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1 Inledning 
 
Att familjer tvingas fly sitt hemland är inte alltför sällan en tragisk konsekvens 

av krig, konflikter eller andra svåra förhållanden. Trots att konsekvenserna 

utspelar sig utanför Sveriges gränser är de likväl i högsta grad aktuella i 

Sverige bland annat med anledning av den mänskliga rättigheten rätten att 

söka asyl.1 För familjer som ansöker om asyl i Sverige aktualiseras principen 

om familjens enhet.2 Principen utgör även en mänsklig rättighet vilket fastslogs 

första gången i den allmänna förklaringen.3 Sedan den allmänna förklaringen 

antogs har skyddet för de mänskliga rättigheterna, däri principen om familjens 

enhet, utvecklats och utökats genom ett flertal konventioner och andra 

dokument antagna av bland annat FN och Europarådet.4 Principen om 

familjens enhet har emellertid, vilket uppmärksammats vid upprepade tillfällen 

i media, inte ansetts tillämplig för samtliga familjer under asylprocessen i 

Sverige. Familjer med barn som fyllt 18 år uppfattas som särskilt utsatta.5 Att 

alla familjer som ansöker om asyl i Sverige inte kan beviljas skydd är 

förståeligt.. Vad som däremot framstår som svårare att förstå är i de situationer 

då familjer splittras genom att en eller flera familjemedlemmar inte beviljas 

skydd samtidigt som övriga familjemedlemmar beviljas skydd och vice versa. 

Indirekt kan det uppfattas som att Sverige tar ansvar för att ge skydd till de 

familjer som är i behov av skydd men tar inte ansvar för att familjer bevaras 

som en enhet. Principen om familjens enhet är, som nyss nämnts, en mänsklig 

rättighet. Är denna mänskliga rättighet en inskränkt eller oinskränkt rättighet i 

Sverige? 

 

 

 
                                                
1 Art.14.1 den allmänna förklaringen.  
2 SOU 2006:6 s. 22 f.  
3 Art.16.3 den allmänna förklaringen. 
4 Jfr Sandesjö, Barnrättsperspektivet i asylprocessen s. 17. 
5 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4428468, besökt 13-11-13 
och http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=3264927, besökt 13-11-13. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att se till den gällande rätten vad avser principen om 

familjens enhet och tillämpningen av principen i förhållandet mellan föräldrar 

och vuxna barn i asylprocessen, samt i detta avseendet undersöka om principen 

om familjens enhet utgör en oinskränkt eller inskränkt mänsklig rättighet i 

Sverige.  

Det krävs emellertid att andra delfrågor besvaras för att kunna uppnå syftet. Av 

denna anledning kommer därför följande delfrågor undersökas närmare:  

• Hur definieras familjen som ett begrepp? 

• Vilka personer anses ingå i begreppet familj och kan inkluderas i 

begreppet familjens överhuvud? 

• Tillämpas principen om familjens enhet olika i frågor om: flyktingens 

familj, den skyddsbehövandes familj eller slutligen då 

uppehållstillstånd beviljats på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter? 

1.2 Avgränsningar 

På vilka grunder uppehållstillstånd kan beviljas återfinns i 5 kap. UtlL. De fyra 

huvudsakliga grunderna för uppehållstillstånd är: på grund av skyddsbehov, på 

grund av anknytning, på grund av arbete, studier eller försörjning på annat sätt 

och på grund av synnerligen ömmande omständigheter.6 Uppsatsen är 

emellertid avgränsad till att enbart se till grunderna skyddsbehov och 

synnerligen ömmande omständigheter, vilka är föremål för bedömning i 

asylprocessen.7  

Det finns med andra ord aspekter av principen om familjens enhet som inte 

beaktas i denna uppsats. Anledningen till varför avgränsningen har gjorts till 

att enbart redogöra för principen om familjens enhet i asylprocessen är, i 

huvudsak, på grund av att familjen befinner sig i Sverige när ansökan om asyl 

lämnas in.8 Vid exempelvis en ansökan om uppehållstillstånd på grund av 

                                                
6 Diesen, Prövning av migrationsärenden - Bevis 8 s. 33.  
7 Sandesjö, a.a., s. 99 f. och 111.  
8 5 kap. 1 § 1 st. UtlL och 5 kap. 18 § 2 st. p. 1 och p. 2 UtlL. 
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anknytning befinner sig familjemedlemmen eller familjemedlemmarna, som 

huvudregel, i hemlandet vid ansökningstillfället och ansöker då till en 

familjemedlem eller familjemedlemmar som vid ett tidigare tillfälle beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige.9 Principen om familjens enhet, i detta avseende, 

tar därmed sikte på rätten för familjen att bevaras som en enhet i Sverige och 

inte rätten för en splittrad familj att återförenas i Sverige, s.k. 

familjeåterförening.  

Uppsatsen har vidare begränsats till att främst se till förhållandet mellan 

föräldrar och vuxna barn. Denna avgränsning har gjorts på grund av att det är, 

enligt min mening, ett intressant förhållande som förtjänar att närmare 

redogöras för och på grund av det begränsade utrymme som denna uppsats 

tillhandahåller.  

Det bör även understrykas att avsikten med uppsatsen är att ge en översikt över 

den praxis som genererats från år 2006 då den nya instansordningen trädde i 

kraft.10 Tidigare praxis kommer därför inte beaktas, såtillvida det inte 

föreligger en anledning att beakta tidigare praxis exempelvis på grund av att 

det saknas vägledning i praxis från år 2006 och framåt i en specifik fråga.    

1.3 Metod och material 

Uppsatsen bygger på dels den klassiska rättsdogmatiska metoden och dels den 

EU-rättsliga metoden.  

Den klassiska rättsdogmatiska metoden används för att undersöka vad som 

utgör gällande rätt med hjälp av rättskällorna lagstiftning, lagförarbeten, 

rättspraxis och doktrin.11  

Vad gäller tillämpningen av den gällande rätten har jag företagit en empirisk 

analys på rättsfall från Europadomstolen och MiÖD. Urvalet av rättsfallen 

baseras dels på de sökträffar som visats vid sökbegreppen "principen om 

familjens enhet" och "familjens enhet" på InfoTorg Juridik och dels på de 

                                                
9 5kap. 3 och 3a §§ UtlL och 5 kap. 18 § 1 st. UtlL.  
10 Prop. 2004/05:170 s. 105 ff. Se även 14 kap. 3 § och 16 kap. 9 § UtlL. 
11 Korling, Juridisk metodlära s. 21 ff. Vad som inryms i eller vad som egentligen avses med 
den klassiska rättsdogmatiska metoden lämnas obesvarad då den framstår som ett omdiskuterat 
ämne utan att ge ett klart svar, se t.ex. Korling, a.a., s. 21 ff. och Sandgren, Rättsvetenskap för 
uppsatsförfattare - Ämne, material och argumentation s. 53. 



 
8 

sökträffar som visats vid sökbegreppen "principle of family unity" och "family 

unity" på HUDOC med avgränsning till art. 8 Europakonventionen. 

Sökträffarna har efter genomgång valts ut efter relevans och intresse för denna 

uppsats. Ett fåtal av rättsfallen som tagits upp har emellertid inte genererats via 

sökmotorerna InfoTorg Juridik och HUDOC utan har förekommit i doktrin.  

Vad gäller praxis från Europadomstolen har enbart domar beaktats och således 

har jag inte tagit med några beslut från Europadomstolen i denna uppsats. 

Beslut och orefererade avgöranden från MIÖD återfinns däremot i uppsatsen, 

läsaren finner dessa i kap. 6, trots att deras status såsom rättskälla diskuteras.12  

Anledningen till varför jag ändå valt att använda mig av beslut och de 

orefererade avgörandena är på grund av att de i viss mån kan ge en 

fingervisning om hur målen avgörs hos MIÖD.  

Domar och beslut från migrationsdomstolen och migrationsverket har jag valt 

att inte redovisa separat. De nämns istället kortfattat i den löpande texten i 

anslutning till avgöranden från MiÖD för att belysa skillnaden i bedömningen.  

För att undersöka den gällande rätten om principen om familjens enhet i 

asylprocessen och tillämpningen av den har även den EU-rättsliga metoden 

använts. Nämnvärt angående den EU-rättsliga metoden är att EU är en 

rättsordning som har sina rötter i folkrätten och uttalats utgöra en ny 

rättsordning inom folkrätten. EU-rätten är att betrakta som en autonom 

rättsordning i två nivåer, bestående av en europeisk nivå och 27 nationella.13 

De olika rättsrodningarna skiljs åt i uppsatsen på så sätt att de delats in i FN, 

Europarådet och EU. FN återspeglar folkrätten, vad gäller Europarådet 

återspeglar denna den europeiska nivån och de 27 nationella återspeglar EU.14 

Som tidigare nämnts kommer analysen av principen om familjens enhet företas 

i ljuset av praxis från Europadomstolen och MiÖD. Således kommer inte EU-

domstolens praxis redogöras för. Anledningen till varför jag valt att bortse från 

EU-domstolens praxis, och därmed Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande mänskliga rättigheterna, är för att Europakonventionen har en 

stark påverkan på EU-rätten. EU-domstolen tolkar EU-rätten och har varit 

                                                
12 Bernitz, Finna rätt s. 247.  
13 Korling, a.a., s. 109 f.  
14 Denna företagna indelning stödjer sig på prop. 2004/05:170 s. 93 ff.  
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angelägen att respektera Europadomstolens praxis, således sätter 

Europakonventionen gränser för vilka tolkningar av EU-rätten som kan vara 

möjlig.15  

Lika lite som det föreligger en klassisk rättsdogmatisk metod vilken tillämpas 

genomgående kan det anses finnas en EU-rättslig metod.16 Därför kommer den 

EU-rättsliga metoden i detta avseende att ses som ett tillvägagångssätt för att 

hantera EU-rättsliga källor och därmed se hur de ska tolkas och tillämpas i 

Sverige. Detta kommer att beskrivas närmare främst under kap. 4 men även till 

viss del i kap. 2.  

