland endast kunna engelska. I UM 2880-07 uttryckte 

MiÖD att sökandens brister i det svenska språket skulle medföra att sökanden 

skulle vara beroende av annans arbetsinsats. MiÖD:s uttalande om att vara 

beroende av någon annans arbetsinsats borde syfta på att sökanden inte kan 

anses ha ett bestämmande inflytande då denne allt för ofta kommer att ta hjälp 

av någon annan för att driva företaget. Förvisso kan detta tyckas vara logiskt 

och realistiskt men problemet borde vara att MIV och domstolarna, i allra 

högsta grad, borde ha svårt att bedöma i de ärenden där sökanden väger mellan 

att uppfylla kriteriet eller inte. Då det inte finns några klara riktlinjer om vilka 

branscher som borde kräva mer av språket borde bedömningen normalt vara 

väldigt svår i de ärenden där sökanden inte klart och tydligt visar att denne be-

härskar språket för den aktuella verksamheten. Dock bör kravet på att kunna 
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 UM 7880-08. 
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språket bedömas i det enskilda fallet. Bedömningen borde skiljas beroende på 

vilken verksamhet ansökan gäller samt att en helhetbedömning i det enskilda 

fallet är att rekommendera för att uppfylla syftet med kravet. 

 

Det ovan anförda leder till stort utrymme för en skönsmässig bedömning då en 

beslutsfattare t.ex. kan tycka att sökanden inte kommer vara beroende av 

annans arbetsinsats för att kunna driva företaget medan en annan beslutsfattare 

kan tycka tvärtom. Bedömningen kan således bli godtycklig och riskerar strida 

mot likabehandlingsprincipen. Dessutom kan det vara rättsosäkert då det inte är 

förutsebart för sökanden vad som krävs av honom/henne. Däremot bör det 

finnas ett visst utrymme att ta hänsyn till sökandens personliga förutsättningar 

för att besluten ska bli korrekta. Detta då syftet med kravet att kunna språket är 

för att undvika att personer som rent faktiskt inte kommer att bedriva verksam-

heten beviljas tillstånd. Om man vid en bedömning kommer fram till att en 

person kommer att kunna driva framgångsrik verksamheten oavsett språk-

kunskaper borde det i sådant fall inte vara några problem med att bevilja 

personen tillståndet utifrån syftet med lagstiftningen. 

 

Den andra förutsättningen, att sökanden måste äga en viss andel för att anses ha 

bestämmande inflytande, ger även det upphov till frågor trots MiÖD:s 

ställningsstagande. I MIG 2008:24 konstaterade domstolen att sökanden bör 

äga normalt minst 50 % av bolaget för att anses ha ett bestämmande inflytande. 

I ett tidigare ärende, UM 1411-07, ägde sökanden endast 33 % av bolaget men 

MD ansåg ändå att kravet att ha ett bestämmande inflytande var uppfyllt. 

Frågor skapas, även om detta fall var tidigare än MIG 2008:24. Är ett ägande 

av minst 50 % ett absolut kriterium, eller kan man äga mindre och ändå 

uppfylla kravet om resterande omständigheter tyder på att sökanden kommer 

att ha ett bestämmande inflytande? Även om MIG 2008:24 uttalar sig om att 

det ”bör” vara ett ägande på ”normalt” minst 50 % verkar det som att detta 

kriterium har varit vägledande för senare praxis då många ärenden har avslagits 

bl.a. på grund av att detta kriterium inte är uppfyllt.
68

 Inget ärende förutom UM 

1411-07 säger att sökanden ändock ska anses ha ett bestämmande inflytande 
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 Se exempelvis UM 1194-06 
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när ägandet har varit mindre än 50 %. De ärenden som avslagit ansökan på 

denna grund har inte resonerat kring att sökanden ändå kan uppfylla kriteriet 

efter en samlad bedömning såsom domstolen resonerade i UM 1411-07. Om 

detta kriterium är ett absolut krav kan man konstatera att domstolen i UM 

1411-07 sett kravet genom fingrarna och därmed bifallit ansökan trots att 

samtliga kriterier inte är uppfyllda. Å andra sidan, om detta kriterium inte är 

absolut borde en större vikt läggas vid en samlad bedömning då undantagsfall 

kan förekomma såsom i UM 1411-07. I det fallet ansågs sökanden ha en 

nödvändig kompetens och ledningsfunktion då sökanden var kökschef och var 

delaktig i bolagets samtliga beslut. MD bedömde sökandens arbete som mycket 

viktig för företagets verksamhet samt att det är sökandens insats som gjort att 

företaget utvecklats och expanderat. 
69

 

