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Förord 

I inledningen till denna uppsats skriver jag om en flicka som jag har valt att 

kalla Saynab. Saynabs och hennes systers ärende arbetade jag med i slutet av 

2012 och början av 2013 inom ramen för min tjänst som jag har haft på en 

advokatbyrå i Stockholm. Saynabs ärende var ett sådant där ärende som jag tog 

med mig hem och inte kunde släppa under min lediga tid. Detta på grund av att 

Saynab och hennes syster inte ens fick deras ansökningar om uppehållstillstånd 

prövade i sak. Varför? För de var minderåriga och deras morföräldrar saknade, 

enligt Migrationsverket och migrationsdomstolen, bevisning till styrkande av 

att de fick föra barnens talan. Detta har för Saynab och hennes syster resulterat 

i att deras morföräldrar tvingades tillbaka till Somalia för att barnen inte hade 

några andra som kunde ta hand om dem. Bristen på agerande från både 

lagstiftaren och rättstillämparna ansåg och anser jag är förkastligt och 

inhumant. Mot denna bakgrund valde jag att skriva min uppsats om barns 

bristande processbehörighet vid ansökningar om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning för att undersöka möjligheter som både lagstiftaren och 

rättstillämparen kan vidta. Jag har valt ett citat till denna uppsats som Jonas 

Gardell sjöng 2000. ”Aldrig ska jag sluta älska dig”. Citatet tycker jag är 

talande för problematiken som finns för minderåriga och deras bristande 

processbehörighet, för Saynab kommer aldrig sluta älska sina morföräldrar och 

hennes morföräldrar kommer inte sluta älska henne. 

Jag vill börja med att tacka mina två chefer på AE Nyströms Advokatbyrå, 

Viktoria och Robert Nyström, för er ständiga kamp för rättvisa och för all hjälp 

jag har fått i form av bollplank och när jag har fått mina nervösa sammanbrott, 

att ni har funnits där som mina mentorer. Sist men inte minst vill jag rikta ett 

stort tack till min handledare, Louise Dane, för det stöd du har gett mig i mitt 

skrivande. Utan dig som vägledare hade uppsatsen troligen inte kommit till. 

Stockholm, 25 maj 2014 

Eric Wahlberg 
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1. Inledning 

1.1. Inledning och bakgrund 

Saynab är en 15 årig flicka från Somalia.1 Båda hennes föräldrar är döda. De 

dog av en attack från terroristorganisationen Al Shabab. Detta har resulterat i 

att Saynab idag lever själv i Somalia. Hon har dock sina morföräldrar kvar i 

livet. Hennes önskan är att återförenas med dem. Det enda problemet är att de 

bor och har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Saynabs morfar gav in en 

ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning för Saynabs räkning, 

vilket hon inte hade kunnat göra själv då hon är minderårig och därför saknar 

processbehörighet. Efter en tid meddelade Migrationsverket emellertid ett be-

slut, verket avvisade Saynabs ansökan om uppehållstillstånd på grund av att 

hon saknar processbehörighet och Saynabs morföräldrar har inte, som Migrat-

ionsverket uttrycker det, kunnat visa att de är Saynabs legala ställföreträdare.  

Samtidigt som detta sker söker Mahdi asyl i Sverige.2 Han kommer från 

provinsen Ghazni i Afghanistan och är också 15 år. Mahdis pappa är död, men 

kvar i Afghanistan har Mahdi sin mamma och en lillebror. När Mahdi kommer 

till Sverige och har lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd på grund av 

skyddsskäl förordnas ett offentligt biträde och en god man till honom. Dessa 

två personer kommer att, under hela asylprocessen, hjälpa Mahdi med den juri-

diska biten av processen, men även med hans personliga välmående. Genom 

hans skyddsnät bestående av ett offentligt biträde och en god man kommer han, 

trots att han är minderårig, kunna söka om uppehållstillstånd i Sverige. Detta 

då hans offentliga biträde eller gode man bekräftar hans asylansökan då någon 

av dessa även agerar såsom ställföreträdare för honom.3 En tid efter att Mahdi 

sökte asyl beviljades han permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