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma läsaren på att det föreligger en skillnad 

mellan EU-direktiv och nationella förarbeten. Inom EU- rätten används 

förarbeten som rättskälla i mindre omfattning än inom den nationella rätten. 

Därför kan exempelvis ingressen användas för att tolka dess syfte.17 Av den 

anledningen har förarbeten till lagar som grundar sig på direktiv tolkats med 

försiktighet och i de delar direktiv, specifikt skyddsgrundsdirektivet, lämnat 

utrymme för medlemsstater att utforma mer generösa regler har jag använt 

förarbeten för att undersöka syftet med lagtexten. I annat fall har jag utgått från 

ordalydelsen i direktiven och dess syfte. 

1.4 Disposition  

Uppsatsen inleds med ett kapitel, kap.2, som översiktligt beskriver begreppet 

mänskliga rättigheter och hur mänskliga rättigheter tillgodoses i Sverige. 

Eftersom principen om familjens enhet utgör en mänsklig rättighet är det 

nödvändigt att placera principen i det sammanhanget. I nästkommande kapitel, 

kap. 3, redogörs kortfattat för asylprocessen. Detta för att illustrera grunderna 

för uppehållstillstånd i sammanhanget. Därefter, i kap. 4, anges den rättsliga 

regleringen av principen om familjens enhet inom FN, Europarådet, EU och 

viktiga tillhörande tolkningsprinciper. Europakonventionen står i fokus.  Efter 

att principen om familjens enhet framställts klarläggs familjebegreppet i kap. 5. 

Detta för att se till vilka personer som kan omfattas av principen om familjens 

enhet och som därmed kan komma i åtnjutande av principen. Slutligen 
                                                
15 Bernitz, Europarättens grunder s. 126 ff. och 134 ff.  
16 Korling, a.a., s. 109 f.  
17 Bernitz, a.a., s. 38 f.  
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redovisas, i kap. 6, praxis från Europadomstolen och MiÖD för att se hur 

principen om familjens enhet tillämpas i förhållandet mellan föräldrar och 

vuxna barn. Uppsatsen avslutas med en analys och slutsatser i kap. 7. Där 

ligger fokus på förhållandet mellan föräldrar och vuxna barn mot bakgrunden 

av vad som redovisats för i uppsatsen.  

1.5 Förtydligande definitioner  

Asylprocessen Från det att den asylsökande ansöker om 

 uppehållstillstånd tills dess denne får 

 uppehållstillstånd eller lämnar Sverige efter 

 beslut om avvisning eller utvisning. 

Barn En minderårig person som ännu inte har 

 fyllt 18 år. 

Hemland Det land där personen är medborgare.  

Statslös person En person som inte betraktas som 

 medborgare av något land. 

Tredjelandsmedborgare En person som inte är medborgare i någon 

 av länderna inom EU.  

Vuxna barn En person som fyllt 18 år men som inte 

 själv har bildat någon egen familj.   
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2 Mänskliga rättigheter 

Kapitlet är tänkt att ge en översiktlig beskrivning av begreppet mänskliga 

rättigheter. Eftersom principen om familjens enhet utgör en mänsklig rättighet 

är det nödvändigt att placera principen i det sammanhanget. Utöver 

beskrivningen av begreppet kommer synen på mänskliga rättigheter i Sverige 

närmare att redogöras för.  

Syftet med kapitlet är att ge läsaren förutsättningar för att bättre förstå i vilken 

kontext principen tillämpas och vilken betydelse mänskliga rättigheter tillmäts 

i Sverige.  

2.1 Mänskliga rättigheter som ett begrepp 

Den allmänna förklaringen utgör ett av de mest centrala internationella 

dokumenten om mänskliga rättigheter.18 I inledningen omnämndes att 

principen om familjens enhet fastslogs första gången i art. 16.3 den allmänna 

förklaringen och att mänskliga rättigheter, däri principen om familjens enhet, 

sedan förklaringens tillkomst utvecklats och utökats.19  

Med mänskliga rättigheter avses sådana rättigheter som staterna är förpliktade 

att garantera den enskilda personen enligt internationella konventioner. 

Individen ska garanteras skydd från ingrepp i de grundläggande friheterna och 

skyddas från olika typer av övergrepp s.k. politiska och medborgerliga 

rättigheter. 20 Rätten till respekt för familjelivet är ett exempel på denna typ 

rättighet. 21 Staterna ska dessutom verka för att tillgodose den enskildes 

grundläggande behov såsom rätten till utbildning och hälsovård, s.k. 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De stater som ansluter sig till 

konventioner innehållande mänskliga rättigheter har ett s.k. tredelat ansvar. 

Detta innebär att de ska avstå från vissa handlingar som kan begränsa eller 

kränka en individs rättigheter, skydda människor från att utsättas för övergrepp 
                                                
18 Skr. 2005/06:95 s. 15 f.   
19 Se kap. 4 angående den rättsliga regleringen av principen om familjens enhet utöver art. 16.3 
den allmänna förklaringen.  
20 Sandesjö, a.a., s. 17 ff.  
21 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis - En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna s. 349.  
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från andra aktörer och ge förutsättningar för enskilda att inneha och utkräva 

sina rättigheter.22 

Vidare är mänskliga rättigheter universella, odelbara och icke-diskriminerande. 

Att rättigheterna benämns som universella innebär att de gäller för alla 

människor, utan åtskillnad och ska respekteras över hela världen oavsett land, 

kultur eller specifik situation. Vilket bland annat, på den nationella nivån, 

innebär att en företrädare för en stat aldrig får tolka rättigheterna olika eller ge 

dem olika vikt beroende på den kränkta personens kultur eller religion. 

Mänskliga rättigheters odelbarhet innebär att alla mänskliga rättigheter är lika 

viktiga, ömsesidigt samverkande och är en del av samma helhet. Med andra 

ord har alla rättigheter samma prioritet och kan därför inte graderas. Till sist 

avses med icke-diskriminering att mänskliga rättigheter ska tillerkännas alla 

utan åtskillnad på grund av t.ex. ålder som gäller den enskilde som person.23 

Mänskliga rättigheter delas dessutom in i den viktiga åtskillnaden mellan 

absoluta respektive relativa rättigheter, vilket har betydelse för staternas 

möjligheter att begränsa en viss rättighet utan att anses ha brutit mot 

internationella konventioner. Absoluta rättigheter får nämligen aldrig 

inskränkas, t.ex. förbudet mot tortyr. De relativa rättigheterna däremot får 

begränsas av staten under vissa förutsättningar och på ett visst sätt, t.ex. rätten 

till familjeliv.24 Vilka dessa förutsättningar är samt och på vilket sätt en 

begränsning får ske vad gäller rätten till familjeliv redogörs närmare för i 

avsnitt 4.2.3. 

2.2 Mänskliga rättigheter i Sverige 

Sverige har som mål att säkerhetsställa full respekt för de mänskliga 

rättigheterna i Sverige. Det sagda innebär bland annat att de mänskliga 

rättigheterna inte får kränkas på någon nivå i samhället i och med Sveriges 

internationella åtaganden samt att den svenska rättsordningen ska 

överensstämma med dessa åtaganden och följas.25  

                                                
22 Sandesjö, a.a., s. 17 ff.  
23 Sandesjö, a.a., s. 18 f.   
24 Sandesjö, a.a., s. 20 f.  
25 Skr. 2005/06:95 s. 12 och Skr. 2009/10:106 s. 4 ff.  
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UtlL:s förarbeten slår fast att respekten för de mänskliga rättigheterna är 

grundläggande för den svenska migrationspolitiken. Det framhålls bland annat 

att det är en viktig del i arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige att värna om 

asylrätten liksom rätten till familjeliv. Vidare understryker förarbetena att vissa 

åtaganden är absoluta samt att Sverige under alla omständigheter måste 

uppfylla sina internationella åtaganden exempelvis då flyktingkonventionen 

aktualiseras.26  

För att Sveriges internationella åtaganden ska kunna tillämpas gentemot de 

personer som befinner sig i Sverige måste de införlivas med den nationella 

rätten efter att de antagits slutligt, i enlighet med den rådande dualistiska 

principen.27 Införlivandet sker genom antingen normharmoni, transformering 

eller inkorporering för att säkerställa att det inte uppstår konflikter mellan 

internationella åtaganden och nationell rätt. Normharmoni innebär att det inte 

behöver vidtas några lagstiftningsåtgärder för att införliva åtagandena i 

nationell rätt. Detta efter att den nationella rätten undersökts med resultatet att 

den redan står i överensstämmelse med åtagandena. Vid transformering 

införlivas åtagandet helt eller delvis i nationell rätt, vilket sker genom nya eller 

omformulerade lagbestämmelser. Åtagandena ges med andra ord en 

motsvarighet i svensk rätt. Slutligen avses med inkorporering att åtagandet i 

oförändrad form införs i den nationella rättsordningen. Åtagandena blir därmed 

direkt tillämpliga som lag och ska tillämpas av de svenska myndigheterna och 

domstolarna.28 

Har ett införlivande skett genom normharmoni eller transformering åligger en 

skyldighet för svenska myndigheter och domstolar att tolka och tillämpa 

svensk rätt i ljuset av de internationella åtagandena så långt som det är möjligt 