 

Mot bakgrund av det ovan anförda kan man dra slutsatsen att ägarandelen bör 

vara minst 50 %, dock borde det inte var uteslutet att en mindre ägarandel 

skulle vara otillräcklig. Detta på grund av att syftet med att sökanden ska ha ett 

bestämmande inflytande är att säkerställa att sökanden kommer att faktiskt 

driva den aktuella verksamheten och att bolaget inte är möjlig att driva utan 

sökanden då sökanden ska vara viktig person för bolagets överlevnad. Jag 

anser att senare avgöranden, allt för mycket, byggt på MiÖD:s uttalande om att 

det bör vara ett ägande om normalt minst 50% och därför inte gett ett utrymmer 

att sökanden ändå , efter en samlad bedömning, borde kunna uppfylla kravet att 

ha ett bestämmande inflytande. Detta borde stämma överrens med syftet med 

bestämmelsen vilket jag anser vara viktig och borde beaktas mer. Jag vill även 

understryka att dessa oklarheter uppstått på grund av att lagstiftningen inte är 

klar och tydlig.  

 

4.5 Problematiken kring bestämmelsens tillämplighet 

I ljuset av de oklarheter som redovisats bör uttalanden i förarbetena om att 

bestämmelsen borde tillämpas i en generös anda diskuteras. 
70

 Detta uttalande 

verkar ha förbisetts när bestämmelsen utvecklats i praxis då bestämmelsen är 
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 Jfr dock Maria De Geers skiljaktiga mening i domen. Där bedömde den skiljaktige att MD 

efter en samlad bedömning inte kan anse att sökanden har ett sådant inflytande i bolaget att de 

kan bevilja denne uppehållstillstånd. 
70

 Prop. 1983/84:144 s. 82. 
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allt svårare att uppfylla idag än tidigare.
71

 I praxis har man oftast nämnt detta 

utifrån förarbeten men oftast har detta förbisetts och fått en ringa betydelse i 

bedömningen. Dock lade MD stor vikt vid uttalandet i UM 9433-07. I 

domskälen beaktade domstolen att uppehållstillstånd för egna företagare ska 

ges i en generös anda, vilket var en stor faktor till varför uppehållstilstånd be-

viljades. Det här är självklart bekymmersamt då det är svårt att avgöra om 

uppehållstillstånd för egna företagare ska ges i en generös anda eller om MIV/ 

domstolarna ska vara strikta och följa att samtliga krav är uppfyllda. Av de 

redovisade kraven i kapitel ett och två har exempel på rättsfall där sökanden 

har brustit i ett av kraven lett till ett avslag. Detta borde betyda att praxis ändå 

talar för att de redovisade kraven ska vara uppfyllda för att uppehållstillstånd 

ska beviljas men det är ändock ytterst oklart då ingen enhetlighet finns. 

 

Mot bakgrund av det ovan stadgade kan slutsatsen dras att bestämmelsen inte 

tillämpas i enlighet med bestämmelsens syfte vid införandet av bestämmelsen, 

d.v.s. att en ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare borde ske i en 

generös anda och ses som ett led i ett internationellt utbyte.
72

 Förvisso är syftet 

fortfarandet att så ska ske men uppsatsen har visat att strikta krav gäller vilket 

gör att det är förvånansvärt svårt att bl.a. nå upp till beviskravet. Detta kan inte 

anses ha varit lagstiftarens syfte när den bestämmelsen infördes i GutL. 