                                                 
1 Saynab heter egentligen något annat. Omständigheterna för Saynab är emellertid baserade på 

ett verkligt ärende, Migrationsverkets beteckningsnummer 11-459155. Vad som dock bör 

noteras är att omständigheterna har modifierats för att säkerställa sekretessen i ärendet. 
2 Mahdi heter egentligen något annat. Omständigheterna för Mahdi är emellertid baserade på 

ett verkligt ärende, Migrationsverkets beteckningsnummer 12-532057. Vad som dock bör 

noteras är att omständigheterna har modifierats för att säkerställa sekretessen i ärendet. 
3 Se 18 kap. 3-4 §§ utlänningslagen (2005:716) samt under avsnitt 2.3.1.1. ”Ensamkommande 

barns processbehörighet”. 
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Likheterna i de ovan nämnda fallen är slående. Både Saynab och Mahdi är 

minderåriga och de båda söker uppehållstillstånd i Sverige. Skillnaderna är 

emellertid betydande vad gäller rätten att få sin ansökan prövad i sak. Saynabs 

ansökan avvisades på grund av bristande processbehörighet, medan Mahdis 

ansökan kunde bekräftas genom antingen hans offentliga biträde eller hans 

gode man varigenom hans ansökan blev prövad i sak. Detta innebär att det vä-

sentliga för en ansökan om uppehållstillstånd som ett barn försöker anhängig-

göra är var barnet befinner sig. Denna uppsats skrivs mot bakgrund av ovanstå-

ende – varför Saynabs ansökan om uppehållstillstånd behandlas annorlunda än 

vad Mahdis gör.  

Saynabs morföräldrar menade att de hade rätten att företräda henne, att de var 

hennes ställföreträdare. De hade även skickat in bevisning till stöd för detta i 

form av ett domstolsbeslut från en etiopisk domstol som föreskrev att Saynabs 

legala ställföreträdare var morföräldrarna. Därför blir frågan, i relation till de 

svenska reglerna om ställföreträdarskap, hur en person som påstår sig vara 

ställföreträdare för ett barn bevisar detta. 

En rad olika konventioner och internationella rättsakter behandlar rätten till 

återförening med nära och kära. En rätt som vissa barn ställs utanför då de, 

enligt svenska myndigheter, saknar en ställföreträdare. Relevant i diskussioner 

om processbehörighet och ställföreträdarskap är således vad rätten till 

familjeåterförening egentligen innebär och hur den ställs i relation till de 

svenska reglerna som påverkar barn som Saynab.  

Migrationsöverdomstolen har prövat frågan om barns processbehörighet i 

anknytningsmål.4 Däri menade Migrationsöverdomstolen att lagstiftaren måste 

lösa de problem som finns med barns bristande processbehörighet. Frågan som 

därmed måste ställas är hur lagstiftaren ska lösa problematiken för barn som 

Saynab. Frågan som dessutom är av intresse är om Migrationsöverdomstolen 

inte hade kunnat göra mer redan 2009 genom att exempelvis föreskriva be-

vislättnadsregler för ansökningar som härstammar från exempelvis Afghanistan 

och Somalia vars handlingar som utfärdas där inte tillmäts något högt bevis-

värde i Sverige. 

                                                 
4 MIG 2009:17. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda hur de svenska reglerna om barns 

bristande processbehörighet vid en ansökan om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till en förälder eller annan släkting ser ut och tillämpas samt att se 

hur dessa regler ställer sig i relation till Sveriges förpliktelser enligt internat-

ionell rätt om rätten till familjeåterförening. Ytterligare ett huvudsyfte med 

uppsatsen är att se om det finns några lösningar som kan råda bot på problema-

tiken med barns bristande processbehörighet. 

Mot bakgrund av vad som ovan har nämnts är denna uppsats frågeställningar 

följande. 

– Vad innebär processbehörighet och ställföreträdarskap för barn i allmänhet, 

och i asyl- och anknytningsärenden i synnerhet?  

– Hur bevisar en person att den är legal ställföreträdare för ett barn i anknyt-

ningsärenden?  

– Hur ställer sig rätten till familjeåterförening, barnkonventionen5 och Europa-

konventionen6 till reglerna om processbehörighet och ställföreträdarskap i 

Sverige? 

– Vilka rimliga lösningar finns det för att se till att alla barn ges möjligheten att 

få en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning prövad i sak och 

vem ska vidta de åtgärder som krävs för att instifta lösningen/lösningarna? 