inom ramen för den svenska lagstiftningens ordalydelse. Annorlunda uttryckt 

innebär detta att en fördragskonform tolkning åligger myndigheterna och 

domstolarna.29 Grundar sig en bestämmelse i svensk rätt på en konventionstext 

vilken kan ges mer än en tolkning ska således de svenska myndigheterna och 

domstolarna välja den tolkning som överensstämmer med Sveriges 

                                                
26 Prop. 1996/97:25 s. 47 ff.  
27 Bernitz, a.a., s. 76. 
28 Prop. 1993/94:117 s. 32 ff.    
29 Sandesjö, a.a., s. 24 f.  
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internationella åtaganden.30 Svenska myndigheter och domstolar är även 

skyldiga att tolka och tillämpa svensk rätt med hänsyn till relevanta 

bestämmelser inom EU och EU-rätten31. Således föreligger en skyldighet att 

anpassa svensk rätt och svenska myndigheters och domstolars agerande så att 

de överensstämmer med EU-rätten. Exempelvis ska en s.k. direktivkonform 

tolkning företas av de nationella myndigheterna och domstolarna när de tolkar 

och tillämpar svenska bestämmelser som grundar sig på ett EU-direktiv32 i 

enlighet med direktivets syfte.33 

Regeringen har uppmanats att på ett tydliggörande sätt uppmärksamma 

domstolarna och förvaltningsmyndigheterna om deras förpliktelse att beakta 

Sveriges internationella åtaganden angående mänskliga rättigheter samt att 

tillämpa en fördragskonform tolkning i sin verksamhet, eftersom åtagandena är 

levande i den meningen att innehållet och betydelsen förändras över tiden.34 

Stern påstår även att en ökad insikt om betydelsen och värdet av internationella 

rättskällor om mänskliga rättigheter troligen skulle leda till bättre underbyggda 

beslut som inte avviker från internationell praxis inom asylrätten.35 

 

 

 

 

 
                                                
30 Bernitz, a.a., s. 76 f.  
31 EU är den generella termen för unionen som helhet, där unionens samlade regelverk 
benämns EU-rätt, Bernitz, a.a., s. 2 . 
32 Ett direktiv föreskriver resultat som varje medlemsstat ska förverkliga inom det egna landet 
inom ramen för sin nationella rättsordning, Bernitz, a.a., s. 32.  
33 Bernitz, a.a., s. 110.  
34 SOU 2011:29 s. 139 ff.  
35 Stern, Folkrätten i svensk rätt, s. 56.    
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3 Asylprocessen 
Kapitlet inleds med att definiera begreppen asyl och uppehållstillstånd. 

Därefter ges en kort redogörelse för grunderna för uppehållstillstånd på grund 

av skyddsbehov och på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 

UtlL:s mening. Även statusförklaring till respektive grund åskådliggörs.  

Syftet med kapitlet är att ge insikt till läsaren om grunderna för 

uppehållstillstånd i asylprocessen och därtill hörande statusförklaringar, 

eftersom dessa genomsyras mer eller mindre i hela uppsatsen. 

3.1 Asyl och uppehållstillstånd  

Med begreppet asyl avses ett uppehållstillstånd som beviljats en person på 

grund av att den personen är flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt 1 

kap. 3 § UtlL. Vidare i 1 kap. 12 § UtlL stadgas att en ansökan avseende övrigt 

skyddsbehövande ska handläggas som en ansökan om asyl.  

Enligt 2 kap. 4 § UtlL är ett uppehållstillstånd ett tillstånd att vistats i Sverige 

och kan gälla för en viss tid, s.k. tidsbegränsat uppehållstillstånd, eller vara 

utan tidsbegränsning, s.k. permanent uppehållstillstånd. Bestämmelserna om 

vilka grunder som ett uppehållstillstånd kan beviljas på återfinns i 5 kap. UtlL. 

De centrala grunderna för denna uppsats är på grund av skyddsbehov, enligt 5 

kap. 1 § UtlL, såsom flykting, alternativt skyddsbehövande och övrigt 

skyddsbehövande. Även uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter, enligt 5 kap. 6 § UtlL, utgör en central grund för uppsatsen.36  

3.2 Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov 

3.2.1 Flykting 

Flyktingdefinitionen återfinns i 4 kap. 1 § 1 st. UtlL och motsvarar i stort sett 

den definition som återfinns i art. 1 a p. 2 Flyktingskonventionen.37 Enligt 

UtlL:s mening är flykting en person som befinner sig utanför det land som 

personen är medborgare i, därför att denne känner välgrundad fruktan för 

                                                
36 Varför just dessa grunder är centrala framgår av avsnitt 1.2. 
37 Prop. 2004/05:170 s. 172. 
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förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller 

på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet i en viss 

samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig 

av detta lands skydd.38  

3.2.2 Alternativt skyddsbehövande 

Med alternativt skyddsbehövande avses enligt UtlL:s mening en person som 

inte är flykting men som befinner sig utanför det land som denne är 

medborgare i, därför att det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid 

ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att 

utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och 

personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en 

yttre eller inre väpnad konflikt och utlänningen inte kan eller, på grund av 

sådan risk, inte vill begagna sig av hemlandets skydd enligt 4 kap. 2 § 1 st. 

UtlL. Bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande tillkom som en följd av 

skyddsgrundsdirektivet.39 

3.2.3 Övrigt skyddsbehövande 

Definitionen av övrigt skyddsbehövande enligt UtlL:s mening återfinns i 4 kap. 

2a § 1 st. UtlL och föreskriver att en person som inte är flykting eller 

alternativt skyddsbehövande men som befinner sig utanför det land som denne 

är medborgare i, därför att denne behöver skydd på grund av en inre eller yttre 

väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner 

välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller inte kan återvända 

till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. Denna bestämmelse grundar sig 

inte på Sveriges internationella åtaganden utan är en nationell skyddsgrund.40 

 

 

                                                
38 4 kap. 1 § 1 st. UtlL.  
39 Prop. 2009/10:31 s. 1. 
40 Prop. 2009/10:31 s. 118. 
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3.3 Uppehållstillstånd på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter 

Definitionen avseende uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter enligt UtlL:s mening stadgas i 5 kap. 6 § 1 st. Om en person 

inte kan beviljas uppehållstillstånd på någon annan grund får uppehållstillstånd 

beviljas om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger 

sådana synnerligen ömmande omständigheter att denne bör tillåtas stanna i 

Sverige. Vid bedömningen av om det föreligger sådana omständigheter ska 

utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet 

särskilt beaktas. I förarbetena understryks det att bestämmelsen är en 

undantagsbestämmelse som ska tillämpas enbart i särskilt ömmande fall.41 

3.4 Statusförklaring 

Statusförklaring är ett samlingsbegrepp för personer som beviljats 

internationellt skydd.42 Det finns tre olika typer av statusförklaringar. 

Flyktingsstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring och övrig 

skyddsstatusförklaring och det är Migrationsverket som utfärdar 

statusförklaringar. 43 

En person som anses vara flykting ska utan särskild begäran erhålla 

flyktingsstatusförklaring, 4 kap. 3 § UtlL. Även en person som har beviljats 

uppehållstillstånd på någon annan grund kan ansöka om en 

flyktingsstatusförklaring i enlighet med 4 kap. 3 c § UtlL. En person som är 

alternativt skyddsbehövande ska utan särskild begäran erhålla en alternativ 

skyddsstatusförklaring, 4 kap. 3 a § 1 st. UtlL. På samma sätt som ovan kan en 

person som har beviljats uppehållstillstånd på någon annan grund ansöka om 

en alternativ skyddsstatusförklaring i enlighet med 4 kap. 3 c § UtlL. En person 

som är övrigt skyddsbehövande ska utan särskild begäran erhålla en övrig 

skyddsstatusförklaring, 4 kap. 3 a § 2 st. UtlL. Återigen kan en person som har 

beviljats uppehållstillstånd på någon annan grund ansöka om en övrig 

skyddsstatusförklaring i enlighet med 4 kap. 3 c § UtlL. 
                                                
41 Prop. 2004/05:170 s. 280. Se även avsnitt 6.2, MIG 2009 not. 9, avseende särskilt ömmande 
fall.   
42 Prop. 2009/10:31 s. 96. 
43 4 kap. 6 § UtlL.  
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4 Rättslig reglering och tolknings-
principer 
Principen om familjens enhet kommer i uttryck på olika sätt i och med 

Sveriges internationella åtaganden. Kapitlet redogör således för den rättsliga 

regleringen och de tolkningsprinciper som senare i uppsatsen kommer att 

diskuteras, bland annat i relation till Europadomstolens praxis. En närmare 

framställning och undersökning av relevanta rättsfall av principen om familjens 

enhet kommer ställas upp i kap. 5 och 6.  

I fokus ligger den allmänna förklaringen, Flyktingkonventionen, 

Europakonventionen och skyddsgrundsdirektivet för framställningen av den 

rättsliga regleringen och de tolkningsprinciper som därtill används.   

