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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Studier som har gjorts under uppsatsens gång har tydligt visat hur gällande lag-

stiftning och praxisutveckling försvårat möjligheterna till familjeåterförening. 

Ett av de problem som tidigt uppmärksammades var, när Migrationsöverdom-

stolen (MiÖD) i flera av sina avgöranden – det flesta under 2009 – konstate-

rade att barn saknade processbehörighet vid ansökan om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning. 1 Följden blev att Migrationsverket (MIV) började till-

lämpa ett krav på legal ställföreträdare som en förutsättning för att ett barns 

ansökan skulle prövas, vilket ledde till att flertalet ansökningar avvisades. Yt-

terligare en begränsning infördes under år 2010 efter att MIV till följd av sin 

tolkning av ett antal domar från MiÖD började ställa ett högt beviskrav avse-

ende sökandens identitet som en förutsättning för att bevilja uppehållstillstånd.2 

På grund av att en del sökande saknade möjlighet att presentera dokument av 

tillräcklig kvalité, vilket var en förutsättning för att uppfylla de krav som ställ-

des, kom deras rätt till familjeåterförening i praktiken att omöjliggöras. 

 

Våren 2011 uppmärksammade regeringen de stora brister som fanns i lagstift-

ningen och även vad praxisutvecklingen hade medfört. I en migrationspolitisk 

överenskommelse med Miljöpartiet lovade regeringen att vidta åtgärder med 

utgångspunkt i principen om barnets bästa och rätten till familjeåterförening.3 

En dom från MiÖD i januari 2012 medförde dock att utredningen tillfälligt 

stoppades då det infördes en bevislättnad avseende identitetskrav för vissa 

barnfamiljer förutsatt att släktskap kunde styrkas med DNA-analys. 

 

Efter flera års tillämpning av höga och orimliga beviskrav skulle införandet av 

bevislättnaden möjliggöra familjeåterförening, dock kan det i dagsläget konsta-

tera att bevislättnaden endast åtgärdat en minimal del av problematiken som 

gällande lagstiftning och praxisutveckling orsakat. Tolkningen av hur bevis-

                                                
 
1 Se bland annat UM 9536-10, dom den 17 mars 2011 där domstolen avvisar ett överklagande från minderåriga barn 
med motivering att barn saknar processbehörighet. 
2 Se bland annat UM 1014-09, den 4 januari 2010 och MIG 2011:1.   
3 Ramöverenskommelsen mellan Regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik, 2011-03-03, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/21/42/e6580a78.pdf.  
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lättnaden ska tillämpas är långt ifrån entydig och har medfört brister i tillämp-

ningen och därmed försämrat rättssäkerheten. Det förekommer även att lika fall 

behandlas olika beroende på vilka beviskrav, kriterier och vilken bevisvärde-

ring migrationsmyndigheten väljer att tillämpa, vilket tyder på att prövningen 

av anknytningsärenden kan bygga på godtycklighet.  

 

Den inkonsekventa tillämpningen av bevislättnaden grundar sig bland annat i 

oklarheter och det faktum att praxisutvecklingen inte är entydig förbättrar inte 

rättsläget. Kraven som ställs i både lag och praxis kolliderar inte sällan med 

varandra och kan ge upphov till oacceptabla utslag. Vidare har MIV:s tolkning, 

av ett viktigt avgörande från januari 2012, som presenterats i ett rättsligt ställ-

ningstagande 4, infört ytterligare begräsningar i vissa barnfamiljers rätt att åter-

förenas. Enligt MIV ska familjen ha levt i hushållsgemenskap innan anknyt-

ningspersonen kom till Sverige för att kunna omfattas av ett lägre beviskrav.5  

 

Bristerna i utlänningslagen (2005:716) (UtlL) har visat sig över åren och i ett 

försök att komma till rätta med problemen har rättstillämparen orsakat in-

skränkningar i rätten till familjeåterförening. MiÖD har i åtskilliga avgöranden 

uppmärksammat lagstiftaren på behovet av ändring i lagen. 6 Rättsläget efter 

införandet av bevislättnaden är fortfarande problematiskt i en del frågor då den 

inte åtgärdar de brister som orsakats. Tolkningar av de olika krav som ställs i 

lag och som uttolkats från praxis har medfört att bevislättnaden blivit svårtill-

lämplig och i dagsläget är rätten till familjeåterförening förbehållen vissa sö-

kanden. Framställningen ska belysa hur tolkningen av de olika kraven leder till 

svårigheter i den praktiska tillämpningen av bevislättnaden. Vidare ska det dis-

kuteras ifall införandet av bevislättnadsregeln är en hållbar åtgärd som rättfär-

digar lagstiftarens passivitet avseende att vidta ändringar i lagstiftningen.  

  

                                                
4 Rättsliga ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärende om uppehållstillstånd, RCI 
07/2012, dokument nr 2698-7, beslutad 2012-02-21, publicerad på MIV:s hemsida (cit. Rättsliga ställningstagande, 
RCI 07/2012). 
5 Rättsliga ställningstagande, RCI 07/2012, s. 15/22 f.  
6 Se bland annat MIG 2009:17 s. 3/4 och 2011:11 s. 11/11. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är  

1) att diskutera de problem som orsakar svårigheter i tillämpningen av den 

fastslagna bevislättnadsregeln och vilka konsekvenser detta för med sig i 

rätten till familjeåterförening  

 

2) att diskutera om införandet av bevislättnadsregeln kan eller har åtgärdat 

de inskränkningar som uppkommit i samband med praxisutvecklingen av-

seende rätten till familjeåterförening  

 

Uppsatsen kommer att beröra följande frågor: 

• När aktualiseras bevislättnadsregeln avseende sökandes identitet?  

• Vilka omfattas av bevislättnadsregeln när identiteten inte går att klar-

lägga?  

• Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda vid tillämpning av bevislätt-

nadsregeln och hur ser bedömningen ut i denna fråga?  

• Vilken inverkan har ett, med DNA-analys fastställt, släktskap i anknyt-

ningsärenden när sökandens identitet inte går att klarlägga? 

• Vilka problem finns i den praktiska tillämpningen av bevislättnaden?  

 

1.3. Avgränsning  

I normalfall är det sällan svårt att klarlägga sin identitet i anknytningsärenden, 

särskilt när sökanden kommer från ett land med ett fungerande rättssystem där 

tillförlitliga legala dokument är möjlig att få tillgång till. Denna grupp männi-

skor berörs inte av de inskränkningar som har uppkommit i rätten till familjeå-

terförening. Situationen är däremot annorlunda för sökande som kommer från 

ett land där det ibland kan vara omöjligt att skaffa fram identitetshandlingar, 

såsom pass eller identitetskort, vilket kan bero på bristfällig folkbokföring i det 

aktuella landet. Det kan även finnas anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i 

de dokument som läggs fram. För denna grupp individer har möjligheten till 

familjeåterförening begränsats och detta kommer att stå i fokus i denna fram-

ställning.  
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I Sverige har olika grupper av människor rätt till familjeåterförening, dock 

kommer uppsatsen avgränsas till att främst beröra barnfamiljers situation i 

både etablerade- och oetablerade relationer. Även andra typer av familjekon-

stellationer kan komma att beröras i förbigående för att lyfta fram vissa pro-

blem som aktualiseras under redogörelsen. 

 

1.4. Metod  

Metoden som används i denna framställning för att uppnå syftet samt besvara 

frågeställningarna är en rättsdogmatisk metod, vilken är en traditionell metod 

som tolkar och systematiserar gällande rätt utifrån rättskälleläran. Rättskällelä-

ran anger vilka källor som ska, bör och får beaktas, det vill säga författnings-

text, förarbeten, rättspraxis och doktrin.7 

 

Härutöver kommer framställningen även bygga på en rättssociologisk metod 

som används för att belysa hur samhälleliga förhållanden påverkar rättsbild-

ningen och rättstolkning. Detta genom att behandla praxis från migrationsdom-

stolarna (MD) och MIV då dessa domar och beslut, i brist på rättspraxis, utgör 

gällande rätt på området. 8 Denna metod är särskilt framträdande vid redogörel-

sen av bevislättnaden då en stor del grundar sig på olika styrdokument från 

MIV, såsom rättsliga ställningstagande från MIV:s rättschef och MIV:s interna 

riktlinjer för ärendehantering samt MD:s praxis.  

 

Vidare kommer rapporter9  från Röda korset att användas, vilka har skrivits 

mot bakgrund av att organisationen har studerat vilka konsekvenser gällande 

lagstiftning och praxisutvecklingen medfört i rätten till familjeåterförening. 

 

  

                                                
7 Sandberg Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, upp., 2, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2011, s.36. 
8 Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Gränsöverskridande - En förvaltningsrättslig knäckfråga, skrifter utgivna vid Juri-
diska fakulteten vid Stockholms universitet Nr 77, Stockholm, 2011, s. 14. 
9  Vägen till familjeåterförening, Nulägesrapport från arbetet med att återförena splittrade flyktingfamiljer, genomförd 
av Svenska Röda Korset och Sociala Missionen, 2012-11-06, Stockholm, publicerad 2012-11-13 på Röda Korsets 
hemsida och Familjeåterförening – en (O) möjlighet? Nulägesrapport 2013, genomförd av Asylbyrån för asylsökande 
och flyktingar, m.fl., 2013-11-07, Stockholm, publicerad 2013-11-20 på Röda korsets hemsida.  
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1.5. Disposition   

Mot denna bakgrund ska det i andra kapitlet inledningsvis undersökas på vilket 

sätt internationella åtaganden, såsom folkrättsliga förpliktelser och EU-rättsliga 

överenskommelser inverkar på rätten till familjeåterförening. Därefter redogörs 

för reglerna i UtlL, – särskilt reglerna kring uppehållstillstånd på grund av an-

knytning.  Slutligen presenteras de två olika tillstånd som kan aktualiseras och 

kan beviljas beroende på vilken familjekonstellation det rör sig om.  

 

I tredje kapitlet redovisas de olika krav som regleras i lag och som införts i 

samband med praxisutvecklingen och som ska vara uppfyllda för beviljande av 

uppehållstillstånd.  Däribland kravet på styrkt identitet som är huvudregeln och 

ett första kriterium i anknytningsärenden. Därefter redogörs det för övriga krav 

till exempel kravet på pass, ställföreträdarskap och släktskapsförhållandet vilka 

är relevanta för att förstå hur dessa påverkar tillämpningen av bevislättnadsre-

geln. 

 

I fjärde kapitlet diskuteras situationen när ett lägre beviskrav avseende sökan-

dens identitet kan bli aktuellt. Det redogörs även för gällande praxis för att ge 

en helhetsbild över vilka omständigheter som ska beaktas i ärenden där ett 

lägre beviskrav kan anses motiverat. Avslutningsvis redogörs för hur bevislätt-

naden kan tillämpas i praktiken för att belysa vilka tillämpningssvårigheter de 

olika kraven medför.  

 

I det avslutande kapitlet diskuteras om vilka problem som uppkommit och 

kvarstår, efter införandet av bevislättnadsregeln, i rätten till familjeåterför-

ening. Vidare ska det presenteras och diskuteras möjliga lösningar som kan 

vara nödvändiga för att komma till rätta med problemen som identifierats un-

der framställningen. 
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1.6  Förkortningar 

 
Art.  Artikel 

Kap.  Kapitel 

MIV Migrationsverket 

MD  Migrationsdomstolen 

MiÖD  Migrationsöverdomstolen 

MedbL Medborgarskapslagen (SFS2001:82) 

Prop.  Proposition  

UtlL  Utlänningslagen (SFS 2005:716) 

UtlF  Utlänningsförordningen (SFS 2006:97) 

Ds  Departementsserie  

SOU Statens offentliga utredningar  

RB Rättegångsbalken(SFS 1942:740) 

FB Föräldrabalken(SFS 1949:381) 

EU Europeiska unionen 
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2. FAMILJEÅTERFÖRENING 

2.1 Folkrättsliga förpliktelser och familjeåterförening  

Ett flertal internationella rättsliga instrument reglerar de mänskliga rättigheter-

na och häribland återfinns principen om familjens enhet, en princip som är fast 

förankrad inom folkrätten. Sverige har genom att bland annat ratificera 

Genèvekonventionerna från 1949 samt dess tilläggsprotokoll I och II10, FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om bar-

nets rättigheter (barnkonventionen) samt FN:s internationella konvention om 

medborgliga och politiska rättigheter, förbundit sig att följa och respektera rät-

ten till skydd för familjelivet som regleras däri. 11 Konventionerna uppmanar 

staterna att verka för att splittrade familjer ska ha en möjlighet till återförening.  

 

Även inom den europeiska rätten genom den Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) understryks betydelsen av 

varje människas rätt till sin familj.12 Utöver detta regleras ett skydd för privat- 

och familjelivet i art. 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Vidare 

ryms i art. 8 enligt förarbetena en viktig vägledande princip om att undvika åt-

gärder som leder till att barn skiljs från sina föräldrar. 13 Europakonventionen 

är inkorporerad i svensk rätt och är därmed bindande för svenska domstolar 

och myndigheter.14 Det innebär att Sverige numera är bunden att följa konvent-

ionen på grund av sitt medlemskap i Europeiska Unionen och också att svenska 

lagar ska åsidosättas som en sista utväg om de strider mot EU-rätten.15 Idag har 

EU-domstolen behörighet att pröva innebörden av rättigheterna i Europakon-

ventionen, och även Europeiska domstolen för mänskliga rättigheterna (Euro-

padomstolen) har tilldelats behörighet att döma över EU:s efterlevande av rät-

tigheterna. Eftersom rättigheten i art. 8 Europakonventionen anses vara en 

                                                
10 Det primära syftet med Genèvekonventionerna är att reglera väpnade konflikter, dock berör ett antal artiklar olika 
aspekter av familjeåterförening. Se till exempel Tilläggsprotokoll I, art. 32, art. 74 och art. 4.3 i Tilläggsprotokoll II. 
11 Se bland annat art 16.3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och art. 17 och art. 23 i FN:s in-
ternationella konvention om medborgliga och politiska rättigheter. 
12 Se Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) Europeiska unionens officiella 
tidning C 83 av den 30 mars 2010.  
13 Prop. 1996/97:25, s. 230. 
14 Se 2 kap 19 § Regeringsformen samt lagen (1994:1249) om den Europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och det grundläggande friheterna. 
15 Bernitz Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och unionsrättsligt, Juridisk Tidskrift, 
nr 4 2010/11, s.832.  
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svårdefinierad rättighet har praxis på området fått stor betydelse och är därmed 

styrande för den nationella rättstillämpningen. Europadomstolens praxis ger 

inget stöd för en generell rätt till familjeåterförening för medlemmar i en kärn-

familj, dock kan omständigheterna i det enskilda fallet tala för att en sådan rätt 

föreligger.16 Mot bakgrund av det ovan nämnda kan det konstateras att det rå-

der universell konsensus bland stater att familjen utgör en grundläggande enhet 

av samhället, vilken ska respekteras och skyddas. 

2.2 Sveriges åtagande enligt barnkonventionen 

En av de viktiga internationella överenskommelserna, som de flesta stater har 

förbundit sig att följa, och som tydligast belyser rätten till skydd för familjeli-

vet samt principen om familjens enhet är barnkonventionen. Barnkonventionen 

inleder med att accentuera vikten av den roll som familjen har för att främja 

barnets utveckling och välfärd. Detta genom att i preambeln framhålla familjen 

som en viktig grundläggande enhet i samhället som bör ges nödvändigt skydd 

och bistånd eftersom familjen utgör en viktig grundsten i barnets utveckling 

och välfärd. Alla stater som ratificerat konventionen ska enligt art. 3.2 vidta 

lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder för att tillförsäkra barnet 

sådant skydd och omvårdnad som behövs för dess välfärd. I samma artikel 

stadgas tillika en av de bärande grundprinciperna, barnets bästa, vilken alltid 

ska sättas i främsta rummet och särskilt vara vägledande vid allt beslutsfattande 

samt vid alla åtgärder som rör barn och unga. Denna princip har kodifierats i 1 

kap. 10 § UtlL och innebär att i alla ärenden som rör barn ska barnets intresse 

vägas mot andra samhällsintressen.17. Enligt art. 9 ska barn inte skiljas från 

sina föräldrar mot deras vilja i andra situationer än när myndigheterna i enlig-

het med tillämplig lag finner att ett åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. 

För att se till att barn enligt art. 9 inte hålls åtskilda från sina föräldrar ska kon-

ventionsstaterna enligt art. 10 se till att en ansökan om familjeåterförening be-

handlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.  

                                                
16 Prop. 2005/06:72, s. 24. Europadomstolens praxis kan tolkas som att en rätt till återförening endast föreligger när 

familjen inte kan återförenas i något annat land än i det där återföringen söks.   
17 Prop. 1996/97:25 s. 246.  
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2.3 Familjeåterföreningsdirektivet och nationell rätt 

Till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) åligger det Sve-

rige att införliva de olika rättsakter som medlemsstaterna förhandlat fram i 

svensk rätt. Däribland rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 

om rätt till familjeåterförening (familjeåterföreningsdirektivet). 18  Direktivet 

syftar till att harmonisera lagstiftningen mellan EU:s medlemsstater genom att 

fastställa en miniminivå för vad staterna måste garantera tredjelandsmedbor-

gare avseende deras rätt till familjeåterförening.19 Vidare stadgar direktivet 

vilka begränsningar i rätten till familjeåterförening som ska gälla och med-

lemsstaterna får inte överträda dessa, dock medges det ett införande av förmån-

ligare bestämmelser än vad direktivet föreskriver.20 Mot bakgrund av det ovan 

nämnda kan det konstateras att familjeåterförening är en viktig och principiell 

rätt inom EU-rätten och detsamma ska även gälla inom svensk utlänningsrätt. 