Eftersom att området är outvecklat har praxis fått i uppgift att närmare utforma 

krav för när tillstånd kan beviljas vilket möjligen lett till strängare krav än som 

avsågs vid införandet av bestämmelsen. Självfallet står jag fast i att 

bestämmelsen bör förtydligas och ha uppställda krav som bör uppfyllas för att 

tillstånd ska beviljas, men jag anser att ett större utrymme än vad det är idag 

ska finnas vad gäller bedömningen av om personen uppfyller syftet bakom 

bestämmelsen. Som exempel kan nämnas att sökanden, även om samtliga krav 

inte är uppfyllda, ska kunna beviljas uppehållstillstånd vid en samlad 

bedömning där syftet med bestämmelsens införande ska beaktas. 
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 Se ovan ”2.1 Historia kring paragrafen och paragrafens funktion” för att se förändringen som 

gjordes från GutlL och dagens bestämmelse. Se även prop. 2007/2008:147 s. 40 f. 
72
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4.6 Problematiken kring kringgåendet av andra invandringsbestämmelser 

Avslutningsvis ska problematiken kring ifrågasättandet av att sökanden kring-

går andra invandringsbestämmelser analyseras. Syftet med att en sökande inte 

får kringgå andra invandringsbestämmelser borde vara att hindra sökande som 

inte har det huvudsakliga syftet att bedriva ett företag från att beviljas tillstånd. 

Denna bestämmelse ligger givetvis i linje med lagstiftarens syfte med att ha en 

reglerad invandring men i praktiken blir det mycket svårt att tillämpa denna be-

stämmelse. Var går gränsdragningen och när bör MIV och domstolen ifråga-

sätta detta? Hur förhåller det sig gentemot det ovan diskuterade om den gene-

rösa andan? Detta är frågor som självfallet är svåra att ge klara och tydliga svar 

på, men ett försök ska göras.  

 

Inledningsvis kan det sägas att MIV ifrågasätter ansökan när de anser att det 

finns skäl för det. Enligt vägledande praxis brukar det finnas skäl att avslå en 

ansökan om uppehållstillstånd, sökt på grunden ”egna företagare”, om sökan-

den tidigare har sökt uppehållstillstånd på en annan grund.
73

 Då har MIV miss-

tänkt att det kan handla om ett ärende där sökandens syfte med att starta 

företaget inte är att driva det utan snarare för att få uppehållstillstånd och där-

med t.ex. kunna anknytas till sin familj. Således, i dessa ärenden kan MIV 

misstänka att den sökande egentligen har andra anledningar till att ansöka om 

tillstånd än en vilja att driva eget företag här i landet. För att ansökan ska kunna 

ifrågasättas verkar det dock krävas något utöver denna misstanke vilket 

uttalades i UM 5122-07. En önskan om att bosätta sig i Sverige borde normalt 

de flesta som ansöker om uppehållstillstånd ha, menade MD. Det ter sig 

naturligt, men frågan som kvartstår är, när anses en sökande i så fall ha för av-

sikt att kringgå andra invandringsbestämmelser? Här skapas självfallet en pro-

blematik kring bedömningen då t.ex. en beslutsfattare skulle kunna bedöma att 

man kan ifrågasätta sökandens ansökan då denna tidigare ansökt om uppe-

hållstillstånd och därför endast har till syfte att vilja bosätta sig i Sverige och 

anknytas med sin familj medan en annan beslutsfattare, om samma ärende, 

skulle kunna bedöma tvärtom. Det hela blir inte tydligare när domstolen i ett 

ärende
74

 avslagit en ansökan på den grunden att en kvinna från mellanöstern 
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 Se bl.a. UM 375-07, UM 3381-07 och UM 5122-07 
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 UM 375-07. 
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ansågs kringgå andra invandringsbestämmelser då domstolen bedömde det som 

onormalt att en kvinna från mellanöstern skulle starta en restaurang. Förvisso 

tog domstolen i bedömningen även hänsyn till den omständigheten att kvinnans 

make tidigare ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till hennes 

syster. Det är ändock anmärkningsvärt att domstolen beaktade den omständig-

heten att en kvinna från mellanöstern normalt inte driver en restaurang. Vilken 

slutsats som kan dras av det resonemanget är väldigt svårt att veta. Jag anser 

dock att det skulle vara att gå alldeles för långt om uttalandet gavs innebörden 

att inga kvinnor från mellanöstern skulle kunna starta en restaurang.  