4.1 FN 

4.1.1 Den allmänna förklaringen 

FN bildades år 194544 och Sverige är medlem sedan år 1946.45 FN skapades 

med det huvudsakliga syftet att förhindra krig och upprätthålla internationell 

fred och säkerhet, men även för att främja respekten för mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter. FN:s generalförsamling utgör ett av FN:s sex 

huvudorgan.46 Generalförsamlingen har antagit ett flertal MR-resolutioner 

däribland den allmänna förklaringen.47  

Resolutioner är i allmänhet inte bindande juridiskt utan är att betrakta som 

rekommendationer till medlemsländerna. Detta framgår bland annat av den 

allmänna förklaringens ingress som stipulerar att resolutioner är "en gemensam 

riktlinje för alla folk och alla nationer".48  

 

 

                                                
44 Bring, Sverige och folkrätten s. 82.   
45 Bring, a.a., s.169 ff.  
46 Bring, a.a., s. 82.  
47 Fisher, Mänskliga rättigheter - En introduktion s. 17. 
48 Bring, a.a., s. 205. 
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Den allmänna förklaringen, i vart fall vissa av rättigheterna däri, kan trots att 

den utgör en resolution anses utgöra ett uttryck för sedvanerättsliga 

bestämmelser.49 Med detta menas att staternas handlingssätt, som utgörs av 

deras gemensamma praxis, påvisar att det föreligger en internationell sedvänja 

under förutsättningen att staterna själva betraktar denna statspraxis som 

juridiskt bindande.50 

Av art. 16.3 den allmänna förklaringen framgår att familjen är den naturliga 

och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens 

skydd. Ur artikeln uppstod principen om familjens enhet.51 

4.1.2 Flyktingkonventionen  

Utöver den allmänna förklaringen är Flyktingkonventionen med 1967 års 

tilläggsprotokoll (tilläggsprotokollet) betydelsefull i detta sammanhang. 

Sverige har tillträtt såväl Flyktingkonventionen som tilläggsprotokollet och är 

därigenom bundet av dem.52 Flyktingkonventionen anger bland annat kriterier 

för när en person ska betraktas som flykting men innehåller inga bestämmelser 

om hur prövningen av flyktingskapet ska gå till. Hur prövningen ska gå till 

överlämnas åt konventionsstaternas nationella lagstiftning.53 Inte heller ingår 

principen om familjens enhet i Flyktingkonventionens definition av flykting 

men principen ska ändå respekteras till följd av de särskilda uttalanden som 

gjorts i samband med slutdokumentet från den konferens då 

Flyktingkonventionen antogs. Staterna rekommenderades att se till att 

flyktingfamiljens enhet bevaras och att respekten för principen om familjens 

enhet inte enbart kräver att staterna avstår från åtgärder som resulterar i att 

familjer splittras, utan kräver även att staterna vidtar åtgärder för att bevara 

familjens enhet samt även att en flyktings familjemedlem även ska beviljas 

flyktingsstatus.54 

 

                                                
49 Fisher, a.a., s. 20 f. 
50 Bring, a.a., s. 16. 
51 Sandesjö, a.a., s. 96. 
52 Prop. 2009/10:31 s. 79.  
53 Prop. 2004/05:170 s. 93 och prop. 2009/10:31 s. 78 ff.  
54 Geneva Expert Roundtable, Summary Conclusions on Family Unity, 8-9 November p. 3, 5 
och 7, 2001.  
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4.1.3 UNHCR 

FN:s flyktingkommissariat, United Nation's High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), utgör ett självständigt organ inom FN och har bland annat i uppgift 

att ge skydd åt flyktingar. Inom UNHCR finns även en exekutivkommitté, 

Executive Committe of the High Commissioner's Programme. 55 UNHCR:s 

exekutivkommitté behandlar bland annat rättsliga frågor rörande tolkning och 

tillämpning av Flyktingkonventionen.56 

4.1.3.1 UNHCR:s slutsatser 

Tolkningen och tillämpningen av Flyktingkonventionen som UNHCR:s 

exekutivkommitté företar utmynnar i slutsatser, conclusions, som formellt 

utgör en icke-bindande rättskälla för medlemsstaterna men har trots det en 

viktig vägledande roll inte minst för tolkningen av Flyktingkonvention.57 

Slutsatserna används även som vägledning för att fylla de tomrum på områden 

som inte finns reglerade i Flyktingkonventionen men som ändå har en nära 

koppling till den t.ex. asylprocessen.58  

I ett flertal slutsatser understryks att familjen är den naturliga och 

grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och 

staten,59 vilket är i linje med art. 16.3 den allmänna förklaringen,60 och att 

familjens enhet ska respekteras.61 Vidare understryks behovet av att 

flyktingfamiljens enhet skyddas. Detta kan åstadkommas genom åtgärder som 

garantera respekten för familjens enhet, överväganden av liberala kriterier för 

att identifiera de familjemedlemmar som kan ingå, och bestämmelser och/eller 

praxis som gör det möjligt när personen erkänns som flykting att även andra 

personer av familjens enhet ska erkännas som flyktingar.62  

                                                
55 Diesen, a.a., s. 21.  
56 Prop. 2004/05:170 s. 80.  
57 Prop. 2004/05:170 s. 80. Se även avsnitt 4.1.2.2 angående deras status såsom rättskälla. 
58 Diesen, a.a., s. 114.  
59 Executive Committe Conclusion Nos. 85 (u), 1998 och Nos. 88 (a), 1999.  
60 Se avsnitt 4.1.1 angående art. 16.3 den allmänna förklaringen. 
61 Executive Committe Conclusion Nos. 22 (II. B. 2. h), 1981, Nos. 84 (a. i), 1997, Nos. 88 (a), 
1999, och Nos. 104 (n. iv), 2005.  
62 Executive Committe Conclusion Nos. 88 (b. i - iii), 1999 och Nos. 104 (n. iv), 2005.   
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Staterna rekommenderas även att överväga att utveckla den rättsliga ramen för 

att ge en verkan av rätten till familjens enhet på nationell nivå för samtliga 

flyktingar med hänsyn till de mänskliga rättigheterna.63 

4.1.3.2 UNHCR:s handbok 

Utöver slutsatserna från UNHCR:s exekutivkommitté finns ytterligare ett 

tolkningsverktyg, UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid 

fastställande av flyktingars rättsliga ställning (UNHCR:s handbok).64  

Tillämpningen av principen om familjens enhet sker enligt UNHCR:s 

handbok.65 I kap. 6 UNHCR:s handbok återfinns bestämmelser om principen 

om familjens enhet. I p. 181 - 183 hänvisas till art. 16.3 den allmänna 

förklaringen som framhåller familjen som den naturliga och grundläggande 

enheten i samhället och att principen om familjens enhet inte ingår i 

flyktingkonventionens definition av flykting men att den ändå ska respekteras 

till följd av de särskilda uttalanden som gjordes i slutdokumentet, vilket nämnts 

ovan. I p. 184 UNHCR:s handbok framkommer att om familjens överhuvud 

erkänns som flykting ska i regel övriga familjemedlemmar i enlighet med 

principen om familjens enhet tillerkännas ställning som flykting. Traditionellt 

sett har det varit mannen som setts som familjens överhuvud, huvudsökande, 

och att de övriga familjemedlemmarna därmed har fått sin status härledd från 

mannen. Emellertid, numera, är det inte enbart mannen som kan anses vara 

familjens överhuvud.66  

Vad som slutligen kan sägas om tillämpningen av principen om familjens enhet 

i enlighet med UNHCR:s handbok är att principen om familjens enhet verkar 

till förmån för anhöriga, inte tvärtom, och om en flyktingfamilj splittras på 

grund av exempelvis ett dödsfall kommer de familjemedlemmar vilka 

tillerkänts ställning som flykting enligt principen om familjens enhet behålla 

denna ställning i enlighet med p. 185 och 187 UNHCR:s handbok.  

Avslutningsvis vad gäller dels slutsatserna och dels UNHCR:s handbok ska 

understrykas att trots att de båda utgör formellt icke-juridiskt bindande 
                                                
63 Executive Committe Conclusion Nos. 85 (x), 1998, Nos. 88 (a), 1999.  
64 Prop. 2004/05:170 s. 80.  
65 Prop. 2009/10:31 s. 74.  
66 Executive Committee of the High Commissioner's Programme, Family Protection Issues, 
EC/49/SC/CRP.14, 4 June 1999, p. 9 - 11.  
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rättskällor, s.k. soft-law, har MiÖD fastställt att UNHCR:s hanbok tillsammans 

med andra slutsatser utgör viktiga bindande rättskällor i mål eller ärenden 

rörande flyktingskap.67 Diesen anser att UNHCR:s handbok är att betrakta som 

en juridisk rättskälla men inte av det måttet att den i alla avseenden ger direkta 

anvisningar för prövningen av gällande rätt i ett visst land. Utan en viss 

tolkning och anpassning till gällande regler för processen i varje land ska 

göras.68 

4.2 Europarådet 

4.2.1 Europakonventionen 

Europarådet bildades år 1949 med syfte att skapa en samverkan mellan 

europeiska stater efter andra världskriget. Samverkan mellan medlemsstaterna 

grundar sig, i huvudsak, på att stärka skyddet för demokrati och respekten för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.69 Antalet 

medlemsstater har sedan år 1949 kontinuerligt ökat till att idag uppgå till 47 

medlemsstater varav Sverige är en av dem.70  

I ljuset av Europarådets syfte utarbetades Europakonventionen vilken 

undertecknades år 1950 och trädde i kraft år 1953.71 Europakonventionen 

grundar sig på den allmänna deklarationen men till skillnad från deklarationen 

är Europakonventionen rättsligt förpliktande för konventionsstaterna.72  

Europakonventionen föreskriver bland annat att de fördragsslutande staterna 

har en positiv skyldighet att garantera var och en som befinner sig under deras 

jurisdiktion de rättigheter som anges i konventionen och att de rättigheter som 

föreskrivs i konventionen utgör en minimistandard.73 Ytterligare generella 

konstateranden angående Europakonventionen är att rättigheterna i 

                                                
67 MIG 2006:1.  
68 Diesen, a.a., s. 281.  
69 Diesen, a.a., s. 23. 
70 Danelius, a.a., s. 20. 
71 Daneluis, a.a., s. 17.  
72 Sandesjö, a.a., s. 51.  
73 Art. 1 och 53 Europakonventionen. 
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konventionen är, i huvudsak, politiska och medborgerliga rättigheter och av 