1.3. Avgränsningar 

Denna uppsats är avgränsad till barns processbehörighet vad gäller ansökningar 

om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Uppehållstillstånd på grund av 

skyddsbehov berörs i ett komparativt syfte. Övriga tillståndsgrunder är därmed 

inget som berörs i denna uppsats. Inte heller berörs andra grunder till varför en 

person generellt saknar processbehörighet, såsom psykisk störning. 

                                                 
5 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, nedan kallad barnkonventionen. 
6 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, nedan kallad Europakonventionen. 
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Fokus för denna uppsats är när uppehållstillstånd på grund av anknytning söks 

av ett barn, genom hans eller hennes ställföreträdare, före inresa i Sverige. Un-

dantag från huvudregeln att en ansökan om uppehållstillstånd ska ha gjorts före 

inresa berörs enbart ytligt.  

Ytterligare avgränsning som har gjorts är att uppsatsen enbart berör Europa-

konventionen och barnkonventionen vad gäller internationell rätt. 

1.4. Metod och material 

Denna uppsats har till största del skrivits med utgångspunkt i den rättsdogma-

tiska metoden, där alla relevanta rättskällor har beaktats, i syfte att fastställa 

gällande rätt vad gäller barns bristande processbehörighet och ställföreträdar-

skapsrätten. Detta i relation till rätten till familjeåterförening. Den rättsdogma-

tiska metoden anses idag vara den allmänt mest erkända arbetsmetoden för att 

fastställa gällande rätt i Sverige.7 Rättskällorna som mot bakgrund av 

rättskälleläran har använts i denna uppsats är författningar, förarbeten, praxis 

och doktrin. Det sista kapitlet i denna uppsats har emellertid skrivits ur ett de 

lege ferenda-perspektiv där ett försök till rimliga lösningar har presenterats. 

Med rättskälleläran avses en hierarkisk uppdelning av juridiska källor om vad 

som ska, bör och får användas.8 De källor som ska beaktas är lagstiftning, före-

skrifter och sedvanerättsliga regler. De juridiska källorna som bör tas hänsyn 

till är prejudikat, förarbeten och internationella rättsakter. Det som får beaktas 

är myndigheters publikationer, andra beslut än överinstansers prejudicerande 

beslut, annat lagstiftningskommenterande material och rättsvetenskaplig littera-

tur.9  

Inom migrationsrättens område som helhet finns det generellt mycket lite skri-

vet, detta gäller i samtliga steg i hierarkin. Med denna bakgrund i åtanke har 

emellertid utlänningslagen (2005:716)10 använts som primär källa. Därutöver 

                                                 
7 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning 2005, sid. 250-272 

och Sandgren, Claes, Debatt: är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift för Rättsvetenskap nr 

04-05, 2005, sid. 648-652. 
8 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod, och 

argumentation, andra upplagan, Nordstedts juridik AB, Stockholm, 2007, sid. 36f. 
9 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation, första upplagan, Fritze, Stockholm, 1995, sid. 214-216. [cit. Peczenik, 1995] 
10 Nedan kallad utlänningslagen. 



5 

har Migrationsöverdomstolens prejudicerande beslut använts likaså utlännings-

lagens förarbeten. Då sparsamheten i kommentarerna kring barns bristande 

processbehörighet är mycket tydlig har även andra källor använts, vilket enligt 

Peczenik får användas inom ramen för den rättsdogmatiska metoden för att 

fastställa gällande rätt. De källor som har använts är rättsvetenskapliga artiklar, 

Migrationsverkets egna publikationer, Migrationsverks- och migrationsdom-

stolsavgöranden och juridisk doktrin i form av lagkommentaren från Sandesjö 

och Wikrén samt annan juridisk litteratur. Migrationsverkets och migrations-

domstolarnas beslut respektive domar har emellertid använts primärt för att 

exemplifiera hur gällande rätt praktiskt används, inte hur den teoretiskt ser ut. 