 

I praktiken innebär direktivet inga större förändringar från de svenska reglerna 

eftersom UtlL:s bestämmelser är förenliga med direktivets minimikrav och i 

vissa avseenden även förmånligare. Att familjeåterförening är en välförankrad 

rättighet i svensk rätt kommer till uttryck i 5 kap. 3-3e §§ UtlL, vilka  är  be-

stämmelserna om uppehållstillstånd på grund av anknytning. I enlighet med 

EU-direktivet stadgar 5 kap 3 § i UtlL att endast de som tillhör kärnfamiljen 

har en principiell rätt till familjeåterförening.21 Det vill säga att uppehållstill-

stånd ska ges till medlemmar av en kärnfamilj, vilka är maka/make, sambo 

samt ogifta barn under 18 år. Vidare får uppehållstillstånd ges till personer som 

avser att ingå äktenskap/samboförhållande med en i Sverige bosatt person en-

ligt 5 kap 3 a §. I dessa fall kan tillstånd endast beviljas under förutsättning att 

förhållandet framstår som seriöst och att det inte finns några särskilda skäl som 

talar mot att tillstånd ges. Likaledes kan andra anhöriga som enligt lagen faller 

utanför kärnfamiljen beviljas uppehållstillstånd om personen ingått i samma 

                                                
18 Se punkten 3 i preambeln i familjeåterföreningsdirektivet och prop. 2005/06:72 s. 25. 
19 Prop. 2005/06:72 s. 25. 
20 Se art. 3.5 i familjeåterföreningsdirektivet där det framgår att direktivet inte ska påverka medlemsstaternas möjlighet 
att anta eller behålla förmånligare bestämmelser. Se även prop. 2005/06:72 s. 25. 
21 Se p. 9 i preambeln i familjeåterföreningsdirektivet. Att det föreligger en principiell rätt för kärnfamiljer kan utläsas 
av ska-kravet samt i prop. 1996/97:25 s.11. 
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hushåll som anknytningspersonen samt att det föreligger ett särskilt beroende-

förhållande mellan familjemedlemmarna.22  

 

Som tidigare nämnt reglerar familjeåterföreningsdirektivet även vissa begräns-

ningar i rättigheten. I den svenska lagstiftningen återfinns dessa i 5 kap 17-17 b 

§§ UtlL. 23 Däribland ställs det ett krav på medgivande från samtliga vårdnads-

havare för det fall ett ogift barn under 18 år ska beviljas uppehållstillstånd.24  

Det är först när inget strider mot nu nämnda bestämmelser som uppehållstill-

stånd i alla ovan nämnda fall kan beviljas.  

2.4 Uppehållstillstånd enligt UtlL 

Enligt huvudregeln i 5 kap 18 § UtlL ska en ansökan om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning i Sverige göras, samt beviljas, före inresan. Endast undan-

tagsvis kan uppehållstillstånd beviljas efter inresa. Ett uppehållstillstånd är en-

ligt 2 kap 4 § UtlL ett tillstånd att vistas i Sverige som kan ges för viss tid 

(tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent uppe-

hållstillstånd). 

2.4.1 Permanent uppehållstillstånd  

År 1976 kom permanent uppehållstillstånd att introduceras och ersatte därmed 

det tidigare bosättningstillståndet.25 I början av år 1985 ändrades bestämmel-

serna genom att huvudregeln blev ett beviljande av permanent uppehållstill-

stånd om en utlänning hade för avsikt att bosätta sig i landet.26 Denna huvudre-

gel gäller än idag och utgångspunkten är att ett permanent uppehållstillstånd 

kan beviljas till medlemmar av kärnfamilj, det vill säga make/maka, sambo 

samt barn under 18 år enligt 5 kap. 3 § UtlL. När det gäller makar/sambor ställs 

det krav på att parterna ska ha sammanbott i ett gemensamt hem utomlands, det 

vill säga att relationen är etablerad.27 Hur länge sammanboendet ska ha varat 

för att förhållandet ska anses etablerat framgår inte av lagen men enligt fast 
                                                
22 Se 5 kap 3 a § p. 2, och Gehard Wikrén & Håkan Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, Nordstedts Juridik, 
Stockholm, 2010, sid. 253, där det framgår att det särskilda beroendeförhållandet ska ha uppstått redan i hemlandet.  
23 Bestämmelserna inskränker rätten att bevilja uppehållstillstånd i vissa fall, till exempel i de fall där sökanden eller 
anknytningspersonen medvetet lämnar oriktiga uppgifter, om det är frågan om skenäktenskap, om sökanden utgör en 
hot mot allmän ordning och säkerhet, om utlänningen har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening 
med annan misskötsamhet eller om utlänningens barn kan antas bli utsatt för våld eller annan allvarlig kränkning av sin 
frihet eller frid. 
24 Se 5 kap 17 § 2 st. UtlL. 
25 Prop. 1975/76:18 s.143.  
26 Se bland annat prop. 1983/84:114 s. 86f och även SOU 1997:152 s. 44. 
27Prop. 2005/06:72 s. 30 f, jfr 5 kap 8 § UtlL. 
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praxis är utgångspunkten en tidsperiod på två år.28 Finns det barn i relationen 

som är medsökande ska uppehållstillstånd ges på samma villkor som beviljas 

den ansökande föräldern.29 

2.4.2 Tidsbegränsat uppehållstillstånd och uppskjuten invandringsprövning 

I samband med att regleringen för invandringen kom att skärpas blev proble-

men beträffande skenäktenskap och skenförhållande särskilt framträdande. 30 

För att komma tillrätta med problemet införde Statens invandrarverk31 princi-

pen om uppskjuten invandringsprövning och har tillämpats sedan början av 

1970-talet.32   Principen kom sedan att bli väl förankrad genom motivuttalan-

den, i propositioner och i utskottsbetänkanden som godkänts i riksdagen. Av 

såväl rättssäkerhetsskäl som praktiska skäl är principen numera kodifierad i 

UtlL.33 Ordningen om uppskjuten invandringsprövning innebär att utlänningen 

får ett eller flera tidsbegränsade tillstånd under en tvåårsperiod innan perma-

nent uppehållstillstånd beviljas. Under de två åren ska förhållandets seriositet 

och hållbarhet prövas.34  

 

Under de senaste åren har utvecklingen gått mot en ökad användning av tids-

begränsade tillstånd genom att det i UtlL införts bestämmelser som reglerar när 

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får/ska ges. Ett sådant tillstånd ska enligt 5 

kap. 8 § UtlL beviljas makar som inte stadigvarande sammanbott utomlands 

eftersom förhållandet då ses som oetablerat. Motsvarande tillstånd får även ges 

till sökande som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhål-

lande i Sverige enligt 5 kap. 3 a § st. 1 p.1 UtlL. Ett tidsbegränsat tillstånd får 

endast beviljas om förhållandet framstår som seriöst och inga särskilda skäl 

talar emot att ett sådant tillstånd ges. Det är genom en seriositetsprövning, 

byggd på objektiva grunder, som man fastställer huruvida relationen är seriös 

eller inte.35  

 

                                                
28 SOU 2005:14 s. 39. 
29 Gehard Wikrén & Håkan Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 245. 
30 SOU 1997:152 s. 53. 
31Numera Migrationsverket. 
32 SOU 1997:152 s. 53. 
33 Prop. 1999/2000:43 s. 51. 
34 Prop. 2005/06:72 s. 18 f. 
35 I SOU 2005:15 s. 73 anges det att omständigheter som kan beaktas i en sådan bedömning är bland annat gemensamt 
språk, god kännedom om varandra, i vilken omfattning paret har träffats, har eller väntar barn.  
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Enligt huvudregeln kan ett permanent tillstånd beviljas efter en tidsperiod på 

två år. 5 kap. 16 § UtlL stipulerar dock vissa undantag från tvåårsperioden om 

det föreligger ”särskilda skäl”.36 Enligt förarbetena till UtlL ska den angivna 

tiden på två år inte ses som en absolut tidsperiod utan snarare som ett riktmärke 

för hur lång tid den uppskjutna invandringsprövningen bör vara.37 Eftersom det 

kan föreligga omständigheter i det enskilda fallet som talar för att permanent 

uppehållstillstånd bör beviljas tidigare, ett sådant exempel kan vara att det 

finns gemensamma barn i ett förhållande.38  

3. ANKNYTNINGSÄRENDEN 

3.1 Tågordning för prövning av förutsättningar för uppehållstillstånd  

För att en ansökan om uppehållstillstånd grundad på anknytning ska kunna 

prövas och beviljas, ska de krav som finns i både lag samt praxis vara upp-

fyllda. Att uppfylla dessa är i de flesta fall sällan problematiskt. Situationen är 

dock en annan för sökande som kommer från ett land som saknar en statsmakt-

organisation i stånd att utfärda godtagbara officiella handlingar.  

 

Ett sådant land är bland annat Somalia som sedan år 1991 saknar en funge-

rande regering och har en bristande folkbokföring. Landet saknar ett enhetligt 

rättsystem och behöriga myndigheter som kan utfärda godtagbara legala do-

kument, tillskrivs utfärdade dokument från Somalia inget eller synnerligen lågt 

bevisvärde.39 Även medborgare i vissa andra länder, framförallt Irak och Af-

ghanistan, kan möta motsvarande svårigheter med att få ut handlingar som an-

ses tillförlitliga.40 För denna grupp av människor har rätten till familjeåterför-

ening begränsats.  

 

Orsaken till begränsningarna som numera finns i rätten till familjeåterförening 

för en del sökande är den alltför bristfälliga lagstiftningen på området. UtlL:s 

                                                
36 Tiden för den uppskjutna invandringsprövningen kan sättas ner eller sättas längre än två år. Omständigheter som kan 
medföra att en längre tid kan komma i fråga är när förhållandet är instabilt eller när den upphört och ytterligare tid 
krävs för att sökande ska kunna etablera umgänge med barn i Sverige, eller i de fall ett första förhållande upphör och 
sökande därefter har inlett ett nytt förhållande.  
37 Prop. 1999/2000:43 s. 63f.  
38 Prop. 1999/2000:43 s. 51 och 63.  
39 MIG 2009:17 s. 3/3. Redan i SOU 2002:13 s. 211 diskuterades problematiken om de svårigheter Somalier möter 
med att överhuvudtaget få tag i handlingar, i vart fall med äkthetsvärde.  
40 Prop. 2005/06:72 s. 68 f. 
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bestämmelser är i vissa avseende otydligt utformade, vilket gör att lagen inte 

reglerar samtliga omständigheter. Följden av detta blir att lagen lämnar ut-

rymme för skönsmässiga tolkningar, vilket har visat sig i rättstillämparens 

praxis. Dessa tolkningar har i och med praxisutvecklingen resulterat i att orim-

liga beviskrav numera gäller för personer som i realiteten saknar möjligheter 

att presentera dokument av tillräcklig kvalitet för att kunna uppfylla sin bevis-

börda. I förevarande avsnitt ska en redovisning av nu nämnda beviskrav ge-

nomföras, vilka är viktiga förutsättningar som måste var uppfyllda för ett bevil-

jande av uppehållstillstånd. Däribland finns passkravet, krav på legal ställföre-

trädare, styrkt identitet och anknytning. Redogörelsen får betydelse längre fram 

i framställningen för förståelsen för hur dessa inverkar i den praktiska tillämp-

ningen av bevislättnadsregeln och förhindrar dess genomslagskraft.  

 

För att komma till rätta med ovan nämnda problematik införde MiÖD i januari 

2012 en bevislättnad avseende identitetskrav för barnfamiljer om släktskap 

kunde styrkas med DNA-analys.41 Till följd av denna dom kom i februari 

samma år ett rättsligt ställningstagande från MIV som bland annat klargjorde 

rättsläget beträffande ovan angivna krav samt angav förutsättningar för när be-

vislättnaden kan tillämpas. Vidare klargjorde ställningstagandet, till följd av en 

dom som avkunnats i maj 2011, ordningen för prövningen av förutsättningarna 

för uppehållstillstånd och fastställde att första steget är att utreda om sökanden 

styrkt sin identitet, och först härefter kan en ansökan prövas i sak.42 

3.2 Krav på pass 

För att på ett effektivt sätt upprätthålla den generella utlänningskontrollen har 

det ansetts nödvändigt att personer som kommer till Sverige kan legitimera 

sig.43 Enligt huvudregeln som stipuleras i 2 kap 1 § UtlL ska legitimeringen 

ske genom uppvisande av pass, dock finns det några undantag från denna hu-

vudregel. Ett generellt undantag från passkravet regleras bland annat i 2 kap. 8 

§ UtlL för nordiska medborgare som reser, eller har rest in i Sverige direkt från 

en Schengenstat. Vidare får regeringen enligt 2 kap. 9 § UtlL meddela före-

                                                
41 MIG 2012:1. 
42 MIG 2011:11 s.10/11. 
43 Gerhard Wikrén & Håkan Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 9.uppl., Nordstedts Juridik, Solna, 2010, s. 
87. 
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skrifter om att andra utlänningar än medborgare från Danmark, Finland, Island 

eller Norge får resa in i Sverige samt vistas och arbeta här utan pass. Ett sådant 

bemyndigande reglerades i bland annat 2 kap. 1 § st. 2 utlänningsförordningen 

(2006:97). Bestämmelsen anger att en utlänning som har ett permanent tillstånd 

är undantagen passkravet under sin vistelse i landet men däremot inte för inre-

san till Sverige. Det vill säga att permanent tillstånd innebär en rätt att uppe-

hålla sig i Sverige men inte, i sig, en rätt att resa in i landet.  Lagkonstruktionen 

ger upphov till en ironisk effekt eftersom det inom svensk rätt är fullt möjligt 

att bevilja sökanden ett permanent tillstånd som senare inte kan utnyttjas för att 

resa in i Sverige eftersom denne inte innehar en giltig passhandling. Det som 

då står till buds för en sökande, för att kunna utnyttja sitt uppehållstillstånd, är 

att denne tar sig in i Europa utan pass.  

 

I UtlL finns det ingen bestämmelse som anger att en utlänning ska ha en giltig 

passhandling för att beviljas uppehållstillstånd.44 MiÖD har dock i flera av sina 

avgöranden uttalat sig om att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd inte kan bevil-

jas om utlänningen inte uttryckligen är undantagen från passkravet som stipule-

ras i 2 kap. 1 § UtlL.45 I dagsläget är det fastslaget i praxis att i de fall där ett 

tidsbegränsat tillstånd kan bli aktuellt ska utlänningen vid tidpunkten för bevil-

jandet inneha en giltig passhandling.46 Detta har motiverats med att det är 

passhandlingens giltighet som avgör tiden för hur länge man kan beviljas ett 

tidsbegränsat tillstånd.47 MiÖD:s tolkning av hur bestämmelserna ska tillämpas 

blir problematisk för sökanden som enligt lag har rätt till ett tidsbegränsat up-

pehållstillstånd men inte kan presentera en godtagbar giltig passhandling eller 

saknar möjlighet att skaffa en sådan. För dessa sökanden blir ett beviljande av 

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i praktiken nästintill illusoriskt. 

 

I de fall där en utlänning saknar en godtagbar passhandling eller saknar möj-

lighet att skaffa en sådan, får MIV enligt 2 kap 12 § UtlF utfärda ett så kallat 

främlingspass. Även i andra fall där det anses föreligga särskilda skäl får MIV 

                                                
44 Ds 2013:73 s. 23. 
45 Se bland annat MIG 2007:54, s.2/2 som hänvisar till MIG 2007:30 där Migrationsöverdomstolen framhåller att en 
grundläggande rekvisit för att vistas här i landet är att utlänningen innehar pass, för det fall rekvisitet inte är uppfylld 
kan inte ett uppehållstillstånd beviljas såvida utlänningen inte är undantagen kravet från pass. 
46 Se MiÖD:s avgörande UM 1014-09, dom den 4 januari 2011, s. 3/5. 
47 Se 4 kap 23 § 1 UtlF.  
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utfärda ett främlingspass. De ovan nämnda redovisade problemen grundar sig i 

att det är endast MIV som har kompetens att bevilja ett främlingspass.48 I de 

fall en ansökan om främlingspass inte beviljas kan ett sådant avslagsbeslut inte 

överklagas.49 Det innebär att när MIV avslår en ansökan om uppehållstillstånd 

och beslutet överklagas till en migrationsdomstol har domstolen endast kompe-

tens att bevilja uppehållstillstånd men saknar behörighet att fatta beslut i frågan 

om främlingspass.50 Följden blir att de sökande som beviljas ett permanent till-

stånd inte kan utnyttja de eftersom en godtagbar passhandling saknas och av 

samma anledning saknar även domstolen en möjlighet att bevilja ett tidsbe-

gränsat uppehållstillstånd. Det har dock i departementsserien 2013:76 föresla-

gits att ett avslagsbeslut avseende främlingspass ska kunna överklagas för att 

”motverka familjeseparation och säkerställa att barnets bästa beaktas”51.  

3.3 Krav på legal ställföreträdare 

Rättsutvecklingen har sedan 2009 gjort det allt svårare för familjer som lever 

åtskilda att återförenas här i landet. Skälet härtill är att migrationsmyndigheter-

na började ställa ett krav på legal ställföreträdare för att ett barn skulle kunna 

ansöka om familjeåterförening i Sverige.52 

 

I maj år 2009 kom ett viktigt prejudikat53 som berörde ovan nämnda problema-

tik. Målet rörde tre omyndiga barn som i Somalia ansökt om uppehållstillstånd 

grundat på anknytning till sin syster som var bosatt i Sverige. Systern uppgav 

sig vara barnens vårdnadshavare eftersom deras far var död och det saknades 

information om var modern befann sig. Som stöd för sin talan lämnade hon in 

en handling, ”transferense of responsibility”, utfärdad av en somalisk domstol. 