sorten absoluta eller relativa rättigheter.74 

Sverige ratificerade Europakonventionen år 1953 men utan att inkorporera 

konventionen med svensk rätt.75 Inkorporering av konventionen skedde först år 

1995. 76  Det föreskrivs i lagen att Europakonventionen ska gälla som svensk 

lag. Vidare får det inte heller meddelas lag eller annan föreskrift i strid med 

Sveriges åtagande på grund av Europakonventionen.77 Europakonventionen är 

därför direkt gällande som lag i Sverige och ska tillämpas av de svenska 

myndigheterna och domstolarna.78 

4.2.2 Europadomstolen 

Ytterligare en skillnad mellan den allmänna förklaringen och 

Europakonventionen, utöver att Europakonventionen är rättsligt förpliktande 

för konventionsstaterna, är att det upprättades ett gemensamt europeiskt organ, 

Europadomstolen, för att övervaka hur konventionsstaterna efterlever 

åtagandena enligt Europakonventionen.79  

Det föreligger två måltyper som kan anhängiggöras inför Europadomstolen, 

mellanstatliga mål och enskilda klagomål. De mellanstatliga målen inleds med 

att en konventionsstat till Europadomstolen anmäler ett påstående om att en 

annan konventionsstat brutit mot åtaganden enligt Europakonventionen. De 

enskilda klagomålen däremot inleds med att en enskild person påstår sig blivit 

utsatt för en kränkning av konventionen. Domstolen är dock subsidiär vilket 

innebär att det i första hand är staterna själva som ska kontrollera att 

konventionen följs och först efter att de inhemska rättsmedlen är uttömda kan 

klagomål riktas mot Europadomstolen.80  

                                                
74 Danelius, a.a., s. 349. Se även avsnitt 2.1 för definition av politiska och medborgerliga 
rättigheter och absoluta respektive relativa rättigheter.  
75 Danelius, a.a., s. 37. Se även avsnitt 2.2 för definition av inkorporering.  
76 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (lagen).   
77 12 kap. 19 § regeringsformen. 
78 Sandesjö, a.a., s. 52.  
79 Danelius, a.a., s. 22.  
80 Danelius, a.a., s. 22 ff.  
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Europadomstolens domar är rättsligt bindande för den berörda 

konventionsstaten.81 Eftersom Europakonventionen är svensk lag får även 

Europadomstolens praxis direkt relevans för rättstillämpningen i Sverige.82 

4.2.2.1 Tolkningsprinciper 

Flertalet av Europakonventionens bestämmelser är allmänt utformade och det 

är därför av vikt att beakta vilka vägledande tolkningsprinciper som 

Europadomstolen använder sig av vid tolkningen av konventionen,83 särskilt 

vid tolkningen av art. 8 Europakonventionen.  

Vad som allmänt kan sägas som utgångspunkt är att Europakonventionen ska 

tolkas i ljuset av Wienkonventionen om traktaträttens (Wienkonventionen) 

allmänna tolkningsprinciper. För Europakonventionens del innebär det att 

konventionen ska ses som en helhet och en tolkning av en bestämmelse ska 

göras så att det inte uppstår konflikt med någon annan bestämmelse i 

konventionen och de olika bestämmelserna ska tolkas så att konventionen som 

helhet får en rimlig innebörd. Vidare utgör förarbeten till konventioner en 

sekundär rättskälla. Europakonventionens förarbeten ska därför tolkas med 

återhållsamhet. Inte minst på grund av att det framhållits att 

Europakonventionen ska tolkas dynamiskt, vilket innebär att den ska tolkas i 

ljuset av samhällsutvecklingen och förändringar i rättsuppfattningen i 

konventionsstaterna samt att tolkningen därmed kan komma att förändras med 

tiden.84 

4.2.2.1.1 Europeisk standard 

Som nyss nämnts, se avsnitt 4.2.2.1, ska Europakonventionen tolkas med en 

dynamisk tolkningsmetod i ljuset av konventionens syfte och ändamål. Något 

som är viktigt att iaktta i samband med den dynamiska tolkningsmetoden är 

den s.k. europeiska standarden som Europadomstolen vanligen grundar sina 

ställningstaganden på. Med europeisk standard åsyftas vad som kan anses 

                                                
81 Art. 46 Europakonventionen. 
82 Sandesjö, a.a., s. 52.  
83 Danelius, a.a., s. 50.  
84 Daneluis, a.a., s. 50. Se även Golder v. the United Kingdom, 21 February 1975 och Soering 
v. the United Kingdom, 7 July 1989 för det faktum att Europakonventionen hämtar vägledning 
från Wienkonventionen vid dess tolkning och Tyrer v. the United Kingdom, 25 April 1978 
angående en dynamisk tolkningsmetod.  
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utgöra en enhetlig uppfattning i konventionsstaterna. Detta kan i likhet med 

den dynamiska tolkningsmetoden komma att ändras med tiden.85  

Det är därför betydelsefullt att betrakta den europeiska standarden eftersom 

Europadomstolen företar en dynamisk tolkning. Den europeiska standarden 

kräver emellertid inte att det råder en fullständig enighet hos 

konventionsländerna utan en någorlunda enighet anses tillräckligt.86 Kan en 

europeisk standard inte fastställas faller Europadomstolen tillbaka på ländernas 

margin of appreciation.87 

4.2.2.1.2 Margin of appreciation 

Med margin of appreciation menas det tolkningsutrymme som tilldelas 

länderna för egen bedömning eller tolkning i enlighet med de traditioner och 

förutsättningar som finns i konventionslandet. Tolkningsutrymmet ges till 

länderna eftersom det oftast finns ett bättre beslutsunderlag på den nationella 

nivån än hos Europadomstolen för att vidta vissa bedömningar, exempelvis om 

det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle enligt art. 8 Europakonventionen, 

och för att förfarandet vid de nationella domstolarna varit mer utförligt. 

Utrymmet kan även ges för att kännedomen om nationella eller lokala tankesätt 

och vanor, eller om nationella intressen har särskild betydelse för ett visst 

avgörande och att de nationella domstolarna därför är bättre lämpade än 

Europadomstolen att göra den avvägning som ska ligga till grund för 

avgörandet.88  

Länderna har emellertid inte ett obegränsat tolkningsutrymme.89 Enligt 

Cameron är det inte enkelt att bestämma hur långt margin of appreciation 

sträcker sig för konventionsstaterna eftersom Europadomstolen aldrig 

föreskrivit någon allmän anvisning till hur principen ska användas. Vad som 

kan sägas är att det föreligger ett större tolkningsutrymme hos en 

konventionsstat om det föreligger en gemensam syn hos de övriga 

konventionsstaterna inom det aktuella området. 

                                                
85 Daneluis, a.a., s. 54.  
86 Christine Goodwin v. the United Kingdom, 11 July 2003 angående det faktum attt 
fullständig enighet hos konventionsländerna inte krävs för att en europeisk standard ska anses 
föreligga.  
87 Daneluis, a.a., s. 54.   
88 Danelius, a.a., s. 51 f. 
89 Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976. 
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Motsatsvis föreligger det ett snävare tolkningsutrymme för en konventionsstat i 

områden som gäller den privata sfären eller om rättsläget i en viss 

konventionsstat avviker från vad som är gängse i övriga konventionsstater.90 

Enligt Danelius varierar omfattningen av margin of appreciation beroende på 

arten av det skyddade intresset.91 Detta är i linje med vad Cameron uttalat. 

4.2.2.1.3 Proportionalitetsprincipen 

När det gäller att avgöra vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle i 

art. 8 Europakonventionen sammanfaller margin of appreciation med 

proportionalitetsprincipen. Principen innebär att en åtgärd som vidtas av en 

stat ska stå i rimlig proportion till det intresse som ska skyddas för att åtgärden 

ska anses vara konventionsenlig. En avvägning mellan hur stort ingreppet i den 

enskildes rätt är och hur starkt det behov är som ska tillgodoses genom 

ingreppet görs vid bedömningen av nödvändighet. Anses det oproportionerligt, 

med andra ord om åtgärden går utöver vad som framstår som rimligt för 

ändamålet, kan det innebära ett brott mot konventionen.92  

Således kan margin of appreciation anses utvidga konventionsländernas 

handlande medan proportionalitetsprincipen verkar inskränkande för 

konventionsstaterna. 