Vidare bör det tilläggas att detta material har använts då det finns mycket få 

avgöranden från Migrationsöverdomstolen som behandlar uppsatsens fråge-

ställningar och förarbetena och lagtexten behandlar uppsatsens ämne mycket 

ytligt. För en närmare och djupare förståelse av uppsatsens ämne har det därför 

varit nödvändigt att se till hur underinstanserna har formulerat 

problemställningarna i sina beslut och framförallt i andra rättsliga ställningsta-

ganden. Hur underinstanserna avgör ärenden och mål är även av generell bety-

delse i förvaltningsrättsliga och migrationsrättsliga perspektiv då det är i dessa 

instanser som den faktiska handläggningen sker av de regler som formas av de 

klassiska rättskällorna. Till viss del har även UNHCR:s handbok11 använts. 

Handboken är ett vägledande dokument som Migrationsöverdomstolen genom 

sitt avgörande i MIG 2006:1 har menat har stor betydelse för ett asylrättsligt 

ärende varmed UNHCR:s handbok bör uppmärksammas i en uppsats som mer 

eller mindre berör asylrätt. 

Enligt Peczenik får även internationellt material används för att fastställa 

gällande rätt utefter den rättsdogmatiska metoden.12 Då denna uppsats berör 

frågan om migration i allmänhet och anknytningsärenden i synnerhet är det 

nödvändigt att fastställa gällande internationell rätt också. Därför har Europa-

konventionen och barnkonventionen legat till grund för en internationell ut-

blick i förhållande till denna uppsats frågeställningar. Detta för att klargöra 

huruvida det finns en rätt för familjer att återförenas. Då Europadomstolen fun-

                                                 
11 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 

ställning, svensk version, Stockholm, september 1996, [cit. UNHCR:s handbok] 
12 Peczenik, 1995, sid. 214-216. 
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gerar som Europakonventionens övervakningsorgan har det även varit av vikt 

att undersöka en del avgöranden från denna domstol.  

Vidare bör det nämnas att EU-rätten kommenteras i denna uppsats primärt där 

den influerar svensk rätt, i synnerhet har familjeåterföreningsdirektivet13 

kommenterats då detta har påverkat svensk lagstiftning i form av rätten till fa-

miljeåterförening.  

Slutligen bör det nämnas att en komparativ metod har använts i uppsatsen. 

Detta då det har varit naturligt att jämföra den svenska gällande rätten i kon-

trast med Europakonventionens bestämmelser och Europadomstolens avgöran-

den vad gäller rätten till familjeåterförening.  

1.5. Disposition 

Denna uppsats är indelad i kapitel och avsnitt. Varje kapitel inleds med en 

kortare redogörelse för vad som återfinns i just det kapitlet.  

Uppsatsen inleds med detta kapitel som redogör för bakgrunden till uppsatsen, 

men även dess syfte och frågeställningar samt metod och materialval. Detta 

inledande kapitel behandlar även dispositionen över uppsatsen och en del be-

grepp förklaras även kortfattat i slutet av kapitlet.  

Nästkommande kapitel behandlar tre olika rättsområden avseende barns bris-

tande processbehörighet i respektive område. Kapitlet inleds med en förklaring 

om processbehörighet för att sedan övergå och behandla frågan om barns pro-

cessbehörighet i civilrättsliga mål. Däri återges även ett undantag från reglerna 

om barns bristande processbehörighet. Härefter presenteras allmänna 

förvaltningsrättsliga regler om barns bristande processbehörighet och den 

speciella regleringen om ställföreträdarskap vad gäller LVU-mål. Därefter be-

handlas frågan om barns processbehörighet och frågan om ställföreträdarskap 

för det fall ett barn söker asyl i Sverige. Frågan om när ett barn söker uppe-

hållstillstånd på grund av anknytning och hans eller hennes behörighet att göra 

detta samt frågan om barns ställföreträdare i sådana ärenden behandlas där-

efter. 

                                                 
13 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening. 

Nedan kallad familjeåterföreningsdirektivet.  
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I kapitel 3 behandlas bevisfrågor vad gäller barns ställföreträdare. Kapitlet in-

leds med ett avsnitt om allmänna förvaltningsrättsliga regler om beviskrav och 

andra bevisfrågor. Därefter behandlas ett avsnitt om bevisregler vad gäller 

ställföreträdare och hur dessa personer bevisar sin rätt att föra ett barns talan. 

Häri kommer således det uppställda beviskravet att behandlas men även vilka 

begrepp som är relevanta i frågan om bevisning och ställföreträdare för barn. 