MD ifrågasatte handlingens tillförlitlighet och ansåg att hon inte lyckats styrka 

sitt ställföreträdarskap. Domen överklagades och MiÖD meddelade prövnings-

tillstånd. Inledningsvis konstaterade MiÖD att omyndiga barn saknar process-

behörighet i fråga om uppehållstillstånd och instämde därefter i MD:s bedöm-

                                                
48 Ds 2013:73 s. 26. 
49 Se 8 kap. 11 § UtlF. 
50 Ds 2013:73 s. 26.  
51 Ds 2013:73 s. 26. 
52 Se bland annat MIG 2009:17 och MiÖD:s avgörande UM 9536-10, dom den 17 mars 2011, där domstolen framhål-
ler att de omyndiga barn som ansökt om uppehållstillstånd saknar processbehörighet.  
53 MIG 2009:17. 
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ning om att systern inte lyckats presentera dokument av tillräcklig kvalité som 

kunde bevisa att hon var barnens ställföreträdare varpå barnens talan avvisas.  

 

Frågan om fastställande av ställföreträdarskap är en processuell fråga och där-

med ett första kriterium som måste vara uppfyllt när ett barn ansöker om uppe-

hållstillstånd. I det ovan refererade målet klargjorde domstolen att minderåriga 

barn inom svensk rätt inte tillerkänts processbehörighet i ärenden om uppe-

hållstillstånd. Det innebär även att de varken själva eller genom fullmakt kan 

överföra en sådan rätt till ombud och inte heller reglerar UtlL undantag avse-

ende denna fråga.54 I flera avgöranden har MiÖD fastställt att minderåriga barn 

i återföreningsärenden ska företrädas av vårdnadshavare eller annan legal ställ-

företrädare.55 Enligt 6 kap. 2 § och 6 kap 11 § föräldrabalken (1949:381) är 

vårdnadshavaren eller särskilt förordnad förmyndare normalt barnets ställföre-

trädare. Vem som är barnets vårdnadshavare ska enligt huvudregeln avgöras 

enligt lagen i det land där barnet har sitt hemvist, den så kallade domicilprinci-

pen.56  Det är den som påstår sig ha rätt att företräda barnet som har bevisbör-

dan avseende behörigheten och först när denna omständighet är bevisad kan 

barnets ansökan prövas i sak, i annat fall ska ansökan avvisas. 57 

 

Vilken bevisning som kan användas för att visa ett påstått ställföreträdarskap 

framgår inte av UtlL och är även dåligt belyst i förarbetena. Däremot har 

MiÖD i flera av sina avgöranden bland annat i det ovan refererade målet, MIG 

2009:17, tillerkänt legala dokument en väsentlig betydelse som bevismedel vid 

klarläggande av ställföreträdarskap.58 Mot bakgrund av det anförda bör man 

enligt min mening kunna dra en slutsats om att ställföreträdarskap i första hand 

ska klarläggas med skriftliga dokument. Konsekvensen av detta blir att de per-

soner som saknar möjlighet att presentera dokument av tillräcklig kvalitet får 

väldigt svårt att uppfylla sin bevisbörda avseende ställföreträdarskap och där-

med inskränks barnets rätt att få sin ansökan prövad i sak.  

 

                                                
54 MIG 2009:17 s. 2/4. 
55 Rättsliga ställningstagandet, RCI 07/2012, s.14/22. 
56 Prop. 2004/05:136 s. 24 f. 
57 Jfr 11 kap 1 § st. 2 Rättegångsbalken (1942:740).   
58 Se även MiÖD:s avgörande UM 9536-10, dom den 17 mar 2011, Migrationsdomstolen återigen konstaterar att de 
handlingar som lagts fram inte anses som tillräckliga för att ställföreträdarskapet ska anses visad.   
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3.3.1 Krav på medgivande 

När ett barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin i 

Sverige bosatta förälder fordras det ett medgivande från barnets andra vård-

nadshavare till vilken anknytning inte åberopas enligt 5 kap. 17 § st. 2 UtlL. 

MIV har sedan tolkat kravet på så sätt att ett barn som har en biologisk förälder 

presumeras ha två vårdnadshavare och det är den sökande som har bevisbördan 

för att det inte finns en annan vårdnadshavare i familjebilden.59 Även om prin-

cipen om fri bevisföring ska gälla i denna fråga framhåller MIV att sökanden, 

vid avsaknad av traditionella bevismedel, endast i undantagsfall kan styrka ett 

medgivande med muntliga uppgifter.60 Mot bakgrund av det angivna kan det 

konstateras att ännu en gång tillmäts legala dokument avgörande vikt i bevis-

värderingen och är även i denna fråga en viktig förutsättning för att uppfylla 

det uppställda kravet.  

Kravet på medgivande blir problematiskt när ett ensamt vårdnadsskap behöver 

styrkas med skriftligt bevis till exempel genom ett domstolsbeslut om att den 

andra föräldern är avliden eller försvunnen. I konfliktdrabbade områden kan 

det vara nästintill omöjligt att införskaffa sådana handlingar som efterfrågas för 

att bevisa att en vårdnadshavare inte längre finns med i familjebilden. 61 Inte 

heller ger UtlL något utrymme för undantag beträffande kravet på medgivande.  

3.4 Krav på styrkt identitet  

Ytterligare begränsningar infördes 2010 när MIV, till följd av sin tolkning av 

ett antal avgöranden från MiÖD kring passkravet för tidsbegränsade uppehålls-

tillstånd, började ställa ett krav på styrkt identitet i familjeåterföreningsären-

den.62Vad som avses med ordet styrkt är ett beviskrav. Ett beviskrav anger hur 

hållfast bevisningen måste vara för att kunna godta ett stridigt rättsfaktum som 

bevisad. 63 Om beviskravet är fastställt kan den som har bevisbördan förutse 

vilka krav som ställs för att man ska anses ha uppfyllt sin börda. 64 

                                                
59 Jfr Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s. 17/22.  
60 Rättsliga ställningstagandet, RCI 07/2012, s.17/22. 
61Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s. 17/22.  
62 Ds 2012:27 s. 14. 
63 Diesen, Christian, Bevis 7, Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 90. 
64 Diesen, Christian, Bevis 7, Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 90. 
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3.4.1 Identitetsbegreppet  

Inom svensk rätt förekommer begreppet identitet i åtskilliga regelverk som i 

UtlL, passlagen (1987:302) samt medborgarskapslagen (2001:82) (MedbL). 

Trots detta finns det ingen legal definition av begreppet i svensk lagstiftning. 

Inte heller ger förarbetena någon vägledning vad gäller begreppets innebörd. 

Enligt förarbetsuttalanden och praxis i ärende om svenskt medborgarskap be-

står identitet av sökandes namn, ålder samt som huvudregel, medborgarskap.65  

 

Utgångspunkten för att uppehållstillstånd grundat på anknytning ska beviljas är 

att sökanden ska styrka sin identitet.66 Beviskravet framkommer inte uttryckli-

gen av UtlL:s bestämmelser men att så är fallet har MiÖD, med stöd i olika 

förarbetsuttalanden, fastslagit i flera av sina avgöranden.67 Kravet på styrkt 

identitet anses vara ett självständigt och första kriterium i anknytningsären-

den.68 Det är först när denna huvudregel är uppfylld som en materiell prövning 

av ansökan kan bli aktuell. Det innebär att övriga anknytningsgrunder som till 

exempel släktskapsförhållandet prövas först när sökanden styrkt sin identitet. 69 

3.4.2 Hur kan man styrka identitet 

Av förarbetena framgår det att utgångspunkten för att sökanden ska anses ha 

styrkt sin identitet, på ett godtagbart sätt, är att denne kan förete en giltig pass-

handling eller en annan fotoförsedd identitetshandling i original. 70 Dokumen-

ten ska vara utfärdade av en behörig myndighet i sökandes hemland och dess 

äkthet ska inte kunna ifrågasättas.71 I vissa fall kan andra resehandlingar godtas 

som hemlandspass enligt 2 kap 4 § UtlF, dock under förutsättning att handling-

en är utfärdad av en behörig myndighet i landet, där innehavaren av handlingen 

är medborgare. I nu nämnda paragraf anges även vilken information handling-

en ska vara försedd med för att kunna godtas.72  Huvudsaken är att handlingen 

                                                
65 Prop. 1997/98:178 s 8 f och 15 f, se även MIG 2010:17. 
66 MIG 2011:11 s. 10/11. 
67 Se både MIG 2011:11 och MIG 2012:1 där domstolen utförligt redovisar för de olika förarbetsuttalanden som styr-
ker deras tolkning avseende beviskravet styrkt.  
68Rättsliga ställningstagande, RCI 07/2012, s. 3/22.   
69 Rättsliga ställningstagande, RCI 07/2012, s. 3/22. 
70 Prop. 1997/98:178 s. 8. 
71 Prop. 1997/98:178 s. 8. 
72 Se 2 kap 4 § UtlF som anger att handling ska förses med innehavarens fotografi, fullständiga namn, födelsedatum, 
födelseort, namnteckning, medborgarskap och födelseort i 2 kap. 5 § medges vissa undantag från kraven i 2 kap. 4 § 
UtlF. 
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alltid kan fastställa innehavarens identitet.73 Vilka resehandlingar som kan god-

tas som hemlandspass åligger enligt 2 kap. 22 § UtlF MIV att meddela före-

skrifter om.74 

 

Enligt praxis är det sökanden som har bevisbördan för att handlingen är äkta.75 

Det faktum att en handling är av enkel beskaffenhet och därigenom enkel att 

förfalska, eller utsatts för ingrepp samt ändringar, innebär inte i sig att den inte 

kan tillmätas något bevisvärde. Däremot ställs det i förevarande fall normalt ett 

krav på kompletterande bevisning för att identiteten ska kunna anses styrkt.76  

 

I förarbetena anges det att oavsett vilket land handlingarna härrör från ställs det 

i princip samma krav för att en handling inte ska anses vara av enkel beskaf-

fenhet. Det anges även att det inte alltid är möjligt att ställa samma krav på den 

tekniska utformningen av handlingar. Därav orsaken till varför mindre långtgå-

ende krav bör ställas på handlingar som utfärdats i ett utvecklingsland än de 

som ställs på handlingar utfärdade i till exempel Västeuropa.77Det avgörande är 

handlingarnas tillförlitlighet genom att de ska vara utfärdade på ett ”ur identi-

tetssynpunkt tillfredställande sätt”78  

 

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan kan man konstatera att kravet på 

identitet i första hand bör styrkas med stöd av ”traditionella” identitetshand-

lingar. Men även andra sätt att styrka identitet kan även godtas, särskilt i de fall 

där en person saknar svenska identitetshandlingar.79 Det är dock viktigt att no-

tera att enbart en persons egna uppgifter inte kan anses tillräckligt och ligga till 

grund i denna bedömning. Däremot kan sådana uppgifter i kombination med 

andra personers uppgifter alternativt med stöd av handlingar bedömas som till-

räckligt för att uppfylla kravet på styrkt identitet.80 

 

                                                
73 Se 2 kap. 5 § st. 3 UtlF.  
74 Migrationsverkets föreskrifter om handlingar som godtas som pass; beslutades den 11 juni 2013, MIGRFS 04/2013, 
listar de resehandlingar som idag godtas som hemlandspass. 
75 Sandesjö, Håkan & Björk, Kurt, Nya med kommentarer, 2 uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 98. 
76 Sandesjö, Håkan & Björk, Kurt, Nya med kommentarer, s. 98. 
77 Prop. 1997/98:178, s. 8 och MIG 2010:17, s.2/4.  
78 Prop. 1997/98:178, s. 8. 
79 Att det även finns andra sätta att styrka identitet framhålls i utredningar bakom genomförandet till penningsdirekti-
vet och förordning om identitetskort för folkbokförda i Sverige (2009:284). 
80 Se SOU 2007:100, s. 108 f samt SOU 2007:23, s 206. 
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Handlingar som utfärdats i annat syfte än att styrka en persons identitet som 

exempel födelseintyg, körkort, dopattester och vigselbevis godtas inte på egen 

hand som tillräcklig bevisning i naturalisationsärenden.81 Om handlingarna 

däremot uppfyller de krav som ställs på pass och andra identitetshandlingar bör 

de kunna godtas. Identiteten kan dock i vissa fall anses vara styrkt även om sö-

kanden inte kan förete handlingar av tillräcklig kvalitet enligt principen om fri 

bevisprövning, förutsatt att det föreligger omständigheter som ger ”ett starkt 

och otvetydigt stöd”82 för att den av sökanden uppgivna identiteten är korrekt. 

Enligt praxis från Utlänningsnämnden kan en eller flera var för sig otillräckliga 

handlingar, tillsammans anses som tillräcklig bevisning för att styrka en per-

sons identitet.83 

 

Även om identiteten i första hand bör styrkas med stöd av identitetshandlingar 

har det ovan redovisats att det även finns andra sätt att stryka identitet. Vidare 

ska det understrykas att i svensk rätt gäller principen om fri bevisprövning som 

innebär att det inte finns några regler som begränsar vad man får presentera 

som bevisning för det man påstår.84 Även om det finns utrymme för sökanden 

att styrka sin identitet på andra sätt än med officiella handlingar verkar MIV 

vara väldigt restriktiva med att tillåta detta. MIV:s rättschef har i sitt ställnings-

tagande angett att vid avsaknad av traditionella bevismedel kan sökanden end-

ast i undantagsfall styrka sin identitet med andra handlingar som t.ex. vitt-

nesuppgifter från nära anhöriga i Sverige.85 Uttalande tyder på att legala do-

kument tillmäts avgörande vikt i bevisvärderingen samt utgör en viktig förut-

sättning för att uppfylla kravet på styrkt identitet. Kravet på styrkt identitet som 

i nuläget är huvudregeln i anknytningsärenden, har fått orimliga konsekvenser 

för en stor grupp människor. Framförallt för sökanden från Somalia där det är 

nästintill omöjligt att få tag på identitetshandlingar som uppfyller svensk stan-

dard. 

 

                                                
81 Sandesjö, Håkan & Björk, Kurt, Nya med kommentarer, s. 99. 
82 Prop. 1997/98:178, s. 8. 
83 Sandesjö, Håkan & Björk, Kurt, Nya med kommentarer, s. 99 
84 Diesen, Christian, Bevis 7, bevisprövning i förvaltningsmål, s. 20. 
85 Rättsliga ställningstagandet, RCI 07/2012, s.13/22 
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UtlL har på grund av rättsutvecklingen samt migrationspolitiska skäl reviderats 

åtskilliga gånger, dock kan det ifrågasättas varför lagstiftaren inte ansett att ett 

införande av beviskravet styrkt avseende sökandens identitet har varit nödvän-

digt? Särskilt med beaktande av vilka konsekvenser kravet på styrkt identitet 

har medfört i rättstillämpningen då det i dagsläget är en förutsättning för att en 

ansökan ska prövas i sak.86 Uppfyller inte sökanden sin bevisbörda blir konse-

kvenserna påtagliga för den enskilde då dennes rätt till familjeåterförening in-

skränks. När ett beviskrav har en sådan inverkan på den enskildes rättigheter är 

det ur rättssäkerhetssynpunkter viktigt att lagstiftaren klargör rättsläget för att 

värna om rättssäkerheten. 

3.4.3 Motivet bakom styrkt identitet 

Enligt praxis och det rättsliga ställningstagandet motiveras beviskravet styrkt 

utifrån övergripande intressen, vilket gör kravet till ett självständigt och första 

kriterium vid prövning om uppehållstillstånd på grund av anknytning. 87 Med 

övergripande intressen menas att Sverige har såväl en rättighet som ibland en 

skyldighet enligt internationell rätt att kontrollera utlänningars inresa och vis-

telse i landet. Sveriges internationella förpliktelse har uppkommit genom delta-

gandet i Schengensamarbetet, som sedan år 1999 utgör en del av EU, vilket 

utvecklats för att skynda på samarbetet kring fri rörlighet för personer.88 De 

länder som deltar i samarbetet har tagit bort personkontrollerna mellan sig och 

ger därmed människor en möjlighet att fritt röra sig inom det så kallade 

Schengenområdet.89 Deltagandet i samarbetet ålägger medlemsstaterna att ge-

nomföra noggranna gränskontroller vid in- och utresa ur Schengenområdet.90 

 

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 

2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om 

Schengengränserna) betonas vikten av att gränskontroller måste genomföras av 

samtliga medlemsstater som deltar i samarbetet då det innebär ett avskaffande 

av de inre gränskontrollerna. Vid genomförandet av gränskontroller, vilka ska 

                                                
86 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012 s. 2/22. 
87 Se bland annat MIG 2011:11, MIG 2012:1 och Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s. 13/22. 
88 Sverige deltar sedan den 25 mars 2001 fullt ut i det operativa Schengensamarbetet i enlighet med konventionen av 
den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de 
gemensamma gränserna (Schengenkonventionen). 
89 Diesen, Christian, Bevis 8, Prövning av migrationsärenden, 2. uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012,  s. 29 f.  
90 Diesen, Christian, Bevis 8, Prövning av migrationsärenden, s. 30. 
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utföras vid in- och utresa, är det av särskild vikt att tredjelandsmedborgare ge-

nomgår en noggrann kontroll vid inresa. För upprätthållanden av gränskontrol-

ler och för att få resa in i EU ska tredjelandsmedborgare inneha giltiga rese-

handlingar samt ett giltigt resetillstånd.91 Uppfyller tredjelandsmedborgaren 

inte de uppgivna villkoren får en medlemsstat avslå en ansökan om inresa och 

vistelse.92 Identitetskontrollernas syfte är att motverka olaglig invandring och 

människohandel samt förbygga alla former av hot mot medlemsstaternas inre 

säkerhet, allmän ordning, folkhälsa och internationella förbindelser.93  

 

I samband med Sveriges deltagande i Schengensamarbetet tillkom Schengen 

Information System (SIS). SIS är ett gemensamt datasystem genom vilket med-

lemsstaterna kan utbyta information om till exempel efterlysta personer. Tillika 

innehåller SIS en så kallad spärrlista där staterna kan registrera personer som 

de inte vill ska resa in i Schengenområdet. De som registreras i spärrlistan är 

människor som bland annat begått grova brott eller blivit avvisade/utvisade 

från en stat och därmed fått ett återreseförbud.94 I de fall Sverige vill besluta 

om att bevilja ett tillstånd till en av en annan medlemsstat i spärrlistan registre-

rad person åligger det Sverige att först rådgöra med det land som fört upp per-

sonen på listan.95 Det framgår även av praxis att en kontroll i SIS måste göras 

innan man beviljar en person uppehållstillstånd i Sverige.96  

 

Motivet bakom ett gemensamt informationssystem för gränskontroll är en åt-

gärd för att bland annat hindra utvisade eller avvisade tredjelandsmedborgare 

från att komma in i Schengenområdet samt undvika att den fria rörligheten för 

personer får negativa konsekvenser i form av ökad internationell brottslighet. 