Vad som anses vara proportionerligt respektive oproportionerligt beror på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Europadomstolen beaktar i vart fall 

följande faktorer i det enskilda fallet. Den typ av åtgärder som vidtagits, dvs. 

ingreppets natur, om den berörda konventionsstaten hade möjlighet att vidta 

andra eller mindra ingripande åtgärder, om den enskilde tillhör en grupp i 

samhället som kräver starkare skydd och om det finns något annat som kan 

kompensera för ingreppet.93 

 

 

 
                                                
90 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 113 f.   
91 Danelius, a.a., s. 52.  
92 Danelius, a.a., s. 53.  
93 Cameron, a.a., s. 112 f.  
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4.2.3 Art. 8 Europakonventionen 

4.2.3.1 Allmänt 

Art. 8 Europakonventionen är av stor betydelse för prövningen av 

utlänningsärenden.94 Art. 8 medför en förpliktelse för staterna att avhålla sig 

från inskränkningar i den skyddade rättigheten och vidta positiva åtgärder för 

att skydda en persons sfär. Kravet på skyddsåtgärder ska dock vara rimliga för 

staterna.95  

Av art. 8. 1 följer att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Rätten till respekt för familjelivet 

innebär främst en rätt för familjemedlemmarna att leva tillsammans men även 

en skyldighet för konventionslandet att genom lagstiftning eller på annat sätt 

skydda familjen, s.k. positiva åtgärder. Det finns emellertid ingen förpliktelse 

för en konventionsstat att medge personer inresa eller vistelse i landet utom i 

de fall där personen söker asyl eller annat internationellt skydd. Om ett beslut 

om avvisning eller utvisning leder till att en familj splittras kan det, om inte 

vissa förutsättningar är uppfyllda96, anses utgöra ett ingrepp i familjelivet enligt 

art.8 och ett brott föreligger därmed mot konventionen.97 

4.2.3.2 Begränsningar 

Av art. 8.2 följer att en offentlig myndighet inte får inskränka åtnjutandet av 

bland annat rätten till familjeliv annat än med stöd av lag, dessutom ställs ett 

krav på att det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 

statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, till 

förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för 

andra personers fri- och rättigheter.  

Således kan det trots att ett ingrepp från statens sida har skett i den av art. 8.1  

skyddade rättigheten, rätten till respekt för familjelivet, anses vara 

konventionsenligt om de angivna förutsättningarna, i art. 8.2, är uppfyllda. 

Förutsättningarna kan sammanställas till att ingreppet måste vara lagligt, vara 

ägnat att tillgodose något av de i art. 8.2 uppräknade allmänna eller enskilda 
                                                
94 Prop. 2004/05:170 s. 96. Se även prop. 2009/10:31 s. 81.  
95 Danelius, a.a., s. 347.  
96 Se avsnittt 4.2.3.2 om vilka förutsättningarna är. 
97 Danelius, a.a., s. 372 ff.  
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intressena och vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose 

detta intresse.98 Uppräkningen är uttömmande i undantagsbestämmelsen.99  

För att ett ingrepp ska anses vara lagligt krävs stöd i nationell lag samt att 

denna lag är tillgänglig för allmänheten och utformad med tillräcklig precision 

så att den kan förutses. Vad gäller de allmänna eller enskilda intressena så är 

uppräkningen i bestämmelsen av de legitima syftena omfattande och allmänt 

formulerade. Därför blir ett ingrepp relativt lätt hänförligt till något av dessa 

legitima syften. Vad gäller kravet på att ingreppet ska vara nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle uppstår inte sällan en osäkert om det anses uppfyllt eller 

inte. Kravet på om nödvändighet är uppfyllt framstår inte sällan som osäkert 

enligt Danelius.100 Europadomstolen har emellertid uttalat att det med 

nödvändighet menas att ska föreligga ett angeläget samhälleligt behov och att 

ingreppet ska stå i rimlig proportion till det syfte som ska tillgodoses genom 

ingreppet. Häri ges utrymme för margin of appreciation, en viss frihet, för 

konventionsstaterna att avgöra om ett ingrepp är nödvändigt, dock måste 

ingreppet vara proportionerligt vilket Europadomstolen slutligen avgör. 101 

Med andra ord innebär det sagda att en bedömning ska företas för att se om 

behandlingen av familjen är proportionerlig och därmed kan anses nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle. Vid bedömningen vägs statens intressen mot de 

enskildas intressen att leva tillsammans i en familjegemenskap.102 

4.3 EU 

Med anledning av Sveriges anslutning till EU, år 1995103, har EU-rätten 

införlivats med svensk rätt.104  

EU grundar sig på principen om tilldelad kompetens. Det innebär att EU agerar 

och beslutar inom de ramar som medlemsstaterna frivilligt har beslutat att 

överföra till EU.105  

                                                
98 Danelius, a.a., s. 351. 
99 Cameron, a.a., s. 109.  
100 Danelius, a.a., s. 351. 
101 Danelius, a.a., s. 351. 
102 Danelius, a.a., s. 389.  
103 Bernitz, a.a., s. 1.  
104 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
105 Bernitz, a.a., s. 25.  
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Ett av EU:s regelverk är EU-direktiv vilka tillhör sekundärrätten106.107 EU-

direktiv ska transformeras108, om inte normharmoni föreligger, till nationell rätt 

och är inte avsedda att direkt tillämpas i medlemsstaterna. Bestämmelserna i ett 

direktiv har emellertid betydelse för hur de olika bestämmelserna i den 

nationella lagstiftningen ska tolkas.109 Som nämnts i avsnitt 2.2 är denna 

tolkning ett uttryck för direktivkonform tolkning. Skulle det uppstå en konflikt 

mellan EU-rätten och en nationell bestämmelse har EU-rätten företräde.110  

En variant av EU-direktiv är s.k. minimidirektiv som innebär att direktivet 

innehåller minimirättigheter vilka medlemsstaterna i vart fall ska se till att 

genomföra. Givetvis finns det möjlighet att införa ytterligare bestämmelser 

som går utöver den minsta nivå som direktivet anger.111	  

Slutligen kan sägas att EU, sedan år 1999, samarbetar för ett gemensamt 

europeiskt asylsystem. Syftet med samarbetet är att harmonisera de europeiska 

asylsystemen och upprätta ett gemensamt asylsystem. Sedan starten av 

samarbetet har en rad EU-direktiv antagits inom ramen för det gemensamma 

europeiska asylsystemet, däribland skyddsgrundsdirektivet.112  

4.3.1 Skyddsgrundsdirektivet 

Skyddsgrundsdirektivet trädde i kraft 9 december 2012 och ersatte det tidigare 

direktivet från år 2004 som transformerades113 till svensk lag 1 januari 2010. 

Enligt art. 36.1 ska medlemsstaterna senast den 21 december 2013 ha införlivat 

direktivets bestämmelser, med vissa undantag, i den nationella lagstiftningen. 

Direktivet innebär bland annat att UtlL kommer att ändras till viss del. De 

ändringar som kommer att ske i och med omarbetningen av 

skyddsgrundsdirektivet kommer emellertid träda i kraft först den 1 juli 2014 i 

UtlL.114  

                                                
106 Med sekundärrätten avses de befogenheter för EU att utfärda lagstiftning som binder 
medlemsstaterna, Bernitz, a.a., s. 30.  
107 Bernitz, a.a., s. 27 ff.  
108 Se avsnitt 2.2 angående definition av transformering.  
109 Bernitz, a.a., s. 32 ff. 
110 Bernitz, a.a., s. 77.  
111 Bernitz, a.a., s. 32 f.  
112 Prop. 2009/10:31 s. 82.  
113 Se avsnitt 2.2 angående definitionen av transformering.  
114 Ds. 2013:72 s. 19 ff. och s. 39.  
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Skyddsgrundsdirektivet utgör en central EU-rättslig lagstiftning på asylområdet 

och behandlar vilka tredjelandsmedborgare som är flyktingar eller av andra 

skäl behöver internationellt skydd, s.k. subsidiärt skyddsbehövande. Direktivet 

reglerar även vilka rättigheter skyddspersonerna ska ha när de har erbjudits 

skydd.115 

Av ingressen p. 16-17 framgår bland annat att direktivet syftar till att 

säkerhetsställa full respekt för den mänskliga värdigheten och rätten till asyl 

för asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar samt att 

medlemsstaterna är bundna av sina skyldigheter enligt de internationella 

rättsakter vilka förbjuder diskriminering.  

Vidare i art. 23 återfinns bestämmelser om sammanhållning av familjer, dvs. 

principen om familjens enhet. Enligt art. 23.1 ska medlemsstaterna se till att 

familjen hålls samman. Medlemsstaterna ska även se till att familjemedlemmar 

till den person som beviljats internationellt skydd får ansöka om de förmåner 

som är förbehållna de som fått internationellt skydd t.ex. uppehållstillstånd 

vilket följer av art. 23.2. Av ingressen p. 36 kan familjemedlemmar enbart på 

grund av sin relation till flyktingen komma att utsättas för förföljelse på ett sätt 

som kan utgöra grund för flyktingsstatusförklaring. Det ska understrykas att 

art. 23 endast är tillämplig om familjemedlemmar eller någon av dem beviljats 

internationellt skydd och befinner sig i samma medlemsstat som den som 

beviljats internationellt skydd samt under förutsättningen att familjen 

existerade redan i hemlandet i enlighet med art. 2(j). Vidare i art. 23.5 anges att 

medlemsstaterna får besluta att den aktuella artikeln även ska gälla andra nära 

släktingar som levde tillsammans som en del av familjen vid tidpunkten för 

avfärden från hemlandet och som då för sin försörjning var helt eller delvis 

beroende av den personen som beviljats internationellt skydd.  

 

 

 

                                                
115 Art. 1 skyddsgrundsdirektivet.  
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5 Familjebegreppet 
Hur familjen definieras som begrepp och vilka personer som ingår i den är av 

stor betydelse för att se vilka personer som kan komma i åtnjutande av 

principen om familjens enhet. Kapitlet ska därför närmare beskriva familjen 

som ett begrepp och vilka personer som kan anses ingå i den i ljuset av den 

rättsliga reglering som redogjorts för i kap. 4.  

5.1 Familjen som ett begrepp inom FN 

I avsnitt 4.1.1 omnämndes att principen om familjens enhet inte återfinns i 

Flyktingkonventionens definition av flykting men att principen ändå ska 

beaktas vid tolkningen och tillämpningen av Flyktingkonventionen och där 

ledning kring principen om familjens enhet ges i form av slutsatser och 

UNHCR:s handbok. 