 

Att man kan ge avslag på lösa grunder, som att anse att sökanden kringgår 

andra invandringsbestämmelser, är även det en aspekt som tyder på att tillämp-

ningen av bestämmelsen inte är generös. Samtidigt måste det sägas att be-

stämmelsens syfte upplevs om man hindrar sökanden som egentligen har ett 

annat syfte med tillståndet än att bedriva ett företag beviljas uppehållstillstånd. 

 

4.7 De lege ferenda perspektiv 

Uppsatsen har påvisat att bestämmelsen är oklar varför de problem som redo-

visats kan uppstå. Detta på grund av att vi i dagsläget inte har tillräckligt med 

vägledning utifrån våra rättskällor. Även om juridiken tillåter att en in casu be-

dömning ska företas är det viktigt att området är klart och övergripande för att 

man därmed ska kunna skapa tydliga riktlinjer för att minimera risken att lika 

fall inte behandlas lika. Det första som bör ske är att klara riktlinjer skapas för 

att varje beslutsfattare/domare följer likadana krav. Detta bör göras utifrån de 

rättskällor som finns och framför allt bör praxis beaktas då flera krav som är 

uppställda idag har utvecklats av den praxis som finns. Som exempel på en 

mall kan denna uppsats beaktas då jag försökt klargöra varje krav för sig uti-

från framförallt domstolens domar. Detta skulle lösa de kortsiktiga problemen 

och minimera risken för en skönsmässig bedömning. Lika fall hade således be-

dömts lika i större grad. Det ovan stadgade hade således varit en bra lösning ur 

ett likabehandlings- och förutsebarhetsperspektiv. 
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Långsiktigt bör varje krav utredas var för sig där man tar ställning till dels om 

kravet är nödvändigt för att bestämmelsen ska uppfyllas och dels hur hård man 

ska vara i sin bedömning för att sökanden ska anses uppfylla kravet.  

 

Som exempel kan nämnas: Anta att man kommer fram till att kravet på att 

kunna antingen svenska eller engelska ska fortsätta finnas. Då bör man fundera 

över hur hård man ska vara i sin bedömning för att detta krav ska anses vara 

uppfyllt. Kan det t.ex. räcka med att sökanden kan lite svenska och lite 

engelska trots att den branschen kräver goda kunskaper i svenska eller 

engelska? 

 

Det bör även vidare diskuteras om alla de krav man kommit fram till måste 

uppfyllas för att uppehållstillstånd ska beviljas, eller om man oftare ska göra en 

samlad bedömning och ändå kunna beviljas tillstånd trots att ett av kriterierna 

inte uppfylls i dess helhet. Idag har praxis utvecklats till att sökanden måste 

uppfylla samtliga krav, kraven är kumulativa. Ur ett sådant tänkande kommer 

man kunna ställa upp en klar och tydlig lag, samtidigt som den kan tillämpas i 

enlighet med bestämmelsen syfte. T.ex. kan man anta att en sökande som upp-

fyller samtliga redovisade krav, förutom kravet att äga minst 50 % av bolaget, 

ändå ska kunna beviljas uppehållstillstånd vid en samlad bedömning. På så sätt 

uppfylls både kravens syfte och bestämmelsens syfte. 