En effektiv identitetskontroll är av väsentlig betydelse för ett upprätthålla med-

lemsstaternas gemensamma spärrlista. 

                                                
91 Se art. 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemskapskodex 
om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna). I regelverket anges det inte hur dessa resehandlingar 
och resetillstånd ska vara utformade. 
92 Se art. 16.1 a i kodex om Schengengränserna. 
93 Se punkt 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemskapsko-
dex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna). 
94 Diesen, Christian, Bevis 8, Prövning av migrationsärenden, s. 30. 
95 Se Art. 25 p. 1 i Schengenkonventionen. 
96 MIG 2008:25 s.1/2. 
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3.5 Släktskap och DNA-analys 

Efter att ställföreträdarskapet är klarlagt och identiteten styrkt prövas den åbe-

ropade anknytningen, det vill säga ifall släktskapsförhållandet mellan sökanden 

och anknytningspersonen i Sverige föreligger. I alla anknytningsärenden ska 

varje fråga utredas och bevisas var för sig. I förarbetena nämns det att utgångs-

punkten för hur en sökande kan klarlägga den åberopade anknytningen, är ge-

nom uppvisande av olika handlingar till exempel födelseattester, personbevis 

eller identitetshandlingar.97 I anslutning till detta uttrycks det att förhållandena 

i sökandens hemland i vissa fall kan omöjliggöra möjligheten att införskaffa 

sådana handlingar, i vart fall med bevisvärde. 98   

 

Att så är fallet i bland annat Somalia, Irak och Afghanistan har MIV framhållit 

som ett bekymmer vid ett flertal tillfällen.99Bakgrunden var att beslutsunderla-

get ofta var undermåliga i familjeåterföreningsärenden, särskilt när det gällde 

barn från länder med bristande folkbokföring och osäkra identitetshandling-

ar.100 Av hänsyn till barnet fick det många gånger anses som tillräckligt att an-

knytningen gjordes sannolik. 101 Följden av detta blev att ett inte oväsentligt 

antal barn återförenades med personer som de facto inte var deras biologiska 

föräldrar. 102 Många av dessa barn kom även att utnyttjas för att skapa en fiktiv 

anknytning till Sverige för en oäkta förälder, eller som handelsvara för att se-

dan överges.103  

 

För att skydda barnen från risken att överges eller utsättas för olika former av 

utnyttjande diskuterade Anhörigkommittén i sitt delbetänkande att en skärp-

ning av beviskravet skulle vara en möjlig lösning. Detta skulle dock innebära 

att familjeåterförening i vissa fall omöjliggjordes, särskilt för sökanden som 

kommer från länder där godtagbara officiella handlingar inte kunde erhållas. 

Eftersom en skärpning av beviskravet skulle innebära att rätten till familjeåter-

förening begränsades kunde en sådan åtgärd inte accepteras. Däremot framhöll 

                                                
97 Prop. 2005/06:72 s. 69. 
98 Prop. 2005/06:72 s. 69. 
99 Prop. 1996/97:25, s. 235 f och 265.  
100 SOU 2002:13, s. 214.   
101 SOU 2002:13, s. 214.   
102 Prop. 2005/06:72, s. 69. 
103 Prop. 2005/06:72, s. 69. 
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kommittén, med hänsyn till barnets bästa, att en möjlighet till att få en av staten 

bekostad DNA-analys för att utreda det biologiska släktskapsförhållandet borde 

införas i UtlL.104 En sådan möjlighet skulle dock i första hand vara avsedd att 

utreda släktskap i rakt upp- eller nedstigande led, det vill säga mellan minderå-

riga barn och deras föräldrar.105Mot bakgrund av det nu anförda finns det nu-

mera en möjlighet att genomföra en DNA-analys på statens bekostnad.106  

 

Enligt 13 kap. 15 § UtlL har MIV det huvudsakliga ansvaret att i vissa fall be-

reda sökanden och anknytningspersonen tillfälle till DNA-analys för att utröna 

ifall ett biologiskt släktskap verkligen föreligger. Förordnanden kan endast gö-

ras om två förutsättningar är uppfyllda. Den första är att den övriga utredning-

en beträffande anknytningen inte är tillräcklig för att sökanden ska anses ha 

visat att släktskapsförhållandet föreligger. För de fall denna omständighet kan 

anses tillräckligt utrett genom befintlig utredning erbjuds inte DNA-analys. Det 

är först när annan dokumentation inte kan åstadkommas eller när denna utred-

ning visar osäkerhet kring det uppgivna släktskapet som en DNA-analys kan 

komma i fråga. Den andra förutsättningen är att det inte får vara uppenbart att 

det åberopade släktskapet inte föreligger till exempel när åldersskillnaden mel-

lan anknytningspersonen och sökanden är extrema.107 Vidare ställs det ett krav 

på att personen lämnar sitt samtycke före ett sådant ingrepp genomförs, beträf-

fande minderåriga barn så är det barnets vårdnadshavare som har rätt och skyl-

dighet att besluta kring ett sådant ingrepp.108  

4. BEVISLÄTTNAD 

4.1 Bevislättnad avseende sökandens identitet inom svensk utlänningsrätt 

För att medborgarskap ska kunna beviljas stipulerar MedbL 11 § fem krav som 

ska vara uppfyllda. Det första är kravet på styrkt identitet som växt fram i 

praxis men numera är kodifierat. I samband med detta instiftades i MedbL 12 § 

även en möjlighet att erhålla dispens från beviskravet styrkt. Dispensmöjlighet-

en innebär att en person som inte kan styrka sin identitet likväl kan beviljas 
                                                
104 SOU 2002:13, s 214. 
105 Gehard Wikrén & Håkan Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, sid. 585. 
106 Se 13 kap. 15-16 §§ UtlL. 
107 Gehard Wikrén & Håkan Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, sid. 585. 
108 Prop. 2005/06:72 s. 75. 
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medborgarskap efter en viss tid om han eller hon gör sannolikt att den upp-

givna identiteten är riktig.109 För sannolikt fordras det att sökanden är trovärdig 

vad gäller både uppgifterna om identiteten och motivet till varför identiteten 

inte kan styrkas. 110 En omständighet som bör väga tungt i sannolikhetsbedöm-

ningen är om sökanden vidhållit samma uppgifter om sin identitet under hela 

sin vistelse i Sverige och om inget talar emot detta bör det inte ställas krav på 

att uppgifternas stöds av annan skriftlig utredning. 111 

 

Enligt fast praxis förekommer det en liknande bevislättnad inom asylrätten som 

innebär att ett lägre beviskrav som sannolikt många gånger anses som tillräck-

ligt för att sökanden ska anses ha visat att den uppgivna identiteten är riktig. 112 

Detta på grund av att personer som är förföljda inte alltid har möjlighet att 

lägga fram bevisning som kan styrka identitet eller deras behov av internation-

ellt skydd. En sådan svårighet uppstår bland annat när sökanden är förföljd av 

regimen i hemlandet och får svårigheter med att få identitetshandlingar ut-

ställda. Det framgår även av UNHCR:s handbok att människor som flyr från 

förföljelse endast brukar få med sig det allra nödvändigaste och många gånger 

saknar identitetshandlingar.113  

 

Ett högt ställt beviskrav, som styrkt identitet, skulle få orimliga konsekvenser 

för denna grupp av människor som många gånger saknar möjlighet att prestera 

identitetshandlingar. Sverige har genom att ratificera olika internationella över-

enskommelser om de mänskliga rättigheterna åtagit sig att ge tillstånd till per-

soner som är i behov av skydd.114 Det innebär att Sveriges åtagande att bereda 

människor skydd är av sådan vikt att uppehållstillstånd inte kan nekas på grund 

av att det föreligger oklarheter kring den uppgivna identiteten.115 I asylärenden 

är det sökanden som har bevisbördan avseende att göra sitt behov av internat-
                                                
109 SOU 1999:34, s. 57. 
110 SOU 1999:34, s. 57. 
111 SOU 1999:34, s. 57. 
112 MIG 2007:9, s. 6/8. 
113 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: enligt 1951 års 
konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, 1996, par 196. 
114 Jfr bland annat med art 3 i 1984 års FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande be-
handling eller bestraffning (Tortyrkonventionen) och artikel 32 i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning 
(Flyktingkonventionen) där det stadgas ett förbud mot utvisning av flyktingar samt artikel 33 där det anges en viktig 
bestämmelse om förbud att återsända en person till ett område där denne har välgrundad fruktan för att råka ut för en 
omänsklig behandling eller annan behandling som kränker människovärdet (principen om non-refoulement).   
115 Rättsligt ställningstagande angående sannolik identitet i asylärenden, s. 2, RCI 08/2013, dokument nr 30389 beslu-
tad 2013-05-31, publicerad på MIV:s hemsida.  
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ionellt skydd sannolikt.116 För sannolikt krävs det att sökanden är trovärdig och 

i största möjliga mån bidrar med att klarlägga sin identitet.117 

 

En bevislättnadsregel, med innebörden att identitet ska göras sannolik, finns 

som ovan redovisats inom både medborgarskapsrätten och asylrätten. En viktig 

förutsättning för att få tillgodogöra sig en bevislättnad är att den sökande i 

första hand gör allt som är möjligt och rimligt för att klarlägga sin identitet. 118  

Först härefter kan en bevislättnad bli aktuell och först då kan det vara tillräck-

ligt att sökanden gör sin identitet sannolik.  

4.2 Bevislättnad avseende identitet i anknytningsärenden  

 
En möjlighet till ett lägre beviskrav avseende identitet i familjeåterföreningsä-

renden fastslogs av MiÖD, i ett avgörande, i januari 2012. I domen framhåller 

domstolen att för sökanden som kommer från länder där handlingar inte kan 

utfås eller tillskrivs inget eller synnerligen lågt bevisvärde, kan det i vissa fall 

finnas omständigheter “som, i likhet vad som är fallet inom asylrätten, motive-

rar ett lägre krav på bevisning. ” 119 Med hänsyn till skyddet för familjelivet 

och barnets bästa finns det numera, i vissa fall och efter en proportionalitetsbe-

dömning, en möjlighet till ett lägre beviskrav – sannolikt – i familjeåterför-

eningsärenden.120 För att få en helhetsbild och förståelse för när ett lägre bevis-

krav kan aktualiseras samt vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda fordras 

en närmare redogörelse av MIG 2012:1.  

4.2.1 MIG 2012:1 (DNA-domen)  

 
Målet rörde en make respektive far, ursprungligen från Irak som bosatt sig och 

fått uppehållstillstånd av asylskäl i Sverige. Några år senare ansöker både hans 

fru och sexåriga dotter om uppehållstillstånd grundat på anknytning till ma-

ken/fadern. Båda underinstanserna avslår deras ansökan med motivering att de 

varken styrkt eller gjort sina identiteter sannolika.  

                                                
116 Prop. 1996/97:25 sid. 98. 
117 På grund av att sökanden inte sällan möter svårigheter med att lägga fram bevisning som kan klarlägga identitet får 
dennes utsaga godtas om den efter en trovärdighetsbedömning kan anses som sannolik, se MIG 2007:12, s. 4/6. 
118UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: enligt 1951 års 
konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, 1996, p. 195 och 205 a. 
119 MIG 2012:1, s. 9/11.  
120 MIG 2012:1. 
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MiÖD beviljar prövningstillstånd och inleder med att redogöra för bestämmel-

serna om familjeåterförening, DNA-analys, ställföreträdarskap, passkravet, 

kravet på styrkt identitet samt en bedömning av möjlighet till bevislättnad. 

MiÖD instämmer i underinstansernas bedömning om att de sökande inte har 

lyckats bevisa de rättsligt betydelsefulla omständigheterna som identitet, ställ-

företrädarskap samt släktskapsförhållandet mellan barnet och de påstådda för-

äldrarna. Eftersom släktskapsfrågan är av grundläggande betydelse i ärendet 

inleder domstolen med att utreda denna fråga genom att beakta de muntliga 

uppgifter, handlingar samt resultat av DNA-analyserna som lagts fram som be-

vis. MiÖD börjar med att pröva barnets förutsättningar för återförening med 

fadern. 

 

Det som blir avgörande i bedömningen beträffande det påstådda släktskapet 

samt frågan om ställföreträdarskap är analysresultatet som med 99,9 procents 

sannolikhet talar för att mannen och kvinnan kan vara barnets föräldrar. Dom-

stolen framhåller att när ett analysresultat med hög sannolikhet visar att det 

uppgivna släktskapet föreligger bör denna uppgift godtas, om inget annat talar 

emot detta. Omständigheter som talar emot kan vara att uppgifter som till ex-

empel ålder, boende och hemförhållanden, vilka lämnats av parterna i väsent-

liga delar skiljer sig åt. I förevarande fall hade parterna oberoende av varandra 

lämnat samstämmiga uppgifter varpå ställföreträdarskapet och anknytningen 

ansågs visat, föräldrarna fick därför företräda sin dotter. 

 

Domstolen går sedan in i frågan om kravet på styrkt identitet och framhåller att 

syftet med ett högt ställt beviskrav är motiverat för att säkra allmänna och en-

skilda intressen. Dock kan det i särskilda situationer där barnets bästa riskeras 

finnas skäl att avvika från denna huvudregel. Domstolen understryker att det 

finns två starka skäl i förevarande fall som motiverar ett högt beviskrav såsom 

styrkt identitet. Det första är det allmänna intresset av att bland annat motverka 

olaglig invandring, människohandel och gränsöverskridande brottslighet. Det 

andra är att skydda barn från “olagliga eller annars otillbörliga förfaranden från 

utomstående”. Mot dessa intressen står emellertid intresset att tillgodose det 

enskilda barnets behov av att återförenas med sin familj. Domstolen konstate-



 29 

rar att intresset av att klarlägga en persons identitet är starkare när det handlar 

om vuxna personer och möjligen mer självständiga barn. Vid en proportional-

itetsbedömning av det allmänna intresset av en generell utlänningskontroll 

vägd mot den sexåriga flickans intresse av att återförenas med båda sina föräld-

rar finner MiÖD att det inte är rimligt att upprätthålla ett högt beviskrav som 

”styrkt” utan att det är tillräckligt att barnets identitet görs ”sannolik”. Intresset 

att skydda barnet är tillgodosett i stort genom att det åberopade föräldraskapet 

klarlagts. Mot bakgrund av det anförda beviljar domstolen fickan uppehållstill-

stånd och går sedan in och prövar huruvida makan/modern har rätt till uppe-

hållstillstånd. 

 

MiÖD inleder med att konstatera att de inlämnade uppgifterna som makarna 

uppgivit om hem- och familjeförhållanden är tillförlitliga. Även det faktum att 

DNA-analysen har påvisat det biologiska släktskapet talar för att hustrun lyck-

ats visa anknytningen till maken. Vad gäller identiteten genomför domstolen 

även här en proportionalitetsbedömning och framhåller att det är av betydlig 

vikt att klarlägga en vuxens person identitet. Dock kan det i de fall där sökan-

den kommer från ett land där det svårligen går att skaffa fram tillförlitliga do-

kument, i det enskilda fallet finnas omständigheter som motiverar ett lägre be-

viskrav. Domstolen betonar vikten av att modern haft vårdnaden om dottern 

sedan födelsen och att de ingått samt ingår i samma hushållsgemenskap, vilket 

tyder på att ett starkt beroendeförhållande finns dem emellan. Med hänsyn till 

barnets bästa anser domstolen att det inte är rimligt att separera barnet från dess 

mor. Även det faktum att fadern beviljats uppehållstillstånd på grund av 

skyddsbehov, vilket gör det svårt för familjen att återförenas i hemlandet, talar 

för att det inte kan anses proportionerligt att ställa ett högt beviskrav. Domsto-

len väger in dotterns behov av båda sina föräldrar mot det allmänna intresset av 

en säkrare utlänningskontroll och bedömer att det är tillräckligt att modern gör 

sin identitet sannolik. Även här finner domstolen att rätten till familjeåterför-

ening och barnets bästa väger tyngre än statens skyddsintresse i det enskilda 

fallet.   
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4.3 Bevislättnaden i den praktiska tillämpningen 

 
I det viktiga prejudikatet från januari 2012 införde MiÖD en möjlighet att i 

vissa fall sänka beviskravet till sannolikt i anknytningsärenden. Bevislättnaden 

kan endast tillämpas i de fall där hänsyn bör tas till särskilda bevissvårigheter, 

det vill säga när en person i realiteten saknar möjlighet att presentera dokument 

av tillräcklig kvalitet. Enligt praxis är bevislättnaden förbehållen en begränsad 

grupp av sökande. Dock har MIV:s tolkning av gällande rätt medfört ytterli-

gare begränsningar i möjligheten till ett lägre beviskrav som därmed har föran-

lett oacceptabla utslag i familjeåterföreningsärenden.  

 

I februari 2012 presenterade MIV i sitt ställningstagande vilka kategorier av 

sökanden som kan omfattas av bevislättnaden.121 Vidare angavs även de krav 

som ska vara uppfyllda samt de omständigheter som ska beaktas i bevisvärde-

ring i ärenden där ett lägre beviskrav kan anses motiverat. Dock tolkas och till-

lämpas de angivna kriterierna samt beviskraven olika av migrationsmyndighet-

erna som ibland leder till att lika fall behandlas olika. Det innebär att beslutet 

sökanden kan få är beroende av vilka beviskrav och bevisvärdering migrat-

ionsmyndigheterna väljer att tillämpa. Med andra ord präglas prövningen för 

uppehållstillstånd grundad på anknytning av godtycklighet som förorsakar 

rättsosäkerhet. 