I p. 185 UNHCR:s handbok anges de personer som kan omfattas av begreppet 

familj. Uppräkningen inbegriper make eller maka och barn som ett minimikrav 

men även andra familjemedlemmar som mor- och farföräldrar om de tillhör 

samma hushåll omfattas.  

UNHCR:s exekutivkommitté har vidare uttalat att det inte föreligger en 

enhetlig internationell definition av familjen utan att begreppet familj kan 

skilja sig åt mellan olika länder eftersom det föreligger olika kulturella 

dimensioner och samhällsnormer. Emellertid innefattar familjebegreppet 

tydligt den s.k. kärnfamiljen som består av make och maka tillsammans med 

deras barn. Begreppet familj har dock fått en vidare mening i flera länder till att 

även omfatta beroende ogifta barn, småsyskon samt även beroende mor- och 

farföräldrar till den vuxna familjemedlemmen.116  

UNHCR har uttalat, i frågan om förekomsten eller icke förekomsten av en 

familj, att det bestäms från fall till fall där ett flexibelt tillvägagångssätt är 

                                                
116 Executive Committee of the High Commissioner's Programme, Family Protection Issues, 
EC/49/SC/CRP.14, 4 June 1999, p. 3-4. 
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viktigt som tar hänsyn till kulturella skillnader och de ekonomiska och 

känslomässiga faktorerna.117  

5.2 Familjen som ett begrepp inom Europarådet 

I avsnitt 4.2.3 skildrades art. 8 Europakonventionen, rätten till respekt för 

familjelivet, nedan ska redogöras för vilken definition av begreppet familj som 

bestämmelsen grundar sig på och vilka personer som ingår i den.  

Gifta makar och deras barn räknas i första hand som en familj. I det 

sammanhanget bildar även barnlösa makar en familj. Emellertid är det inte 

nödvändigtvis ett äktenskap som bildar en familj utan även samboförhållande, 

inklusive samkönade, kan utgöra en familj där ett familjeband mellan barn och 

båda föräldrarna föreligger. Vidare är en adoptivförälder att likställas med en 

förälder. 118  

En familj konstitueras även på relationer utanför den s.k. kärnfamiljen vilken 

består av föräldrar och barn. Då ett faktiskt samboende föreligger kan mor- och 

farföräldrar eller vuxna barn inkluderas i familjen. Förhållandet mellan barn 

och deras mor- och farföräldrar likaså. Rättigheterna som följer av art. 8 

Europakonventionen är emellertid mindre långtgående när det gäller avlägsna 

familjerelationer än vad som är fallet för förhållandet mellan makar och mellan 

föräldrar och barn.119 

Vad gäller förhållandet mellan föräldrar och vuxna barn har Europadomstolen i 

ett antal avgöranden ansett att ett familjeliv dem emellan kan föreligga.120 

Avgörande i bedömningen för om ett förhållande mellan dem skulle kunna 

etablera ett familjeliv eller inte var om det vuxna barnet själv hade bildat en 

egen familj och skaffat egna barn. 

 

                                                
117 Geneva Expert Roundtable, Summary Conclusions on Family Unity, 8-9 nov p. 8, 2001. 
118 Danelius, a.a., s. 370 ff.  
119 Danelius, a.a., s. 370 ff. Se även Bouchelkia v. France, 29 January 1997 och Boujlifa v. 
France, 21 October 1997 angående där det faktiska samboendet föreligger kan vuxna barn 
inkluderas i familjen. I det först nämnda målet var det vuxna barnet 20 år och i det senare 
målet var det vuxna barnet 28 år.  
120 Se t.ex. Maslov v. Austria, 23 June 2008, Bousarra v. France, 23 September 2010 och A.A. 
v. the United Kingdom, 20 September 2011. I det första målet var det vuxna barnet 18 år, i det 
andra och tredje målet var det vuxna barnet 24 år.   
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Således, enligt det ovan sagda, är det avgörande för att ett förhållande mellan 

föräldrar och vuxna barn ska etablera ett familjeliv att det vuxna barnet inte har 

skaffat en egen familj eller egna barn samt att det föreligger ett faktiskt 

samboende dem emellan.  

5.3 Familjen som ett begrepp inom EU 

I och med omarbetningen av skyddsgrundsdirektivet utökades definitionen av 

familjemedlemmar i enlighet med ingressen p. 19 skyddsgrundsdirektivet. Där 

föreskrivs att en utökning ansetts nödvändigt så att hänsyn bland annat tas till 

de särskilda omständigheter av olika slag som kan förekomma vid fall av 

beroendeställning.  

Definitionen av familjemedlemmar, dvs. vilka personer som kan anses ingå i 

familjen, återfinns i art. 2 (j) skyddsgrundsdirektivet. Make eller maka till den 

person som beviljats internationellt skydd eller hans eller hennes ogifta partner 

i en stadigvarande relation och barn till sådana par eller till den person som 

beviljats internationellt skydd om barnet är ogift anses utgöra 

familjemedlemmar. Emellertid spelar det ingen roll om barnet fötts inom eller 

utom äktenskapet eller adopterats. Den utvidgning som ovan nämndes innebär 

att även fadern, modern eller någon annan vuxen som ansvarar för den person 

som beviljats internationellt skydd, om den personen som beviljats 

internationellt skydd är underårig och ogift, enligt lag eller praxis i den berörda 

medlemsstaten även anses vara familjemedlemmar. Även kravet på 

beroendeställning har avlägsnats i och med omarbetningen av 

skyddsgrundsdirektivet.121 

Det föreskrivs även i art. 3 skyddsgrundsdirektivet att medlemsstaterna får 

införa eller ha kvar förmånligare bestämmelser under förutsättningen att de är 

förenliga med direktivet.  

 
                                                
121 Jfr art. 2 (h) Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som 
personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga 
ställning och om innehållet i det beviljade skyddet.  
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6 Principen om familjens enhet i 
asylprocessen 

6.1 Praxis från Europadomstolen 

Ett mål från Europadomstolen grundar sig på MIG 2009 not. 10 gällande 

principen om familjens enhet i asylprocessen.122 

Både MIV och migrationsdomstolen avslog familjens ansökan om 

uppehållstillstånd. MiÖD konstaterade inledningsvis att familjen varken var att 

betrakta som flyktingar eller skyddsbehövande och frågan som aktualiserades 

var huruvida familjen kunde beviljas uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL. Vidare 

konstaterade MiÖD att det ena barnet i familjen inte längre var att betrakta som 

ett barn utan som ett vuxet barn, eftersom barnet fyllt 18 år efter att MiÖD 

beviljat prövningstillstånd. MiÖD vidtog därför en individuell prövning av det 

vuxna barnets skäl gentemot övriga familjemedlemmars skäl.  

Den springande punkten i bedömningen för huruvida det förelåg synnerligen 

ömmande omständigheter eller inte utgjordes av klagandenas hälsotillstånd. 

MiÖD fann att det vuxna barnets skäl för uppehållstillstånd utgjorde 

synnerligen ömmande omständigheter. Vad gäller de övriga 

familjemedlemmarnas skäl ansåg MiÖD att de varken vid en individuell 

bedömning eller vid en samlad bedömning förelåg sådana synnerligen 

ömmande omständigheter att de kunde beviljas uppehållstillstånd på den 

grunden. MiÖD beviljade därmed det vuxna barnet uppehållstillstånd samtidigt 

som övriga familjemedlemmars ansökan om uppehållstillstånd avslogs och 

förenades med utvisningsbeslut.  

Vid tidpunkten för avgörandet inför Europadomstolen var det vuxna barnet 21 

år. Domstolen konstaterades inledningsvis att fråga i målet var om Sverige 

efter beslut om utvisning av de andra familjemedlemmarna hade gjort sig 

skyldig till en kränkning av art. 8 Europakonventionen. Europadomstolen 

beaktade omständigheten att familjen levt tillsammans som en familj sedan de 

                                                
122 Nacic and others v. Sweden, 15 May 2012.  
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kom till Sverige år 2006 och att de förmodligen levt tillsammans även tidigare i 

hemlandet. Det faktum att det ena barnet fyllt 18 år under det nationella 

förfarandet ändrade inte det faktumet att det nu vuxna barnet fortfarande var att 

anse som en beroende familjemedlem av familjen, särskilt med beaktande av 

hälsotillståndet. Således ansåg domstolen att familjen skulle ses som en enhet 

och att Sverige därmed inskränkt rätten till respekt för familjelivet enligt art. 

8.1 Europakonventionen. 

Nästa fråga för domstol att ta ställning till blev således om inskränkningen 

ändå kunde anses vara konventionsenlig, dvs. i enlighet med den nationella 

lagen och dess legitima syfte samt proportionerlig i enlighet med art. 8.2 

Europakonventionen. Europadomstolen ansåg att det var i enlighet med lagen, 

UtlL, eftersom den var tillräckligt klar och förutsägbar. Vad gällde UtlL 

legitima syfte, att säkerställa ett effektivt genomförande av invandringskontroll 

och därmed bevara den ekonomiska välfärden, godtogs det av 

Europadomstolen. Således kvarstod frågan om det kunde anses 

proportionerligt. Europadomstolen meddelar att deras uppgift är att se till om 

det föreligger en rimlig balans mellan de enskilda och allmänna intressena. 

Domstolen beaktade samtliga omständigheter i målet. Bland annat att 

hälsotillståndet inte hindrar att familjen kan återförenas i hemlandet och att det 

finns tillgång till adekvat vård i hemlandet samt det bedömningsutrymme som 

ges till stater, margin of appreciation. Domstolen gjorde bedömningen att de 

svenska myndigheterna inte misslyckats med att hitta en rimlig balans mellan 

de enskilda intressena hos familjen i fråga angående deras familjeliv och de 

allmänna intressena att säkerhetsställa ett effektivt genomförande av 

invandringskontroll och bevara den ekonomiska välfärden i Sverige.  