 

För att lösa bestämmelsens problematik i framtiden anser jag att bestämmelsen 

bör utvecklas. Detta antingen genom att man ändrar på bestämmelsen och/eller 

att man avgör fler fall i MiÖD för att på så sätt genom praxis klargöra hur be-

stämmelsen ska tillämpas. I förarbeten
75

 hade man förslag på att göra 

bestämmelsen striktare, bl.a. diskuterades om man skulle skriva in ”reell” 

framför ordet förmåga då man menade att sökanden borde ha en reell förmåga 

och inte endast en förmåga att kunna driva verksamheten. Vad man exakt 

menade med det uttrycket framgår inte. Även MIG 2008:24 använde sig av 

uttrycket reell förmåga då man menade att utlänningen måste ha en reell för-

måga att bedriva den aktuella verksamheten. Att sökanden ska ha en reell för-
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måga att bedriva den aktuella verksamheten borde anses vara striktare än vad 

det är idag men fortfarande är det oklart vad det exakt innebär. Lagstiftaren 

valde dock att avstå från att göra det striktare då man dels ansåg att bestämmel-

sen redan var tillräcklig hård, dels att en striktare bestämmelse går utanför be-

stämmelsens syfte.
76

 För att samtliga krav jag redovisat i uppsatsen måste upp-

fyllas för att uppehållstillstånd ska beviljas anser jag att en lagändring är nöd-

vändig för att få enhetlighet på området. Dessa krav bör framgå antingen direkt 

av lagtexten eller/och förarbeten till bestämmelsen, vilket de inte gör idag. 

T.ex. kan man börja med att skriva in att bestämmelsen rymmer egna 

företagare. Detta i enlighet med lagrådets yttrande då lagrådet yttrade om att 

bestämmelsen skulle kunna bli mer begriplig om de viktigaste fallen, t.ex. egna 

företagare och fria yrkersutövare, samt i en uppsamlande beskrivning fångade 

upp andra som annars kunde förväntas försörja sig själva.
77

 Kraven jag syftar 

på som bör framgå, i vart fall i förarbetena, är exempelvis vilken ägarandel 

man bör ha och hur bedömningen bör gå till väga om sökanden inte når upp till 

denna ägarandel. Sedermera bör de krav som bestämts tillämpas i praktiken 

och MiÖD bör härmed ta upp bestämmelsen till prövning för att ge vägledning 

till underinstanserna om hur man ska tolka de krav som framgår av 

lagtexten/förarbeten. Jag menar dock inte att man ska göra det svårare för sö-

kanden. I likhet med förarbetens motivering till avslaget att göra det hårdare 

för sökanden tycker jag att man ska beakta syftet med bestämmelsen. 

 

Det viktigaste är dock att bestämmelsen klargörs, vilket i och för sig kan göras 

utan att bestämmelsen blir hårdare eller mjukare för sökanden att uppfylla. Jag 

anser dock att man bör hålla sig till att bestämmelsen ska tillämpas i en generös 

anda. Förvisso blir nackdelen att varje kravs syfte inte uppfylls men fördelen är 

att detta gynnar Sverige. Att inte bevilja en rik tredjelandsmedborgare på grund 

av att denne har köpt 40 % av ett redan etablerat företag anser jag vara en för-

lust. Detta då sökanden kan visa att denne har sin försörjning ordnad på annat 

sätt, vilka är de huvudsakliga syften med bestämmelsens uppställda krav. Man 

har ändå ställt dessa kriterier för att försäkra sig att sökanden har sin försörj-

ning ordnad. 
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Förslagsvis skulle man kunna bortse från kringgåendet av andra invandringsbe-

stämmelser, framför allt på grund av att den är problematisk att tillämpa och 

jag tror inte att man kan klargöra detta mycket mer, men även på grund av att 

detta sätter stopp för rika människor att ta sig hit. Bestämmelsen ska vara en 

möjlighet, för egna företagare som kan försörja sig, och därför anser jag inte att 

sökande som uppfyller samtliga krav, förutom att deras syfte egentligen är att 

t.ex. anknytas med familjen och inte enbart driva företaget, ska få ett avslag. 