 

För att tydligt belysa, diskutera och problematisera hur de olika krav som redo-

visats tidigare i framställningen och de som uppkommit i samband med infö-

randet av bevislättnadsregeln inverkar på den inkonsekventa tillämpningen, 

fordras en genomgång av den praktiska tillämpningen av bevislättnaden. Ef-

tersom tyngdpunkten av prövning avseende ansökan om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning ska ligga i första instans, det vill säga hos MIV, ska fokus 

läggas på myndighetens tolkning av gällande rätt.122  

                                                
121 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s. 15/22. 
122 Prop. 2005/06:72 s. 73. 
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4.4 Vilka omfattas av bevislättnaden  

MIV:s rättschef har i sitt ställningstagande angett tre kategorier av sökanden 

för vilka en bevislättnad kan bli aktuell, samtliga är medlemmar ur en kärnfa-

milj123.  

 

De som omfattas är följande:124  

1. en make/maka eller sambo125, som vill återförenas med sin i Sverige bo-

satta partner, under förutsättning att det finns ett biologiskt gemensamt 

barn i familjebilden,  

2. ett ogift barn under 18 år som vill återförenas med en eller båda sina för-

äldrar i Sverige och,  

3. en förälder som vill återförenas med sitt barn som är i Sverige på grund 

av skyddsbehov. 

 

4.5 DNA-analys som bevismedel  

 
DNA-analys utgör en del av den materiella prövningen och aktualiseras, i van-

liga fall, först efter att sökanden har styrkt sin identitet.126 Dock har MiÖD i sitt 

avgörande fastslagit att ett lägre beviskrav endast kan bli aktuellt för barnfamil-

jer med biologiska släktband.127 Det innebär att ett fastställt biologiskt släkt-

skap är av väsentlig betydelse i de fall sökanden inte kan styrka sin identitet.  

 

Införandet av bevislättnaden innebär att den fastställda tågordningen för pröv-

ning av förutsättningarna för uppehållstillstånd grundat på anknytning, i dessa 

fall, är omkastad. 128 Ändringen innebär att man i första hand utreder, ifall den 

åberopade anknytningen och ställföreträdarskap kan föreligga, då bevisfrå-

gorna är starkt kopplade och inte sällan flyter in i varandra. Om utredningen 

                                                
123 Vilka medlemmar som i dessa fall avses med begreppet kärnfamilj anges i 5 kap 3 § st.1, p.1-2 och 4 UtlL.  
124 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s. 13/22. 
125 För att utröna ifall det föreligger ett samboförhållande när parterna ansöker om uppehållstillstånd grundat på sam-
boskap tillämpas sambolagens definition på vem som är sambo. Av 1 § sambolagen (2003:376) framgår det att endast 
två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett partförhållande och har ett gemensamt hushåll kan vara sambor. 
Det innebär att ett samboförhållande är alltid ett etablerat förhållande och kan aldrig utgöra en snabb anknytning enligt 
UtlL. 
126 Se avsnitt 3.5 släktskap och DNA-analys, 25. 
127 Jfr MIG 2012:1  
128 MIG 2011:11, s. 7/7 MiÖD framhåller att MD prövat förutsättningar för uppehållstillstånd felaktig och understry-
ker första steget i prövningen är att utröna ifall sökanden styrkt sin identitet. 
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visar att omständigheterna kan föreligga men beslutsunderlaget är undermåligt 

erbjuds parterna en möjlighet till DNA-analys. Sedan är det analysresultatet 

som kompletterar och klarlägger om sakförhållandena verkligen föreligger. Re-

sultatet blir sedan avgörande för huruvida sökanden får tillgodogöra sig ett 

lägre beviskrav eller inte.129 Bakgrunden till ändringen av prövningen är 

MiÖD:s uttalande om att en DNA-analys som med hög sannolikhet visar att 

släktskapet föreligger normalt bör godtas.   

 

En frågeställning som uppstår i samband med redogörelsen är vilken inställ-

ning MiÖD hade haft om underinstanserna aldrig utrett släktskapsfrågan med 

DNA-analys? Hade domstolen återförvisat målet på grund av bristande utred-

ning av släktskapsfrågan från underinstanserna, eller hade domstolen istället 

ansett att det förelåg processuella hinder och avvisat en begäran av DNA-

analys på grund av att ställföreträdarskap inte hade klarlagts? Mot bakgrund av 

domstolens uttalande, om att en sådan möjlighet endast kan förordnas för att 

utreda släktskap och när väl ett sådant föreligger kan det få betydelse i andra 

bevisfrågor, torde det sistnämnda ligga närmare till hands.130 Därför kan det 

konstateras att ett analysresultat är av väsentlig betydelse i bedömningen för 

om sökanden får tillgodogöra sig en bevislättnad eller inte. 

 

En DNA-analys endast kan visa ifall ett släktskapsförhållande föreligger mel-

lan personer med biologiska band, är rätten till familjeåterförening numera för-

behållen barnfamiljer som uppfyller kravet på blodsband. I ärenden där DNA-

analys normalt inte kan bidra är möjligheten till familjeåterförening fortfarande 

problematisk. De sökandena som drabbas av att bevislättnaden endast är förbe-

hållen vissa sökanden är släkting, adoptiv- och fosterbarn. Detsamma gäller för 

barnlösa par samt barn som hinner fylla 18 år. Familjeåterförening är fortfa-

rande en omöjlighet för denna stora grupp av människor. 

  

                                                
129 MIG 2012:1, s.8/11.  
130 MIG 2012:1, s. 8/11. 
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4.6 Generella krav för barn 

4.6.1 Ställföreträdarskap och anknytning 

Ett ofrånkomligt krav för att omfattas av en möjlig bevislättnad är att det finns 

ett gemensamt barn i familjebilden. Därför ska det inledningsvis redogöras för 

vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda innan ett lägre beviskrav kan 

komma ifråga i förevarande barnärenden. Det är först när dessa krav, vilka ska 

redovisas för här nedan, är uppfyllda som det efter en proportionalitetsbedöm-

ning kan bli fråga om en bevislättnad avseende identitet.   

 

En viktig förutsättning för att kunna klarlägga ifall ett släktskapsförhållande 

verkligen föreligger mellan ett barn och dess föräldrar är att MIV erbjuder dem 

en möjlighet till DNA-analys. En sådan kan dock erbjudas först när utredning-

en visar att föräldern kan vara barnets ställföreträdare, då ingen annan än vård-

nadshavaren kan samtycka till ett sådant ingrepp.131 Vidare är klarläggandet av 

ställföreträdarskap ett första kriterium för att barnets ansökan ska kunna prövas 

i sak.132                  

 

Enligt MIV:s tolkning av praxis anses det som tillräckligt att det uppgivna 

släktskapet mellan barnet och föräldern görs sannolikt.133 För sannolikt krävs 

det att parterna i ärendet oberoende av varandra lämnar samstämmiga uppgifter 

avseende de gemensamma familje- och hemförhållandena, det innebär inform-

ation om bland annat familjemedlemmar samt flykt från hemlandet.134 Uppfyll-

ler sökanden och anknytningspersonen detta bör det presumeras att påstådd 

förälder, antingen en av dem eller båda, är barnets ställföreträdare fram tills 

något motbevisar påståendet. Föräldern får därmed företräda sitt barn och en 

möjlighet till DNA-analys kan erbjudas. 135 Om analysresultaten därefter visar 

med hög sannolikhet att föräldraskapet föreligger ska omständigheten anses 

som klarlagd.136 

                                                
131 Prop. 2005/06:72 s. 75 f. 
132 Se avsnitt 3.3, Krav på legal ställföreträdare, s. 15.    
133 Rättsliga ställningstagande, RCI 07/2012 s. 14/22 jfr prop. 2005/06:72 s. 69. Det framkommer inte av MIG 2012:1 
inte vilket beviskrav som ska gälla avseende anknytningen utan domstolen finner efter en samlad bedömning att par-
terna i målet lyckats visa det påstådda föräldraskapet. 
134 Rättsliga ställningstagande, RCI 07/2012 s. 15/22. 
135 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s.15/22.  
136 MIG 2012:1. 
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Hur höga krav på samstämmiga uppgifter MIV ställer i dagsläget är svårt att 

uttala sig om. Det har dock i Röda Korsets rapport framkommit att det många 

gånger ställs långtgående krav på samstämmighet för att kunna infria beviskra-

vet sannolikt.137 Rapporten upplyser, genom att referera till ett antal fall, att 

inlämnade uppgifter ifrågasätts på grund av bland annat stavfel, felaktigt an-

givna datum och ålder eller när ensam vårdnad inte kan visas med stöd av 

skriftliga handlingar.138  

 

Enligt min mening kan det finnas en inbyggd problematik i MIV: s förfarande 

när de avgör ifall parterna är släktingar genom samstämmiga uppgifter då det 

finns risk att bedömningen kan präglas av subjektivitet och godtycklighet. Ef-

tersom förfarandet är starkt kopplat till vilket utrymme för misstag parterna ges 

och vad utredaren betraktar som väsentliga uppgifter som är viktiga att parterna 

minns. Vilka uppgifter som är viktiga att minnas skiljer sig mellan olika perso-

ner på grund av kultur, kön och ålder. Dessutom kan olika upplevelser i livet 

påverka minnet, t.ex. trauma eller nervositet. Lyckas inte parterna lämna in 

samstämmiga uppgifter i ärendet blir konsekvenserna påtagliga för de berörda 

eftersom deras rätt till familjeåterförening omöjliggörs. Med hänsyn till vilka 

rättsföljder en felaktig bedömning kan föranleda är det av väsentlig vikt att be-

visvärderingen bygger på rationella grunder och inte på en subjektiv överty-

gelse. Utgångspunkten för bevisvärderingen är att lika fall behandlas lika och 

att utgången av bedömningen inte präglas av vem det är som utför den. Det fö-

religger även en risk att frågorna ställs i syfte att avvisa människor snarare än 

för att skydda. I samband med att myndigheterna utreder släktskapsförhållande 

kan även oerhört privata frågor ställas som kan innebära för stora intrång i pri-

vatlivet.  

 

Enligt 5 kap. 3 § st. 1 p.2 UtlL har ett omyndigt gemensamt barn alltid en 

självständig och grundläggande rätt att återförenas med härvarande förälder. 

Vilket innebär att samtliga barn, som inte har möjlighet att styrka sin identitet, 

                                                
137 Familjeåterförening – en (O) möjlighet? Nulägesrapport 2013, genomförd av Asylbyrån för asylsökande och flyk-
tingar m.fl., 2013-11-07, Stockholm, publicerad 2013-11-20, (cit. Familjeåterförening – en (O) möjlighet? Nuläges-
rapport 2013). 
138 Familjeåterförening – en (O) möjlighet? Nulägesrapport 2013, s. 12 ff. 
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alltid bör få en möjlighet att tillgodogöra sig en bevislättnad.139 Dock begränsar 

bland annat kravet på ställföreträdarskap och medgivande bevislättnadens till-

lämpning. För att tydligt illustrera nu nämnda problematik ska ett särskilt fall 

redovisas.  

 

En somalisk kvinna ansöker tillsammans med sin dotter om uppehållstillstånd 

grundat på anknytning till make respektive far som är i Sverige av skyddsskäl. 

Sökanden lämnar in passhandling, äktenskapsbevis, ett flyktingkort som visar 

att sökanden är registrerad hos UNHCR samt ett födelsebevis för barnet. MIV 

framhåller att makarna och barnet inte levt i hushållsgemenskap vilket medför 

att mamman inte omfattas av bevislättnaden. Mamman till flickan måste därför 

styrka sin identitet, vilket hon inte lyckas göra då de inlämnade handlingarna 

tillskrivs ett lågt bevisvärde. Eftersom identiteten inte kan styrkas och hon inte 

heller kan klarlägga sitt ställföreträdarskap avslår MIV hennes ansökan och 

barnets talan avvisas.   

 

Beslutet överklagas och sökandena yrkar återförvisning för DNA-utredning. 

MD framhåller att DNA-analys endast kan styrka släktskap och inte identitet. 

Vidare anger domstolen att om det redan skulle finnas ett analysresultat att 

tillgå skulle det i enlighet med principen om fri bevisvärdering i vissa situat-

ioner kunna användas som bevis i fråga om identitet och ställföreträdarskap, 

dock kan DNA-analys endast förordnas för att fastställa släktskap – inte för att 

styrka identitet. MD instämmer i MIV:s bedömning om att de inlämnade hand-

lingarna inte kan godtas då de inte uppfyller svensk standard och avslår mo-

derns talan med motiveringen att oavsett vilket beviskrav som hade ställts av-

seende hennes identitet har hon inte lyckats lägga fram tillräckligt bevis för att 

göra den sannolik. Vad gäller barnets yrkande om DNA-utredning framhåller 

MD att ett beviljande skulle medföra att DNA-analys genomfördes i syfte att 

utreda ställföreträdarskap och inte den åberopade anknytningen. Därutöver 

konstaterar MD att samtycke krävs för ett sådant ingrepp och då ställföreträ-

darskap inte lyckats klarläggas kan en sådan möjlighet inte erbjudas. Mot bak-

                                                
139 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s.15/22. 
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grund av det anförda avslår MD barnets yrkande samt understryker att MIV 

haft fog för sitt beslut att avvisa barnets talan. 140 

 

Kravet på ställföreträdarskap har sedan länge varit ett allmänt känt problem 

och är det fortfarande. Införandet av bevislättnaden har inneburit en partiell 

men är långtifrån fullkomlig, lösning. De ovan refererade fallen belyser tydligt 

hur kravet på ställföreträdarskap, även efter bevislättnadens införande, fortfa-

rande ställer till problem. Problemet kvarstår även för andra ensamkommande 

barn såsom släktingars barn, foster- och adoptivbarn då de än idag inte kan få 

sin ansökan prövade. Visserligen har införandet av bevislättnaden möjliggjort 

att vissa barn numera kan anhängiggöra sin talan. Denna möjlighet är dock, 

vilket är en förutsättning för att kunna få tillgodogöra sig en grundläggande 

rättighet, förbehållen utvalda barn och motivet till en sådan särbehandling 

framkommer varken av lag eller praxis. Om en sådan särbehandling kan anses 

förenlig med barnets bästa kan ifrågasättas. Det problematiska rättsläget kan 

vara en av orsakerna till varför vissa migrationsdomstolar ändå tillåter att barns 

ansökan prövas även om de inte har rätt till ett lägre beviskrav.  

 

Fyra minderåriga barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till sin syster respektive moster och kusin. MIV avvisar barnens ansökan med 

motiveringen att minderåriga barn saknar processbehörighet i fråga om uppe-

hållstillstånd, och att anknytningspersonen inte kunnat visa att hon som ställfö-

reträdare, varit behörig att föra barnens talan. Beslutet överklagas och MD åter-

förvisar ärendet till MIV med anledning av att myndigheten inte haft fog för att 

avvisa en underårigs begäran om en förmån enbart på grunden att sökanden 

inte har visat vem som är dess legala företrädare. Som skäl för sitt beslut fram-

höll MD att MIV:s utredningsansvar måste sträcka sig längre ifråga om att lösa 

barns bristande processbehörighet då en sista utväg för en situation där ett barn 

befinner sig i Sverige, och som saknar en legal ställföreträdare, skulle kunna 

kräva att en sådan utses. Vidare framhöll domstolen att då det inom svensk rätt 

inte finns några möjligheter att utse en god man eller offentlig biträde för barn 

som inte befinner sig i Sverige vore det rimligt att låta sedvänjan i ett land av-

                                                
140 UM 4320-12. 
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göra ifall en vuxen kan anses ha trätt in i ett barns föräldrars ställe och därige-

nom tagit ställning som barnets vårdnadshavare. I samband med detta lyfte 

domstolen fram de svårigheterna som sökanden, framförallt från Somalia och 

Afghanistan, möter med att legalisera den juridiska vårdnaden. Vidare anförde 

MD att det inte kan vara rimligt att avvisa ett barns ansökan på grund av ett 

formellt hinder.141  

4.6.2 Krav på medgivande 

Som tidigare nämnt försvårar även kravet på medgivande som regleras i 5 kap. 

17 § st. 2 UtlL tillämpningen av bevislättnaden. Orsaken är MIV:s uppfattning 

att ett barn som har en biologisk förälder presumeras ha två vårdnadshavare.142 

Denna presumtion kan inte brytas med stöd av sökandens påstående om att den 

andra vårdnadshavaren inte längre finns i familjebilden. 143 Påståendet måste 

kompletteras med andra uppgifter som till exempel ett medgivande från den 

andra vårdnadshavaren. Detta oavsett om situationen i sökandens hemland kan 

göra det omöjligt att införskaffa de uppgifter som efterfrågas.144 Att bevissvå-

righeterna skulle utgöra tillräckliga skäl för att neka sökanden familjeåterför-

ening motsägs av förarbetena till UtlL. Här poängteras att familjeåterförening 

inte får omöjliggöras på grund av att sökanden saknar handlingar eller möter 

svårigheter med att införskaffa sådana med bevisvärde för att styrka sitt påstå-

ende. 145 Däremot har myndigheten i förevarande fall ett långtgående utred-

ningsansvar och ska vidta alla åtgärder som står till buds för att få fram ett god-

tagbart beslutsunderlag.146  

 

Vilka dokument som krävs för att kunna bevisa påståendet framgår inte av var-

ken lag eller praxis. I Röda Korsets rapport har det dock framkommit att ett 

intyg, utfärdat av en somalisk distriktsdomstol som anger att föräldern är en-

sam vårdnadshavare, i vissa fall inte ansetts som tillräckligt för att uppfylla 

kravet på medgivande.147  

 

                                                
141 UM 3903-12. 
142 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s.17/22. 
143 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s.17/22. 
144 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s.17/22. 
145 Prop. 1996/97:25, s. 265. 
146 Prop. 1996/97:25, s. 265. 
147 Familjeåterförening – en (O) möjlighet? Nulägesrapport 2013, s. 14. 
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Ett genom DNA-analys fastställt föräldraskap kan tala för att det bara finns en 

vårdnadshavare i familjebilden.148 Med andra ord medges det ett undantag från 

kravet på medgivande under förutsättning att inget talar emot uppgiften.  Un-

dantaget kan dock endast aktualiseras för sökande som erbjuds en möjlighet till 

DNA-analys och för de som inte får denna möjlighet ställer återstår problem. 