Europadomstolen bedömde således att en inskränkning av rätten till respekt för 

familjelivet förelåg. Emellertid var inskränkningen konventionsenlig eftersom 

kraven på att inskränkningen ska vara lagligt, tillgodosåg det legitima syftet 

och proportionerligt, dvs. nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Sverige hade 

därför inte begått ett brott mot Europakonventionen. 
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6.2 Praxis från MIÖD 

Vuxna barn som riskerar att splittras från sina familjer har varit ett relativt hett 

ämne hos MiÖD under hösten i detta skrivandes skede.  

I MIG 2013:16 ansökte en mor med sin vuxna son om asyl på nytt i Sverige 

efter att deras tidigare utvisningsbeslut preskriberats. Utöver att de åberopade 

samma skyddsskäl som tidigare, åberopade de även nya skyddsskäl samt den 

långa vistelsetiden i Sverige och anpassningen till det svenska samhället. Den 

vuxna sonen åberopade även sitt hälsotillstånd som skäl för uppehållstillstånd. 

Migrationsverket bedömde att moderns nya asylskäl utgjorde skäl för att anses 

vara flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL. Samma dag som Migrationsverket 

beviljade modern uppehållstillstånd som flykting, avslog de den vuxna sonens 

asylansökan. De ansåg att det varken förelåg ett skyddsbehov i Sverige eller 

särskilt ömmande omständigheter. I sitt överklagande till migrationsdomstolen 

anförde den vuxna sonen att han riskerade förföljelse vid ett återvändande till 

hemlandet på grund av hans mors skyddsskäl. Vidare anförde han även att han 

och hans mor levt tillsammans sedan de kom till Sverige och även tidigare i 

hemlandet, att de var väldigt beroende av varandra och har ett särskilt 

förhållande på grund av hans hälsotillstånd. Migrationsdomstolen fastställde 

emellertid Migrationsverkets beslut.  

MiÖD konstaterade inledningsvis att de, som migrationsdomstolen, inte ansåg 

att den vuxna sonens egna skyddsskäl utgjorde grund för uppehållstillstånd. De 

ansåg inte heller att han riskerade förföljelse vid ett återvändande till 

hemlandet på grund av att hans mor beviljats uppehållstillstånd såsom flykting. 

Vidare konstaterade MiÖD att ställning ska tas till vilken betydelse principen 

om familjens enhet får vid bedömningen av den vuxne sonens ansökan om 

uppehållstillstånd efter att hans mor beviljats uppehållstillstånd såsom flykting 

samt om det därmed föreligger förutsättningar för att även bevilja han 

uppehållstillstånd som flykting. Detta med anledning av det som han åberopat 

angående att hans mors skyddsskäl även gör att han riskerar förföljelse vid ett 

återvändande till hemlandet. 
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En individuell prövning ska göras i varje enskilt fall. I sin bedömning beaktar 

MiÖD följande omständigheter. De har enligt egna uppgifter levt tillsammans 

under hela sin tid, över tio år, i Sverige och även tidigare i hemlandet. Den 

vuxne sonen har en nära relation med sin mor bland annat på grund av sitt 

hälsotillstånd. Det har inte framkommit några uppgifter som tyder på att han 

har bildat en egen familj. Med beaktande av dessa omständigheter anser MiÖD 

att de tillhör samma hushåll och att de därför är att betrakta som en familj. 

Efter att MiÖD konstaterat att förhållandet mellan dem bildar en familj, företar 

MiÖD en proportionalitets bedömning för att se om en utvisning av den vuxne 

sonen kan anses vara proportionerligt trots att ett familjeliv föreligger. De tittar 

på förhållandena att modern och den vuxne sonen levt tillsammans i Sverige i 

över tio år och även tidigare i hemlandet samt att modern beviljats 

uppehållstillstånd såsom flykting och därmed inte kan återvända till hemlandet. 

MiÖD anser, med beaktande av de ovan angivna omständigheterna, att en 

utvisning av den vuxne sonen skulle vara oproportionerligt och att han därför, 

liksom modern, ska beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § 1 st. UtlL. 

Eftersom den vuxne sonen beviljats uppehållstillstånd på grund av 

familjerelation med modern vilken beviljats uppehållstillstånd som flykting ska 

han "av denna anledning beviljas uppehållstillstånd enligt bestämmelsen som 

avser bl.a. flyktingar". Den vuxne sonen beviljas därför 

flyktingsstatusförklaring. 

I svallet av MIG 2013:16 meddelar MiÖD prövningstillstånd i mål UM 5966-

13. Målet rörde en familj som ansökte om uppehållstillstånd efter att deras 

tidigare utvisningsbeslut preskriberats. Migrationsverket avslog den 18-årige 

vuxne sonens ansökan om uppehållstillstånd. Även hans föräldrar och hans 

yngre systers ansökan om uppehållstillstånd avslogs. Vid tidpunkten för 

migrationsdomstolens prövning var den vuxne sonen 19 år. Hans ansökan om 

uppehållstillstånd avslogs samtidigt som hans föräldrars och yngre systers 

ansökan om uppehållstillstånd beviljades på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL. Migrationsdomstolen beaktade bland 

annat att systern under sin långa vistelsetid i Sverige fått en stark anknytning 

till det svenska samhället.  
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I den vuxne sonens överklaganden till MiÖD åberopar han sin sammanlagda 

vistelsetid, tretton år, i Sverige, att han levt i hushållgemenskap med sin familj 

hela sitt liv och att migrationsdomstolens dom innebär att familjen splittras, 

vilket är i strid med art. 8 Europakonvention, samt att han inte har någon 

anknytning till hemlandet. 

MiÖD erinrar om att en utvisning eller avvisning inte får strida mot Sveriges 

förpliktelser enligt Europakonventionen och att art. 8 ska beaktas vid en 

prövning om en person ska få stanna i Sverige på grund av sin anpassning till 

Sverige. Svenska domstolar och myndigheter ska i en sådan prövning ta 

hänsyn till alla sociala och kulturella band som en person kan ha i ett samhälle 

och den sammanlagda tid som personen vistats i Sverige får betydelse i det 

hänseendet att en lång vistelsetid kan innebära att personen har starka band till 

Sverige samt att det saknar betydelse om det varit fråga om en illegal 

vistelsetid.123 

Vidare konstaterar MiÖD att migrationsdomstolen vid sin prövning inte 

beaktat huruvida rätten till privat- och familjeliv enligt art. 8 Europakonvention 

påverkar den vuxne sonens möjligheter att beviljas uppehållstillstånd, trots att 

hans föräldrar och yngre syster beviljats uppehållstillstånd, samma dag, mot 

bakgrund av systerns långa vistelsetid i Sverige och anknytning till det svenska 

samhället. Att migrationsdomstolen, mot bakgrund av omständigheterna i 

målet, inte beaktat Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen och 

vidtagit en proportionalitetsbedömning enligt art. 8, utgör enligt MiÖD en 

allvarlig brist i handläggningen och beslutar att domen ska undanröjas och 

återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning. 

 

  

 

 

 

 

                                                
123 Uttalandet av MiÖD stödjer sig på ett tidigare avgörande, se MIG 2012:13.  
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7 Analys och slutsats 

Principen om familjens enhet innebär att familjer ska skyddas från att splittras 

och att familjemedlemmar till den som beviljats internationellt skydd även ska 

beviljas internationellt skydd trots att familjemedlemmen inte själv har sådana 

skäl.   

Kärnan i principen om familjens enhet grundar sig på begreppet familj men det 

föreligger ingen enhetlig definitiv definition av familjebegreppet. Till en början 

var det kärnfamiljen, make eller maka och barn, som ansågs kunna komma i 

åtnjutande av principen om familjens enhet. Mor- och farföräldrar kunde även 

komma i åtnjutande av principen om de tillhörde samma hushåll. I och med att 

Europakonventionen tolkas med en dynamisk tolkningsmetod i ljuset av dess 

syfte och ändamål och att art. 8.1 även tolkas med en europeisk standard har 

familjebegreppet kommit att utökas till att innefatta, relevant i detta hänseende, 

även vuxna barn. Kraven som ställs för att vuxna barn ska anses ingå i familjen 

är att de inte själva har bildat en egen familj, skaffat egna barn och har ett 

samboende. 

När det gäller utvecklingen av principen om familjens enhet är även den under 

ständig utveckling. Inte minst på grund av den dynamiska tolkningsmetod som 

Europadomstolen företar. Generellt är mitt intryck att den praxis som 

utvecklats av Europadomstolen rörande art. 8 Europakonventionen börjar få ett 

större genomslag i de avgöranden som i nu kommer från MiÖD. Detta bland 

annat genom ett ökat fokus på en proportionalitetsbedömning istället för en 

mer formell uppdelning mellan 18 år som ålder barn/vuxna barn eller 

anpassning under legal/illegal vistelsetid, vilket närmare redogjorts för i MIG 

2013:16 och MIG 2009 not. 10, kap. 6.  

Vidare i fråga om principen om familjens enhet tillämpas olika för flyktingens 

familj, den skyddsbehövandes familj eller för den familj som beviljats 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter är mitt 

svar troligen inte. UM 5966-13, som redogjordes för i kap. 6, visar på att 

principen om familjens enhet även ska tillämpas i fall där uppehållstillstånd på 

grund av synnerligen ömmande omständigheter är under prövning. 
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