Detta eftersom man säkerställer att sökanden kommer ha en ordnad 

försörjning, dels genom att sökanden ska ha egna medel innan en inresa i 

Sverige, dels genom att sökanden ska kunna försörja sig på företaget efter 

prövotiden på två år. I de allra flesta fall kommer det innebära att Sverige både 

kortsiktigt och långsiktigt kommer att vinna på att tredjelandsmedborgare 

bosätter sig i Sverige. Dessutom gör man omfattande kontroller vid en förläng-

ning av det tidsbegränsade uppehållstillståndet. Även det säkerställer att före-

taget kommer fortsätta att vara lönsamt och kunna försörja sökanden.
78

 

Sammantaget menar jag att detta kommer gynna Sverige varför det borde vara 

en del av bedömningen om tillstånd kan beviljas eller inte. Nackdelen med att 

bortse från denna förutsättning är att sökanden som i själva verket har ett annat 

syfte med ansökan än att driva företaget ändå kan beviljas tillstånd. Fördelen 

med att bortse från denna förutsättning är att det är svårt att avgöra om någon 

har ett annat syfte än att driva företaget samt att det är stora risker att lika fall 

inte behandlas lika då en beslutsfattare kan tycka att sökanden kringgår andra 

invandringsbestämmelser medan en annan beslutsfattare dömer tvärtom. 

Dessutom skulle det ändå gynna Sverige om det med facit i hand visar sig att 

sökanden hade ett annat syfte med ansökningen än att driva företaget. Detta då 

sökanden vid ansökningen har visat att denne har sin försörjning ordnad samt 

att sökanden vid en förlängning av tillståndet måste kunna visa att företaget 

varit lönsamt och kommer fortsätta att vara det. Jag anser därmed att fördelarna 

överväger nackdelarna i detta fall. Således borde en sökande som uppfyller de 

krav som uppställs enligt bestämmelsen beviljas uppehållstillstånd. Detta utan 

att man använder sig av en s.k. säkerhetsventil där man anser att sökande som 
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känns stötande, som egentligen har ett annat syfte med ansökan, ska få ett 

avslag.   

 

Om man ändå vill att ett avslag bör kunna ges om sökanden kringgår andra in-

vandringsbestämmelser anser jag att detta bör ske i uppenbara fall. Jag anser 

då att en sökande som uppenbart kringgår andra invandringsbestämmelser ska 

få ett avslag på sin ansökan då MIV med stor sannolikhet vet att sökanden inte 

kommer att driva bolaget. Dessa fall kan vara när sökanden, trots att denne 

uppfyller samtliga uppställda krav att beviljas tillstånd, ändå borde få ett avslag 

då sökanden uppenbart inte kommer driva företaget under tiden denne har till-

ståndet och att denne på grund av andra grunder såsom att anknytas till 

familjemedlemmar vill kringgå andra invandringsbestämmelser och använder 

således denna möjlighet för att kringgå andra invandringsbestämmelser. MIV 

bör då kunna använda sig av denna ”säkerhetsventil” då sådana fall anses 

stötande, men notera att avslag på denna grund bör tillämpas mycket restriktivt.   

 

4.8 Avslutande kommentarer 

Som avslutande kommentar vill jag säga att bestämmelsen gynnar Sverige, 

framförallt ekonomisk. Sverige säkerställer att sökanden som beviljas uppe-

hållstillstånd inte kommer att behöva statliga bidrag för sin överlevnad i 

Sverige samtidigt som Sverige får in stora mängder skattepengar av tredje-

landsmedborgare. Även det att möjligheten öppnar vägar för ett internationellt 

utbyte är positivt för den fria rörligheten som idag är begränsad gentemot icke 

EES länder.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att ambitionen med uppsatsen varit att den i någon 

mån ska ge vägledning till den som är intresserad av ämnet varför en redogö-

relse kring bestämmelsen där kraven klargjorts varit nödvändig. Detta är något 

som har saknats inom ovan diskuterat område. Vidare har ambitionen varit att 

visa att det trots min redogörelse och utredning inom området fortfarande finns 

oklarheter kring bestämmelsen som idag gör det väldigt svårt att tillämpa be-

stämmelsen och svårt för sökanden att uppfylla varför jag anser att en 

förändring måste ske. Ambitionen har därför framför allt varit att genom denna 

uppsats visa att MiÖD, inom snar framtid, borde pröva minst ett till sådant 
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ärende för att ta ställning och konstatera om de oklarheter och problem som re-

dovisats ovan. Idag har endast prövningstillstånd givits till de ovan redovisade 

MiÖD fallen vilket visserligen kan vara tillräcklig för att klargöra situationen, 