Särskilt för barnfamiljer med ensamstående föräldrar men även för barnfamil-

jer som inte har biologiska släktband. 

4.7 Hushållgemskapskravet för etablerade barnfamiljer 

 
Ett första krav som ställs för föräldrar, som har ett eller flera biologiska gemen-

samma barn som kommer beröras ifall uppehållstillstånd nekas, är att båda har 

levt i hushållsgemenskap utomlands tillsammans med barnet.149 Med andra ord 

kan endast etablerade relationer omfattas av ett lägre beviskrav.  

 

Vid bedömningen huruvida föräldrarna har en etablerad relation eller inte ska 

det inledningsvis utredas ifall relationen som ligger till grund för prövning i 

ärendet kan betraktas som nyetablerad, det vill säga om det rör sig om en så 

kallad snabb anknytning. Om så är fallet ska principen om uppskjuten invand-

ringsprövning enligt 5 kap. 8 § st.1 UtlL tillämpas och innebär att det första 

tillståndet som beviljas ska vara tidsbegränsat. Principen kan endast tillämpas 

ifall makarna inte stadigvarande sammanbott utomlands. Är kriteriet uppfyllt 

beviljas sökanden ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och detsamma beviljas 

det medsökande barnet. Det innebär att parterna måste uppfylla kravet på hus-

hållsgemenskap för att förhållandet ska betraktas som etablerat. Vidare ställs 

det även krav på att sammanboendet ska vara ”stadigvarande”. Varken lag 

eller praxis ger dock vägledning för vad som kan anses som stadigvarande i 

ärenden där en bevislättnad kan anses motiverad, tillämpas som huvudregel 

enligt MIV en period av minst två år. 150   

  

                                                
148 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s.15/22. 
149 Rättsliga ställningstagande, RCI 07/2012 s.15/22.      
150 Verksamhetschefens meddelande, under vilka omständigheter en bevislättnad kan komma ifråga vid ansökan före 
inresa när den sökande inte klarlägga sin identitet, VCM nr 3/2013, beslutad av Berglund Gun, beslutsdatum 2013-04-
24, s. 12/33. (cit. Verksamhetschefens meddelande VCM nr 3/2013). 
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4.8 Nyetablerade förhållanden omfattas inte av bevislättnaden   

Tidigare i framställningen har det redogjorts för MiÖD:s praxis vari där det 

bland annat fastställts att ett tidsbegränsat tillstånd endast kan beviljas mot 

uppvisande av en giltig passhandling.151 Kravet har begränsat möjligheten till 

återförening för personer i oetablerade relationer. Införandet av bevislättnaden 

har komplicerat situationen ännu mer eftersom praxis inte är entydig ifall 

denna familjekonstellation ska få en möjlighet till ett lägre beviskrav eller inte. 

Bakgrunden är MIV:s tolkning och tillämpning av de krav som ställs i lag och 

praxis, däribland kravet på hushållsgemenskap. Enligt MIV:s praxis kan endast 

barnfamiljer, som stadigvarande sammanbott i utlandet under två år före an-

knytningspersonen bosatt sig i Sverige, få en möjlighet till ett lägre bevis-

krav.152 Följden blir att oetablerade relationer faller utanför denna möjlighet 

och huvudregeln tillämpas. Det innebär att sökanden måste kunna styrka sin 

identitet genom en giltig passhandling för att ett tidsbegränsat tillstånd ska 

kunna beviljas, och det faktum att det finns ett biologiskt gemensamt barn i 

förhållandet förändrar inget. Detsamma ska även gälla oberoende av anknyt-

ningspersonens status, det vill säga om han eller hon är i Sverige på grund av 

skyddsbehov eller inte. 153  

 

Hur länge ett sammanboende ska ha varat för att ett förhållande ska anses eta-

blerat framgår inte av lagen men enligt praxis är utgångspunkten en tidsperiod 

på två år.154 Regeringen har dock i förarbetena till UtlL understrukit att tilläm-

pande myndigheter ska ha en frihet att ge uppehållstillstånd även för andra 

tidsperioder beroende på omständigheter i det enskilda fallet.155 5 kap. 16 § st. 

2 i UtlL medger ett fåtal undantag för när man får göra ett avsteg från huvudre-

geln och bevilja sökanden ett permanent uppehållstillstånd före tvåårsperiodens 

utgång. En sådan möjlighet föreligger när särskilda skäl talar för ett beviljande. 

I specialmotiveringen till bestämmelsen framhålls det att två år inte är någon 

absolut tidsperiod utan snarare ett riktmärke för hur lång tid den uppskjuta in-

                                                
151 Se avsnitt 3.4.1 Passkravet och tidsbegränsat uppehållstillstånd, s. 14. 
152 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2012, s. 13/22. 
153 Verksamhetschefens meddelande, VCM s. 7/33 där MIV understryker att deras tolkning av praxis är förenlig med 
art. 8 i europakonventionen. 
154 SOU 2005:14 s. 39. 
155 Prop. 1999/2000:43 s. 51. 
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vandringsprövningen bör vara. 156 Uttalandet innebär att permanent tillstånd 

kan beviljas före tvåårsperiodens utgång om omständigheterna talar för det och 

en sådan omständighet föreligger när det bland annat finns gemensamma barn i 

familjebilden.157   

 

Mot bakgrund av det ovan anförda kan det ifrågasättas om MIV:s tolkning av 

lag och praxis är förenlig med gällande rätt. Enligt förarbetena finns det ut-

rymme för myndigheterna att ge denna familjekonstellation, även om de inte 

sammanbott i två år, en möjlighet till ett lägre beviskrav, särskilt med hänsyn 

till barnets bästa då det alltid ska finnas gemsamma barn i dessa ärenden. I an-

nat fall blir beviljandet av ett tidsbegränsat tillstånd enligt UtlL illusoriskt på 

grund av sökandens begränsade möjligheter att presentera en giltig passhand-

ling. Vidare har även MIV enligt 2 kap. 12 § UtlF en möjlighet att utfärda 

främlingspass i de fall där sökanden inte har en passhandling eller om en han 

eller hon saknar möjlighet att skaffa en sådan. 

 

Kravet på hushållsgemenskap har förorsakat problem i den praktiska tillämp-

ningen då en del migrationsdomstolar instämmer i MIV:s resonemang medan 

andra frångår kravet. För att tydligt belysa den inkonsekventa tillämpningen 

och den rättsosäkerhet den förorsakar då utgången av en sådan prövning är 

starkt kopplad till vilka beviskrav och bevisvärdering domstolarna väljer att 

tillämpa, har två belysande fall valts ut. Ett som illustrerar MIV:s resonemang 

och ett annat som tar avstånd från hushållsgemenskapskravet och därmed be-

viljar en sökande i en oetablerad relation en möjlighet till ett lägre beviskrav.  

 

I det första fallet ansöker en kvinna tillsammans med sina tre barn om uppe-

hållstillstånd på grund av anknytning till sin make som även är far till ett av 

barnen. Sökanden lämnar in somalisk passhandling, äktenskapsbevis, en affi-

davit158 avseende tidigare makens död, en dom som styrker ensam vårdnad för 

två av barnen, en kopia på makens främlingspass samt makens personbevis 

som visar att makarna är gifta. Utredningen visar att makarna inte har levt i ett 

                                                
156 Prop. 1999/2000:43 s. 63 f.  
157 Prop. 1999/2000:43 s. 63 f. 
158 En skriftlig utsaga i rättslig angelägenhet. 
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gemensamt hushåll innan maken kom till Sverige. Mot bakgrund av detta 

framhåller MIV att makan inte omfattas av bevislättnaden. Därför ska sökan-

den enligt huvudregeln styrka sin identitet. Eftersom de inlämnade handlingar-

na tillskrivs ett lågt bevisvärde anses sökanden inte ha uppfyllt sin bevisbörda 

varpå MIV avslår moderns ansökan samt avvisar barnens talan.   

 

Beslutet överklagas och sökandena yrkar att uppehållstillstånd ska beviljas 

samt att en DNA-utredning genomförs till styrkande av faderskap. MD inleder 

med att klargöra att när ett föräldraskap är visat och i de fall där föräldrarna har 

levt i hushållsgemenskap i utlandet före anknytningspersonen kom till Sverige 

kan det ibland finnas skäl att frångå huvudregeln avseende styrkt identitet. En-

ligt domstolen kan ett föräldraskap klarläggas genom att parterna lämnar sam-

stämmiga uppgifter om familjeförhållandena som därefter kompletteras med 

hjälp av en DNA-analys. MD understryker dock att det inte finns någon möj-

lighet för det allmänna att förordna en DNA-analys i syfte att utreda identitet. 

Eftersom modern varken lyckas styrka sin identitet eller klarlägga föräldra-

skapet avslår MD hennes ansökan. Domstolen instämmer i MIV:s bedömning 

om att ställföreträdarskap inte är klarlagt och konstaterar att MIV haft fog att 

avvisa barnens talan. Domen överklagades till MiÖD men inget prövningstill-

stånd meddelas.159 

 

I ett annat ärende ansöker en make om uppehållstillstånd på grund av anknyt-

ning till sin i Sverige bosatta maka och barn. MIV avslår makens ansökan med 

motivering att han inte styrkt sin identitet. Beslutet överklagas och mannen yr-

kar att uppehållstillstånd ska beviljas alternativt att målet återförvisas till MIV 

för vidare utredning samt genomförande av en DNA-analys. I andra instans 

tillägger MIV att förutsättningarna för att tillämpa ett lägre beviskrav avseende 

identitet inte är uppfyllda eftersom familjen inte levt i en hushållsgemenskap 

innan anknytningspersonen flyttade till Sverige. MD konstaterar att det inte 

finns ett generellt krav på styrkt identitet för personer som kan komma ifråga 

för permanent tillstånd och hänvisar till DNA-domen. Utifrån omständigheter-

na i det enskilda fallet och med hänsyn till sökandens anknytning till sitt i Sve-

                                                
159 UM 4789-12. 
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rige bosatta barn kan ett beviljande av permanent tillstånd komma ifråga, varpå 

MD framhåller att det saknas bärande skäl till att inte tillämpa bevislättnaden 

och upphäver därmed beslutet och återförvisar målet till MIV för genomfö-

rande av DNA-analys och en förnyad prövning av ärendet.160  

 
I oktober förra året meddelade MiÖD prövningstillstånd i ett ärende där hus-

hållsgemenskapskravet ska prövas och förväntas avkunnas i maj i år.161 

4.8.1 Krav på samtycke för barn i nyetablerade förhållanden  

Som ovan nämnts omfattas inte medsökande föräldrar i nyetablerade relationer 

av bevislättnaden, det gör däremot det gemensamma barnet eftersom barn har 

en ovillkorlig rätt att återförenas med härvarande föräldern, under förutsättning 

att medsökande förälder lämnar sitt medgivande.162 Med andra ord är det end-

ast barnet som har en rätt till återförening medan vårdnadshavaren nekas bo-

sättning i Sverige. Ett inlämnat samtycke får allvarliga konsekvenser för vård-

nadshavaren, eftersom möjligheten att i framtiden återförenas med sitt barn in-

skränks. Det är enbart föräldrar till barn som är i Sverige på grund av skydds-

behov som har en ovillkorlig rätt att enligt UtlL återförenas med sitt minderå-

riga barn.163 För övriga föräldrar prövas deras ansökan om följande grunder 

föreligger; hushållsgemenskap, umgängesrätt eller synnerliga skäl.164 I nyeta-

blerade relationer lever föräldern och barnet i hushållsgemenskap varvid 5 kap. 

3 a § st. 1 p 2 UtlL blir aktuellt, där stipuleras ett krav på visat beroendeförhål-

lande. Av praxis framkommer det att när föräldern uttryckligen ger sitt medgi-

vande bryts beroendeförhållandet och regeln kan därmed inte tillämpas.165 

 

För det fall föräldern motsätter sig att endast barnet beviljas uppehållstillstånd, 

saknas det, enligt MIV, vanligtvis skäl att besluta om DNA-analys, vilket inne-

bär att barnets ansökan avvisas eftersom behörig ställföreträdare saknas.166 Re-

sonemanget talar dels för hur restriktiv myndigheten är med att erbjuda en möj-

                                                
160 UM 1533-12. 
161 UM 3485-13. 
162 Se 5 kap. 17 § st.2 UtlL där det framgår att uppehållstillstånd endast kan beviljas efter ett medgivande av den föräl-
dern till vilken anknytning till inte åberopas, om den föräldern har en del av vårdnaden.   
163 Se Gerhard Wikrén & Håkan Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 246. 
164 se 5 kap. 3 a § st. 1 p 2-3 och st. 3 UtlL. 
165 I MIG 2008:33 hade vårdnadshavaren uttryckligen medgett att barnet fick bosätta sig hos sin i Sverige bosatta far, 
vilket fick till följd att det särskilda beroende förhållandet mellan barnet och modern brutits och 5 kap 3 a§ st.1 p2 var 
därmed inte tillämplig. 
166 Verksamhetschefens meddelande, VCM nr 3/2013, s. 8/33. 
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lighet till ett lägre beviskrav för oetablerade barnfamiljer och dels för att hus-

hållsgemenskapskravet är nästintill absolut i dessa ärenden.  

 

Enligt förarbetena har förvaltningsmyndigheterna en skyldighet att se till att 

handläggningen av ansökan om familjeåterförening behandlas på ett positivt, 

humant och snabbt sätt.167 Hur MIV:s handläggning i förevarande fall överens-

stämmer med det nu sagda kan ifrågasättas. Av den orsaken att myndigheten 

kan erbjuda en oetablerad barnfamilj en möjlighet att samtycka för en bestå-

ende familjesplittring. dock inte till ett genomförande av DNA-analys som kan 

få betydelse i den fortsatta bedömningen och borde anses som en mer positiv 

och human behandling av dessa ärenden.  

 

Huvudsyftet med att införa en möjlighet till DNA-analys i 13 kap. 15 § UtlL, 

var skyddsaspekterna, det vill säga att förhindra att barn utsattes för olagliga 

och otillbörliga förfaranden från utomstående.168 Att erbjuda sökanden en möj-

lighet till DNA-analys ansågs enligt regeringen som en godtagbar lösning som 

möjliggjorde familjeåterförening för sökanden som saknade möjligheter att fö-

rete godtagbara dokument. Som en alternativ lösning diskuterades i förarbetena 

till genomförandet av familjedirektivet om en skärpning av beviskravet avse-

ende släktskapsförhållandet. En sådan åtgärd ansågs dock omöjliggöra famil-

jeåterförening och kunde därför inte accepteras. I anslutning till detta framhöll 

regeringen att ”barn bör normalt få möjlighet att återförenas med sina föräldrar 

i Sverige. En annan ordning skulle strida mot uppfattningen att rätten till famil-

jeåterförening är en självklar och grundläggande del av den svenska invand-

ringspolitiken”.169 

 

Mot bakgrund av vad som anges i förarbetena till UtlL finns det enligt min me-

ning en möjlighet för att även snabba anknytningar kan erbjudas en möjlighet 

till DNA-analys. Det uppställa kravet på hushållsgemenskap som MIV tilläm-

par som en förutsättning för att kunna erbjuda en möjlighet till DNA-analys i 

ärenden som rör oetablerade barnfamiljer går emot syftet bakom 13 kap 15 § 

                                                
167 Prop. 1997/96:25, s. 265 och art 10 barnkonventionen. 
168Se avsnitt 3.5, släktskap och DNA-analys, s. 23.  
169 Prop. 2005/06:72, s. 69. 
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UtlL. Utan en möjlighet till DNA-analys kommer familjeåterförening omöjlig-

görs för dessa barnfamiljer, vilket går emot syftet bakom regeln. 

 

MiÖD har i sitt avgörande från januari 2012 uttalat sig om att en DNA-analys 

endast kan förordnas för att utreda släktskap och när väl ett sådant föreligger 

kan det få betydelse i andra bevisfrågor.170 Uttalandet har bland annat inneburit 

att i fall där det redan finns ett analysresultat att tillgå kan det i enlighet med 

principen om fri bevisvärdering i vissa situationer användas som bevis i fråga 

om identitet och ställföreträdarskap.171 Frågan är ifall en sådan tolkning är för-

enlig med regelns syfte? Eftersom oetablerade barnfamiljer i sådana fall kan 

använda sig av en självbekostad DNA-analys men staten kan dock inte för-

ordna en sådan. Enligt förarbetena bör möjligheten till bevisning genom DNA-

analys ges på samma villkor, särskilt i de fall där tillräcklig utredning inte 

längre kan tas fram.172 En annan ordning skulle innebära att utlänningar som 

saknade ekonomiska möjligheter att själva bekosta en DNA-analys blev från-

tagna möjligheten att få fram tillräcklig utredning.173 Det är inte sällan många 

av de sökande som kommer från länder präglade av inre oroligheter saknar 

ekonomiska förutsättningar för att kunna bekosta en sådan möjlighet.  

 

4.9 Ett lägre beviskrav efter en proportionalitetsbedömning  

4.9.1 Proportionalitetsprincipen 

I samtliga ärenden där en bevislättnad kan komma ifråga ska det alltid ske en 

proportionalitetsbedömning. Av den orsaken att principen är en viktig kompo-

nent i sammanhanget fodras det en kort redogörelse. Proportionalitetsprincipen 

beskrivs som en av de viktigare rättssäkerhetsprinciperna. Den har sin bak-

grund främst i tysk rätt och Europadomstolens praxis på grundval av Europa-

konventionen men har sedan utvecklats av EU-domstolen.174 I samband med 

Sveriges inträde i EU kom Europakonventionen att inkorporeras i svensk rätt 

                                                
170  MIG 2012:1, s.8/11.  
171 Se det refererade målet UM 4320-12, s. 35. 
172 Prop. 2005/06:72 s. 70  
173 SOU 2002:13, s. 214. 
174 Bernitz, Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, Nordstedts juridik, 4 uppl., 2010, s.118. 