men uppsatsen har visat att oklarheterna ändock kvarstår. Det hela hade under-

lättat att tillämpa för beslutsfattaren och domaren samt varit mer förutsebart för 

sökanden och ombuden. Det hade lett till mindre kompletteringar av ärendet, 

en mer enig handläggning och fler eniga beslut och domar och därav mindre 

risk för särbehandling. Jag hoppas därmed att min uppsats leder till att fler 

domar avgörs av högsta instans men även att en förändring i lagen görs där 

kraven framgår eller kan utläsas antingen av lagtexten och/eller förarbeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

   

 

 

5. KÄLLFÖRTECKNING 

Litteratur 

Diesen, Christian. m.fl. – Bevis 8. Bevisprövning i förvaltningsmål, 2 uppl., 

Norstedts Juridik, Vällingby, 2012 

 

Lagerqvist, Annika Veloz Roca, Gränsöverskridande – en  

Förvaltningsrättsligknäckfråga, Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten vid  

Stockholms universitet NR 77, Stockholm, 2011 

 

Källström, Kent och Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet, 3 uppl., Iustus 

Förlag, Uppsala, 2013 

 

Von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, Norstedts juridik, 

Vällingby, 2009 

 

Wikrén, Gerhard och Sandesjö, Håkan – Utlänningslagen med kommentar, 9  

uppl., Norstedts juridik, Solna, 2010 

 

Artiklar 

Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005 s. 250-272 

Sandgren, Claes - Debatt – Är rättsdogmatiken dogmatisk? Tidsskrift for  

Rättsvetenskap nr 04-05, 2005 s. 648-656 

 

Offentligt tryck 

SOU 1982:49 Invandrarpolitiken 

Prop. 1983/84:144 om invandrings- och flyktingpolitiken 

Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och 

medborgarskapsärenden 

Prop. 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring 

 

 

 



40 

 

   

 

Rättsfallsförteckning 

 

Migrationsöverdomstolens prejudikat 

MIG 2006:7 

MIG 2007:30 

MIG 2008:24 (UM 1349-07, UM 1773-07, UM 2880-07) 

MiÖD i UM 3361-07, meddelad 2008-07-04 

 

Migrationsdomstolens domar 

UM 5584-06, meddelad 2007-09-14  

UM 1194-06, meddelad 2007-09-14  

UM 95-07, meddelad 2007-11-22  

UM 3730-07, meddelad 2008-04-04  

UM 1411-07, meddelad 2008-04-30  

UM 1435-07, meddelad 2008-04-30  

UM 1565-07, meddelad 2008-03-14  

UM 5122-07, meddelad 2008-12-12  

UM 375-07, meddelad 2007-06-20  

UM 3381-07, meddelad 2007-12-05  

UM 4528-08, meddelad 2009-04-02 

UM 7880-08, meddelad 2009-05-18  

UM 6826-08, meddelad 2009-12-18, MIV:s beslut med beteckning 9092167 

UM 22400-10, meddelad 2011-10-06  

UM 2304-11, meddelad 2011-12-01  

UM 2333-11, meddelad 2011-12-22  

UM 1905-11, meddelad 2011-12-06  

UM 7827-12, meddelad 2013-01-22  

UM 5721-12, meddelad 2013-05-21 (Malmö), MIV:s beslut 2012-10-17 med 

beteckning 11626573 

UM 2843-13, pågående 

 

Vägledande beslut från UN 

UN 453-04 

UN 454-04 



41 

 

   

 

 

Beslut från MIV 

MIV:s beslut 2013-05-08, beteckning 12338711 

MIV: beslut, beteckning 9092167 

MIV:s beslut, beteckning 12044904 

MIV:s beslut 2008-03-26, beteckning 10807697 

 

EU-direktiv 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om 

unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning 

(EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 

68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG och 93/96/EEG (Rörlighetsdirektivet) 

 

Elektroniska källor 

http://www.migrationsverket.se 

http://www.socialstyrelsen.se  

http://www.almi.se/ 

 

 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.almi.se/