 45 

och därmed kom proportionalitetsprincipen att bli en allmänt vedertagen rätts-

princip.175  

 

Principen kommer tydligt till utryck i olika internationella regelverk.176 Den 

innebär att de åtgärder som vidtas för att uppnå ett visst syfte inte får vara mer 

betungande eller långtgående än vad som är nödvändigt för att uppnå det efter-

strävande syftet, det kan likställas en rimlighetskontroll. Det ska med andra ord 

råda balans mellan mål och medel. Vid en bedömning ifall en åtgärd kan anses 

proportionerlig bör ett proportionalitetstest tillämpas, vilket kräver att de tre 

angivna kriterierna här nedan är uppfyllda.177 

 

• Är åtgärden ägnad att tillgodose ändamålet?  

• Är åtgärden nödvändig för att uppnå ändamålet, eller finns mindre in-

skränkande alternativ? 

• Står den fördel åtgärden tillgodoser i rimlig proportion till den skada 

som åtgärden kan förorsaka de berörda?178 

 

Det finns ingen enhetlig definition inom svensk rätt av principens närmare in-

nebörd. Inom förvaltningsrätten är beaktande av principen av särskild vikt när 

ett förvaltningsbeslut eller en annan myndighetsåtgärd är betungande för den 

enskilde. Det är då viktigt att nackdelarna för denne står i rimlig proportion till 

den nytta för det allmänna som åtgärden syftar till och att åtgärden sålunda inte 

medför större uppoffringar för den enskilde än vad som motiveras av ett starkt 

allmänt intresse.179 

4.9.2 Bevislättnad avseende identitet 

Det som avgör ifall det anses som tillräckligt att den sökande gör sin identitet 

sannolik är proportionalitetsbedömningen, vilken genomförs i sista hand i ett 

bevislättnadsärende. I denna bedömning ska den enskildes rätt till familjeåter-

                                                
175Prop. 1993/94:117 s. 39, där det även konstaterades att proportionalitetsprincipen utgör en av de hävdvunna all-
männa rättsprinciper som sedan länge erkänts i svensk rätt.  
176 Se bland annat art. 5.1 och 5.4 i Fördraget om Europeiska unionen (unionsfördraget), se även art. 52.1 Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2010/C 83/02 (rättighetsstadgan).  
177 Bernitz, Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 119. 
178 Bernitz, Ulf & Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 119. 
179 Strömberg, Håkan & Lundell Bengt, Allmän förvaltningsrätt, Liber, uppl., 23:1, Malmö, 2006, s. 68. 
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förening och hänsynen till barnets bästa, vägas mot samhällets allmänna och 

enskilda intressen.180  

 

När det gäller det gemsamma barnet utreds identiteten först när föräldraskapet 

är fastställt. Det är först då som avgörande vikt kan fästas vid föräldrarnas 

uppgifter om barnets identitet, om inget talar emot uppgifterna. De uppgifter 

som beaktas vid bedömningen är analysresultatet, skriftliga dokument och 

huruvida de muntliga uppgifterna om bland annat barnets ålder, hem- och fa-

miljeförhållanden är samstämmiga och tillförlitliga.181 

 

När det gäller en medsökande förälders möjlighet att tillgodogöra sig bevislätt-

naden avseende identiteten ska alla omständigheter i det enskilda fallet beaktas 

i proportionalitetsbedömningen. Vid denna avvägning ska det bland annat be-

aktas huruvida det förekommer motstridiga uppgifter i väsentliga och relevanta 

delar beträffande familjeförhållandena, hushållsgemenskapen före anknyt-

ningspersonen kom till Sverige, barnets ålder, barnets behov av båda sina för-

äldrar och beroendegrad mellan barnet och föräldern samt familjens möjlighet-

er att återförenas i hemlandet.182 Är de inlämnade uppgifterna samstämmiga 

och framstår de som tillförlitliga samt att den enskildes rätt till sin familj väger 

tyngre än det allmännas intresse av en generell utlänningskontroll ska föräldern 

anses ha gjort sin identitet sannolik. 

5. ANALYS  

Utgångspunkten för framställningen har varit den problematik som uppkommit 

under senare år till följd av praxisutvecklingen, vilket medfört att personer från 

vissa länder – framförallt Somalia – fortfarande inte kan beviljas uppehållstill-

stånd då de saknar legala dokument för att kunna uppfylla förutsättningarna för 

ett sådant. Lagstiftaren har sedan bevislättnaden infördes inte vidtagit några 

ytterligare åtgärder för att komma till rätta med det problem som kvarstår i 

vissa människors rätt till återförening  

 

                                                
180 Rättsliga ställningstagande, RCI 07/2012, s. 12/22. 
181 Rättsliga ställningstagande, RCI 07/2012, s. 17/22. 
182 Rättsliga ställningstagande, RCI 07/2012, s. 17/22. 
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I detta avsnitt kommer det att fokuseras på de huvudsakliga problem som har 

uppstått och även kvarstår i rätten till familjeåterförening trots att det numera 

finns en möjlighet till ett lägre beviskrav. I samband med detta ska det även 

diskuteras ifall införandet av bevislättnaden verkligen rättfärdigar lagstiftarens 

passivitet att inte vidta ytterligare åtgärder.  

5.1 Samtliga barns rätt till sin familj 

5.1.2 Åtagande enligt europakonventionen  

Enligt MIV:s tolkning av MIG 2012:1 ska en barnfamilj stadigvarande ha 

sammanbott i utlandet under minst två år före anknytningspersonen kom till 

Sverige för att kunna omfattas av bevislättnadsregeln. Det innebär att i ärenden 

där endast ett tidsbegränsat tillstånd kan komma ifråga faller utanför denna 

möjlighet. Det spelar i det fallet ingen roll om det finns gemsamma barn i fa-

miljebilden eller vilken status anknytningspersonen har, det vill säga om han 

eller hon är i Sverige på grund av skyddsbehov. 183 Huruvida MIV:s tolkning 

av praxis är förenlig med europakonventionen och barnkonventionen kan ifrå-

gasättas.  

 

Rätten till skydd för familjelivet är tydligt fastslaget i art. 8 europakonvention-

en. Denna rättighet har ansetts vara svårdefinierad på grund av dess många 

olika aspekter.184 Därför har praxis på området, för att avgränsa och närmare 

definiera rättighetens användningsområde och innebörd, fått stor betydelse. 

Europadomstolen har bland annat prövat art. 8 i ärenden som rör familjer som 

kan komma att splittras eller hindras att leva tillsammans, vilka har kommit att 

få stor betydelse på migrationsrättens området.185 Europadomstolens praxis ger 

dock inget stöd för att det finns en generell rätt till familjeåterförening för 

medlemmar av kärnfamiljer när någon av dem är bosatt i en konventionsstat, 

utan varje fall ska bedömas individuellt. Det innebär dock inte att staterna 

ibland kan ha vissa skyldigheter att möjliggöra återförening med stöd av art. 

8.186    

                                                
183 Verksamhetschefens meddelande, VCM nr 3/2013, s. 7/33.   
184 Danclius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 346. 
185 Se bland annat Sen mot Nederländerna, publ. 21.12.2011 och Osman mot Danmark, publ. 14.06.2011.  
186 Se bland annat Sen mot Nederländerna, där Nederländernas vägran att ge uppehållstillstånd till ett barn i en familj 
ansågs vara en kränkning av art. 8 europakonventionen och Osman mot Danmark, där även Danmark vägran att bevilja 
en flicka som hunnit fyllt 15 år ansågs vara en kränkning mot art. 8.     
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I art 8.2 europakonventionen ges staterna även en rätt att begränsa rätten till 

familjeliv. Begränsningen ska, enligt art 8.2 i europakonventionen, ha stöd i lag 

och ha ett legitimt syfte samt, efter en proportionalitetsbedömning, vara rimlig 

och nödvändig i ett demokratiskt samhälle. En sådan begränsning är bland an-

nat kravet på styrkt identitet, vilket Sverige har motiverat med stöd i förarbe-

tena och en tolkning av EU rättsliga överenskommelser. Om detta är förenligt 

med art. 8.2 kan ifrågasättas då kravet på styrkt identitet har uttolkats av rätts-

tillämpare, dock har begränsningen ansetts ha ett legitimt syfte. Syftet med 

identitetskontroller är att bland annat motverka olaglig invandring och männi-

skohandel samt att förebygga hot mot medlemsstaternas inre säkerhet, all-

männa ordning, folkhälsa och internationella förbindelser.187 Idag har praxis 

möjliggjort att kravet på styrkt identitet i vissa fall kan frångås genom att införa 

en möjlighet till ett lägre beviskrav i situationer där barnets bästa kan riske-

ras.188 När en sådan risk föreligger ska en proportionalitetsbedömning genom-

föras oavsett i vilken familjekonstellation barnet är fött då bedömningen inte är 

förbehållen vissa sökanden utan ska genomföras när det finns en risk att bar-

nets rättigheter kan inskränkas.189  

 

MIV:s krav på hushållsgemenskap har medfört att en förälder i en oetablerad 

relation inte kan tillgodogöra sig ett lägre beviskrav, vilket i praktiken medför 

att barnets rätt till båda sina föräldrar inskränks. En sådan begränsning ska som 

tidigare nämnts ha stöd i lag samt ha ett legitimt syfte. Hushållsgemenskaps-

kravet som MIV uppställer motiveras med stöd i MiÖD:s praxis som fastslagit 

att ett tidsbegränsat tillstånd endast kan beviljas i de fall där sökanden har en 

giltig passhandling.190 Vidare ska barnfamiljen enligt MIV stadigvarande ha 

sammanbott i utlandet. Eftersom prejudikat saknas beträffande hur länge sam-

manboendet ska ha varat ställs det som huvudregel en period av två år för att 

det ska vara möjligt att sökanden omfattas av en möjlig bevislättnadsegeln. 

Myndigheten har dock en möjlighet att bevilja sökanden ett permanent uppe-

hållstillstånd även för andra tidsperioder än två år beroende på omständigheter 
                                                
187Se punkt 6 i kodex om Schengengränserna.  
188 MIG 2012:1. 
189Prop. 1996/97:25, s. 249.  
190 Se avsnitt 3.2 karv på pass, s. 14 f. Dock finns det ingen bestämmelse i UtlL som anger att en utlänning ska ha en 
giltig passhandling för att beviljas uppehållstillstånd. 
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i det enskilda fallet och särskilt i de fall där det finns ett gemensamt barn.191 

Oavsett denna möjlighet har det visats i tre olika refererade avgöranden, UM 

4320-12, UM 4789-12 och UM 1533-12, att MIV är väldigt restriktiva med att 

erbjuda oetablerade familjer en möjlighet till ett lägre beviskrav. Mot bakgrund 

av det ovan anförda kan det konstateras att MIV:s uppställda krav på hushålls-

gemenskap på två år varken har stöd i lag eller förarbetena och kan därmed inte 

anses uppfylla art. 8.2. Frågan är då om begränsningen har ett legitimt syfte 

och kan anses rimlig samt nödvändig? 

 

När en medsökande förälder i en snabb anknytning inte omfattas av en be-

vislättnad får denne två valmöjligheter. Den medsökande föräldern kan lämna 

sitt medgivande enlig 5 kap. 17 § UtlL till att det gemsamma barnet kan åter-

förenas med härvarande förälder, dock blir konsekvensen av detta att medsö-

kandens förälders möjlighet till följinvandring omöjliggörs. Lämnar inte föräl-

dern sitt medgivande kan barnet inte beviljas uppehållstillstånd. Oavsett vilket 

val som görs får barnet i denna familjekonstellation endast rätt att leva med en 

av sina föräldrar. Mot bakgrund av vilka rättsföljder MIV:s tolkning av MIG 

2012:1 ger upphov till kan den, enligt min mening, inte anses proportionerlig 

såsom anges i art. 8.2 europakonventionen. Tolkningen leder istället till omoti-

verade skillnader vilka, enligt min åsikt, kan uppfattas som diskriminerande 

och därmed strider mot art. 14 europakonventionen som anger att rätten till fa-

miljeliv ska åtnjutas utan någon åtskillnad på grund av börd eller annan ställ-

ning. Hushållsgemenskapskravet står i strid med art. 14 på grund av att det görs 

skillnad på barn och barn. I nuläget anses ett barn i en etablerad relation ha ett 

större behov av båda sina föräldrar än ett barn i en nyetablerad relation. Om en 

begränsning ska införas i rätten till familjeåterförening är det av vikt att den är 

rimlig, ändamålsenlig och nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Det kan där-

för ifrågasättas om Sverige lever upp till europakonventionens bestämmelser 

när lagstiftaren och tillämpande myndigheter infört begränsningar vilka kan 

tolkas som diskriminerande och istället för att främja skyddet för familjelivet 

orsakar en bestående familjesplittring.  

                                                
191 Prop. 1999/2000:43 s. 51. 
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5.1.3 Åtagande enligt barnkonventionen 

Enligt barnkonventionens inledande bestämmelser har barn på grund av sin 

sårbarhet ett behov av skydd och vård, vilket i de i de flesta fall bäst tillgodoses 

genom närvaro av barnets familj. Sverige har genom att ratificera barnkonvent-

ionen åtagit sig att förverkliga dess bestämmelser genom att vidta alla lämpliga 

lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder.192 Även om barnkonventionen 

inte är lag och inte utkräver specifik lagstiftning eller ingående beskriver hur 

barnrättigheter ska förverkligas, bör konventionens bestämmelser genomsyra 

handläggningen vid barns ansökningar om familjeåterförening.193 Det innebär 

bland annat att ansökningar om familjeåterförening ska behandlas positivt, 

humant och på ett snabbt sätt.194 Vidare ska barnets rättigheter enligt konvent-

ionen respekteras och tillförsäkras utan någon form av diskriminering på grund 

av börd eller annan ställning.195  Utöver detta ska även principen om barnets 

bästa, vilken stipuleras i art. 3 barnkonventionen och 1 kap. 10 § UtlL, beaktas 

i all myndighetsutövning, bland annat i handläggningen vid ansökan om uppe-

hållstillstånd på grund av anknytning. Vidare innebär principen att i ärenden 

som rör barn ska barnets intresse vägas mot andra samhällsintressen som till 

exempel samhällets intresse av att utföra noggranna identitetskontroller.196 

 

Det innebär att barnets rätt till sin familj ska vägas mot fördelarna som MIV:s 

uppställda hushållgemenskapskrav innebär. Vid bedömningen ska fördelarna 

stå i rimlig proportion till den skadan den förorsakar avseende barnets rätt till 

sin familj. Eftersom MIV:s krav på hushållsgemenskap föranleder en bestående 

familjesplittring som innebär att barnet endast kommer kunna leva med en av 

sina föräldrar är det enligt min mening svårt att betrakta, med hänsyn till bar-

nets bästa, denna begränsning som proportionerlig. Hushållsgemskapskravet 

ger, som tidigare nämnt, upphov till omotiverade skillnader då endast ett barn 

som är fött i ”rätt” familjekonstellation kan få en möjlighet till ett lägre bevis-

krav medan ett barn som är född i ”fel” familj lastas för att föräldrarna inte 

uppfyller två-årsperioden. Ett sådant synsätt kan inte anses vara förenligt med 

                                                
192 Art. 4 barnkonventionen.  
193 SOU 1996:115, s. 38. 
194 Art. 10 barnkonventionen.  
195 Art 2 barnkonventionen. 
196 Prop. 1996/97:25, s. 246. 
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art. 2 barnkonventionen, där det framhålls att ett barns rättigheter enligt kon-

ventionen ska respekteras och tillförsäkras utan någon form av diskriminering 

på grund av börd eller annan ställning. 

 

Enligt min mening finns det belägg för att anknytningsärenden som rör oeta-

blerade barnfamiljer bör handläggas på samma villkor som etablerade barnfa-

miljer. Genom att erbjuda en möjlighet till DNA-analys kan även oetablerade 

barnfamiljer få en möjlighet att klarlägga släktskapsförhållandet som därefter 

kan få betydelse i bevisvärderingen där även övrig bevisning ska beaktas. 

Sammanboendet blir då en omständighet som vägs in i proportionalitetsbe-

dömningen och inte en förutsättning för att omfattas av en bevislättnad. Efter 

en sådan bedömning kan MIV sedan besluta ifall ett lägre beviskrav kan anses 

motiverat i det enskilda fallet och på så sätt även möjliggöra familjeåterför-

ening för förevarande familjekonstellation eftersom möjligheten att uppfylla 

hushållsgemenskapskravet för dessa barnfamiljer är nästintill obefintlig. Famil-

jen skulle då behöva bosätta sig i ett annat land i två år för att uppfylla kravet 

och något sådant vore orimligt att kräva.  

5. 2 Utredningsansvar i anknytningsärenden 

I likhet med andra utlänningsärenden bör tyngdpunkten av prövningen avse-

ende ansökan om uppehållstillstånd grundad på anknytning ligga i första in-

stans, det vill säga hos migrationsverket.197 Det innebär att alla i ärendet rele-

vanta omständigheter liksom alla handlingar ska läggas fram hos MIV. Myn-

digheten har enligt officialprincipen ett utredningsansvar och ska se till att ut-

redningen blir så fullständig som det aktuella ärendet kräver.198 Hur långt ut-

redningsansvaret sträcker sig beror på vilken typ av ärende det gäller.199 I gyn-

nande ansökningsärenden åligger det sökanden att presentera relevanta om-

ständigheter och eventuell bevisning men vid ett betungande beslut ska det 

allmänna bevisa att ett sådant är nödvändigt.200 Utredningsansvaret utvidgas i 

ärenden där ett starkt skyddsintresse föreligger till exempel vid en ansökan om 

                                                
197 Prop. 2005/06:72, s. 73. 
198 Bohlin Alf, Warling-Nerep Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, s. 105, Nordstedts Juridik, upp. 2., Stockholm, 
2011. 
199 SOU 2006:6, s. 203 f.  
200 SOU 2006:6, s. 203 f.  
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asyl.201 Asylärenden skiljer sig från andra gynnande ansökningsärenden på 

grund av det starka skyddsbehovet som gör sig gällande. Att även vissa an-

knytningsärenden skulle vara av sådan karaktär där ett starkt skyddsintresse 

(rätten till familjeliv) ligger bakom lagstiftningen och att även dessa ska omfat-

tas av ett utvidgat utredningsansvar för förvaltningsmyndigheter förespråkas av 

Lagerqvist Veloz Roca.202 Vidare har även Barnombudsmannen, vid införandet 

av familjeåterföreningsdirektivet i svensk rätt, anfört ”att familjeåterförening 

även skall vara möjlig om skriftlig dokumentation och/eller resehandlingar 

saknas. Utredningsplikten innebär som nämnts att ett ärende skall utredas som 

dess beskaffenhet kräver. Härav följer att en viss flexibilitet skall iakttas när 

det gäller kravet på beslutsunderlaget.”203 Det nu anförda ger enligt min upp-

fattning en möjlighet för myndigheter att vidta ytterligare kompletterande åt-

gärder i de fall där personer saknar handlingar i anknytningsärenden. 

 

Inom asylärenden åligger det sökanden att klarlägga sin identitet. Till följd av 

den utbredda bristen på skriftlig dokumentation, avgörs identiteten och skydds-

skälen inom asylärenden ofta efter en helhetsbedömning där sökandens berät-

telse och dess trovärdighet blir central. För att en sådan bedömning ska bli så 

objektiv som möjligt har man inom asylprocessen särskilda fastslagna rutiner 

som syftar till att utröna den sökandens identitet, eller åtminstone dennes hem-

vist eller etnicitet. Motsvarighet till dessa rutiner saknas i anknytningsproces-

sen. De åtgärder som står till buds och kan vidtas, när sökanden inte kan styrka 

eller göra sin identitet sannolik genom identitetshandlingar, är bland annat 

muntlig utredning, kunskapstest, språkanalys och uppgifter som referensdos-

sier. Därefter värderas sökandens berättelse tillsammans med övrig bevisning. 

Framstår sökandens uppgifter som trovärdiga, sammanhängande, klara, detalje-

rade, oförändrade och rimliga ska dessa godtas.204  

 

Det långtgående utredningsansvaret och det låga beviskravet avseende identite-

ten i asylprocessen grundar sig på de bevissvårigheter som föreligger i dessa 

ärenden. Därför vore det orimligt att ställa ett högt beviskrav när det i flertalet 

                                                
201 Prop. 2004/05:170 s. 155. 
202Diesen, Christian, Bevis 8, Prövning av migrationsärenden, s. 160. 
203 Prop. 2005/06:72 s. 53. 
204 Rättsliga ställningstagande, RCI 08/2013, s. 2/8 ff. 
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fall saknas möjligheter för sökanden att lägga fram komplett bevisning på 

grund av en den utbredda dokumentlösheten i dessa ärenden. Detta på grund av 

det starka skyddsbehovet som gör sig gällande i asylärenden och vilket lagstif-

taren tydligt prioriterar framför det allmännas intresse av att klarlägga sökan-

dens identitet. Som tidigare nämnt finns det även belägg för att rätten till famil-

jeåterförening gör sig lika starkt gällande.205  

 

Utifrån redogörelsen ovan torde det finnas utrymme för att myndigheten ge-

nom ett långtgående utredningsansvar i vissa fall, beroende på omständigheter-

na i det enskilda fallet, kan vidta likartade utredningsrutiner, som finns i asylä-

renden, i anknytningsärenden. På så sätt skulle ett lägre beviskrav även kunna 

beviljas de personer som idag inte har en möjlighet till återförening. De kom-

pletterande utredningsrutiner bör endast vidtas efter att den sökande lagt fram 

all bevisning som han eller hon har tillgång till.206 Utredningen kan även inne-

bära ett tidigare användande av DNA-analys i ärenden där barn är sökande el-

ler anknytningsperson för att tillvarata barnets bästa och rätt till familjeåterför-

ening utan att riskera att barnet återförenas med fel anhöriga.  

 

En sökande ska alltid ha rätt till en rättssäker prövning och för en sådan krävs 

det att beslutsfattaren använder sig av alla sina till buds stående medel för att 

åstadkomma ett underlag för beslut, som är tillräckligt brett, djupt och kvali-

tetssäkrat för att på goda grunder kunna bevilja eller neka sökanden uppehålls-

tillstånd. Visserligen finns det resursbegränsningar detta får dock inte leda till 

att standarden eftersätts.  

 

Det är inte sällan som sökande eller anknytningspersonen, alternativt båda, är 

flyktingar eller annan skyddsbehövande. Av liknande skäl som i asylärenden 

saknar även denna grupp av människor en möjlighet att uppvisa handlingar. 

Även denna omständighet borde tala för att myndigheten i vissa anknytningsä-

renden ska kunna vidta ytterligare åtgärder för att hjälpa sökanden att få fram 

bevisning som behövs.  

                                                
205 Diesen, Christian, Bevis 8, Prövning av migrationsärenden, bevis 8 s. 160 och Prop. 2005/06:72 s. 53. 
206  Likt nuvarande tillämpning av möjligheten att utföra DNA-analys, som inträder först när all annan bevisning vi-
sats otillräcklig. 
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I denna framställning har det även belysts vilken vikt myndigheterna lägger vid 

de skriftliga dokumenten trots att all annan bevisning än skriftliga handlingar 

enligt principen om fri bevisprövning ska tillmätas betydelse i bevisvärdering-

en. På grund härav är det nödvändigt att införa en regel i UtlL där det uttryck-

ligen framgår att fri bevisprövning ska gälla i utlänningsärenden. 

5.3 När DNA-analys inte kan användas 

Visserligen har införandet av bevislättnadsregeln möjliggjort familjeåterför-

ening för sökanden som möter bevissvårigheter. Möjligheten till ett lägre be-

viskrav är dock enligt MiÖD:s praxis förbehållen barnfamiljer som genom 

DNA-analys kan visa att det föreligger ett biologiskt släktskap dem emellan. 

Det innebär att för barnlösa par, eller familjer där fosterbarn alternativt adop-

tivbarn finns, kvarstår det problem eftersom DNA-analys normalt inte är till 

någon hjälp i dessa ärenden. För denna grupp av människor är rättsläget det-

samma som innan möjligheten till ett lägre beviskrav infördes. Innan MIG 

2012:1 avkunnades uppmärksammade regeringen och miljöpartiet problemati-

ken som fanns i rätten till familjeåterförening och för att komma tillrätta med 

problemen utlovades en lagändring. I april år 2012 uppstod det en debatt avse-

ende den utlovade lagändringen där ett uttalande av migrationsministern To-

bias Billström, ansvarig minister på området, får förstås som att ansvaret att 

lösa eller i annat fall hantera den problematiska situationen ligger på rättstill-

lämparen.207 Detta innebär att ansvaret numera torde ligga på rättstillämparen 

även om MiÖD i åtskilliga avgörande har uppmärksammat lagstiftaren på be-

hovet av en lagändring.208 Domstolen har dock i sina avgöranden understrukit 

att ansvaret för införande av vissa åtgärder för att komma tillrätta med det pro-

blematiska rättsläget ligger hos lagstiftaren.209 

 
Än idag har lagstiftaren inte klargjort om syftet är att det i fortsättningen ska 

vara omöjligt för vissa grupper att återförenas i Sverige. Det torde dock näm-

nas att regeringen tydligt understrukit i förarbetena, till genomförandet av fa-
                                                
207 Interpellation 2011/12:320 av Christina Höj Larsen, Uteblivit lagförslag om familjeåterförening, 5 april 2012, 
hämtad senast 16 maj 2014, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-ochanmalningar/Interpellationer/ 
Uteblivet-lagforslag-om-familj_GZ10320. 
208 MIG 2009:17, s.3/3 och MIG 2011:11, s. 7/7.  
209 MIG 2009:17, s. 2/3 f och MIG 2011:11, s. 7/7. 
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miljedirektivet, att införandet av DNA-analys inte får medföra att adoptivbarn 

och fosterbarn i större utsträckning nekas familjeåterförening. 210 Däremot kan, 

i ärenden där DNA inte kan bidra, ”annan utredning, t.ex. adoptionsbevis och 

sökandens och andra personers berättelser utgöra grund för prövningen av an-

sökan”.211 Med andra ord ska principen om fri bevisprövning verkligen beaktas 

i ärenden, då DNA-analys inte kan användas för att klarlägga släktskapet.  

 

Ytterligare än grupp som är särskilt drabbade av att en DNA-analys måste 

kunna användas för att tillgodogöra sig ett lägre beviskrav är barnlösa par. De-

ras rätt till återförening har sedan länge varit inskränkt. Rättsläget är dock oac-

ceptabelt då den enskilde inte ska behövas lastas för att de dokument som krävs 

för att beviskravet ska anses uppfyllt inte går att presentera, särskilt när orsaken 

härtill grundar sig på förhållandena i hemlandet. Eftersom det än idag inte finns 

en konkret lösning för hur dessa sökanden ska kunna få en möjlighet till famil-

jeåterförening. Borde myndigheten, enligt min mening och som nämnts i före-

gående avsnitt, kunna vidta alla sina till buds stående medel för att kunna möj-

liggöra återförening. Ett förslag är att myndigheten även i dessa ärenden an-

vänder sig av en proportionalitetsbedömning. Om myndigheten vid en sådan 

bedömning finner att den sökandens rätt till sin familj väger tyngre än det all-

männas intresse av en säkrare utlänningskontroll, kan omständigheterna i det 

enskilda fallet ibland tala för att ett lägre beviskrav bör tillämpas. Självklart ska 

all bevisning som finns i ärendet beaktas dock kan en mer flexibel syn på be-

visvärderingen hos rättstillämparen bidra i dessa ärenden. Vidare bör det även 

genomföras en avvägning av riskerna som kan föreligga när en persons identi-

tet inte klarläggas. Det ska här påminnas om att 7 kap. i UtlL ger det allmänna 

en möjlighet att återkalla ett uppehållstillstånd i de fall där en utlänning med-

vetet lämnat felaktiga uppgifter eller medvetet förtigit omständigheter som va-

rit av betydelse för att få tillståndet.212 Om inget i ärendet tyder på att det före-

ligger säkerhetsrisker bör individens rätt till sin familj i förevarande fall väga 

tyngre än det allmännas intresse att säkerställa identitetskontroller.  

 

                                                
210 Prop. 2005/06:72, s. 71. 
211 Prop. 2005/06:72, s. 71. 
212 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 589.  
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5.4 Ställföreträdarskap och kravet på medgivande 

En förutsättning för att ett barn ska kunna återförenas med sin familj är att bar-

net får en möjlighet att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad. Dock på-

verkas denna möjlighet av att ett barn saknar processbehörighet i anknytnings-

ärenden. Minderåriga barn ska enligt praxis företrädas av vårdnadshavare eller 

annan legal ställföreträdare.213 Behörigheten att föra ett barns talan ska, enligt 

vad som redovisat i denna uppsats, i första hand klarläggas genom skriftliga 

dokument.214 Det innebär att kravet på ställföreträdarskap ställer till problem i 

de fall där sökanden saknar möjlighet att lägga fram komplett bevisning för att 

uppfylla sin bevisbörda. I förevarande fall blir kravet på ställföreträdarskap 

nästintill omöjligt att uppfylla i dessa ärenden blir följden att barnets talan av-

visas innan en materiell prövning av ärendet genomförs.  

 

I samband med att bevislättnadsregeln infördes kom även beviskravet på ställ-

företrädarskap att påverkas på så sätt att det blev lättare för ”vissa” barn att få 

sin talan förd. Denna lösning är dock långt ifrån fulländad då ett lägre bevis-

krav endast kan aktualiseras i ärenden där DNA-analys kan klarlägga ett biolo-

giskt föräldraskap. Det innebär att föräldralösa barn idag har sämre möjligheter 

att återförenas med sin närmaste familj än vad barn med föräldrar har. Trots 

införandet av bevislättnadsregeln är rättsläget fortfarande problematiskt då 

kravet än idag inskränker barnens rätt att få sin ansökan om uppehållstillstånd 

prövad.  

 

Barn som ansöker om familjeåterförening från utlandet har, till skillnad mot 

barn som befinner sig i Sverige, inte rätt att förordnas en ställföreträdare av 

staten.215 MiÖD har dock i MIG 2009:1 föreslagit att en motsvarande möjlighet 

bör införas för barn som ansöker om familjeåterförening utanför Sverige. Det 

allmänna kan då förordna ett offentligt biträde eller god man som kan tillvarata 

barnet intresse i sin roll som legal ställföreträdare. Förslaget är enligt min åsikt 

en bra och enkel lösning eftersom barnets ansökan då skulle prövas i sak istäl-

let för att den avvisas redan på den grund att barn saknar processbehörighet. 

                                                
213 Rättsliga ställningstagandet, RCI 07/2012, s.14/22. 
214 Se avsnitt 3.3 krav på legal ställföreträdare, s. 16. 
215 Se Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.  
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MiÖD:s har dock framhållit att införandet av en sådan åtgärd åligger lagstifta-

ren att besluta om och inte domstolen.  

 

Även om en lösning presenterats har lagstiftaren än idag inte vidtagit några åt-

gärder för att komma till rätta med problemet. Därför bör det åligga myndig-

heterna, enligt officialprincipen, att använda sig av alla sina till buds stående 

medel för att skaffa fram ett godtagbart beslutsunderlag. Vad som talar för det 

långtgående utredningsansvaret är de två skyddsintressen som gör sig gällande 

i dessa ärenden, dels barnets bästa och dels rätten till familjeåterförening. Utan 

myndighetens stöd går barnet miste om sin möjlighet till familjeåterförening på 

grund av de bevissvårigheterna som finns i dessa ärenden.   

 

Inte heller har införandet av bevislättnaden bidragit så mycket för att komma 

tillrätta med kravet på medgivande i 5 kap. 17 § UtlL som ställer till problem 

när det uppställs ett krav på hushållsgemenskap och även när en förälder måste 

visa att han eller hon är ensam vårdnadshavare. Problematiken kan till viss del 

åtgärdas om rättstillämparen har en mer flexibel syn på bevisvärderingen. Även 

här krävs det att myndigheter genom sin utredningsskyldighet vidtar åtgärder 

för att öka sin kunskap hur andra länders förfarande med dödförklaring och 

tilldelning av vårdnad går till. Detta skulle i sin tur medföra att dokument och 

muntliga utsagor som idag inte godtas som tillräckligt bevis skulle kunna be-

dömas som tillräckligt god bevisning vid en proportionalitetsbedömning.   

6. SLUTORD 
 

Syftet med denna uppsats har varit belysa och diskutera vilka faktorer som för-

orsakat att bevislättnadsregeln blivit svårtillämplig. Framställningen har visat 

att faktorerna som inverkar i rättstillämpningen är bland annat passkravet, ställ-

företrädarskap, medgivande, förutsättningarna för att förordna om DNA-analys 

och det uppställda hushållgemenskapskravet. Vidare skulle det även diskuteras 

ifall införandet av bevislättnadsregeln har eller kan åtgärda de begränsningar 

som finns i rätten till familjeåterförening. Det kan dock konstateras att möjlig-

heten till ett lägre beviskrav som i dagsläget finns är långtifrån en fulländad 

lösning för att komma tillrätta med de inskränkningar som finns i människors 
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rätt till familjeåterförening. Visserligen har bevislättnadsregeln möjliggjort 

återförening för vissa barnfamiljer, dock kan regeln enligt MiÖD:s praxis end-

ast bli aktuellt i ärenden där det finns gemensamma biologiska barn och under 

förutsättning att släktskapsförhållandet kan klarläggas med DNA-analys. Det 

innebär att i ärenden där DNA inte kan bidra, till exempel när det gäller barn-

lösa par, adoptiv- och fosterbarn är möjligheten till återförening väldigt be-

gränsade om inte nästintill omöjligt. Dessutom har gruppen av sökanden, vilka 

borde kunna omfattas av bevislättnadsregeln ytterligare begränsats på grund av 

hur MIV valt att tolka MiÖD:s praxis. Tolkningen innebär att en barnfamilj 

numera ska stadigvarande ha sammanbott i minst två år i uttalandet för att om-

fattas av bevislättnadsregeln.   

 

Införandet av bevislättnadsregeln är enligt min åsikt en nödlösning som upp-

kommit på grund av att lagstiftaren inte vidtagit åtgärder för att lösa det pro-

blematiska rättsläget. Även om rättstillämpare åtskilliga gånger påkallat lagstif-

tarens uppmärksamhet om behovet av ändringar i lagstiftningen. Problemet 

kom till slut att uppmärksammas och en lagändring utlovades dock medförde 

införandet av bevislättnaden att utredningen stoppades. I nuläget avvaktar rege-

ringen som det får förstås rättsutvecklingen innan några ytterligare åtgärder 

övervägs. Det kan dock ifrågasättas ifall lagstiftaren verkligen kan förlita sig 

på att rättstillämparen kan lösa det problematiska rättsläget som har existerat i 

antal år. Särskilt när vissa åtgärder kräver en lagändring för att kunna lösa 

kvarstående problem.   

 

Ett av de mest grundläggande kriterierna för att garantera en rättssäkerprocess 

är att den enskilde ska ha rätt till en rättvisprövning av sin ansökan. Det inne-

bär att det ska föreligga en faktisk möjlighet att kunna åtnjuta de rättigheter 

som är lagstadgade. Det har dock visats att en sådan faktisk möjlighet enligt 

gällande rätt inte existerar för alla grupper av människor som önskar ansöka 

om familjeåterförening.    
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