Det kommer även redogöras för ett par ”verkliga” ärenden i detta kapitel som 

tydliggör den problematik som föreligger avseende bevisning och ställföre-

trädarskap. 

I kapitel 4 behandlas barns bristande processbehörighet och rätten till 

familjeåterförening enligt internationell rätt och EU-rätt. Kapitlet inleds med 

ett avsnitt om Europakonventionen och särskilt fokus läggs på art. 8 Europa-

konventionen. Nästkommande avsnitt behandlar barnkonventionen och då sär-

skilt principen om barnets bästa. Därefter behandlas EU-rätten och då särskilt 

rätten till familjeåterförening enligt familjeåterföreningsdirektivet. Här bör 

nämnas att EU-rätten behandlas överallt i uppsatsen mot bakgrund av EU-

rättens genomslag på svensk rätt. 

Kapitel 5 behandlar frågan om juridiskt bistånd och framförallt vem som har 

rätt att få ett offentligt biträde betalt av staten för att få hjälp med sin ansökan 

om uppehållstillstånd. Därefter diskuteras även möjligheten att på annat sätt få 

betald juridisk rådgivning genom exempelvis rättshjälpslagen (1996:1619)14. 

I kapitel 6 behandlas frågan om Migrationsöverdomstolens roll i migrations-

processen, då särskilt Migrationsöverdomstolens roll som prejudikatinstans. 

Häri behandlas även frågan om vad Migrationsöverdomstolen, som 

prejudikatinstans, kan göra. I avsnittet efter detta behandlas frågan om dubbel-

relevanta rättsfakta som Högsta domstolen har behandlat i ett flertal mål, d.v.s. 

hur man ska behandla omständigheter som handlar om både processförutsätt-

ningen och sakfrågan i ett mål. 

I kapitel 7 behandlar uppsatsen frågan om barns bristande processbehörighet 

och frågan om ställföreträdarskap som ett problem vari ett de lege ferenda-

                                                 
14 Nedan kallad rättshjälpslagen. 
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resonemang även ges. En sammanfattning av problematiken, ett förslag på lös-

ning samt vem som kan lösa problematiken behandlas därigenom i kapitel 7. 

1.6. Begrepp 

I denna uppsats används en del begrepp och förkortningar som för det mesta 

överensstämmer med gängse praxis. Oaktat detta är det bra att förtydliga vad 

som åsyftas i just denna uppsats avseende de begrepp som används.  

Anknytningsperson – avser den person som befinner sig utanför Sverige och 

söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till referenspersonen. 

Asylsökande – en person som ansöker om uppehållstillstånd på grund av 

skyddsbehov enligt 4 kap. 1-2 a §§ och 5 kap. 1 § utlänningslagen.15  

Barn – en person som är under 18 år.16 

LVU-mål/ärenden – ärenden och mål som handläggs i enlighet med lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga17. 

Referensperson – avser den person som befinner sig i Sverige och vars anhörig 

söker uppehållstillstånd på. 

Ställföreträdare – en person som inte är biologisk förälder utan genom sed-

vänja, tradition eller av lagstiftning har blivit tillerkänd en legal ställföreträdar-

rätt för ett barn.18 

Vårdnadshavare – en person som är biologisk förälder till ett barn som däri-

genom har en legal vårdnadsrätt över barnet. 

2. Barns processbehörighet 

Svensk förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt saknar lagregler för vem 

som har processbehörighet.19 Huvudregeln är ändock att samtliga människor 

                                                 
15 Se 1 kap. 3 § och 12 §, 4 kap. 1 §, 2 § och 2 a § och 5 kap. 1 § utlänningslagen. 
16 Se 1 kap. 2 § utlänningslagen. 
17 Nedan kallad LVU. 
18 Se exempelvis prop. 2004/05:136 sid. 48. 
19 Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, andra upplagan, 

Nordstedts juridik AB, Stockholm, 2007, sid. 85. [cit. Bohlin & Warnling-Nerep, 2007] 
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har processbehörighet i Sverige, bortsett från barn och personer med en psykisk 

störning där huvudregeln istället är att dessa personer saknar processbehörighet 

och behöver någon som för deras talan.20 När processbehörighet diskuteras 

måste även två sammankopplade begrepp nämnas och belysas. Dessa är talerätt 

och partsbehörighet. Dessa begrepp kommer kortfattat diskuteras härnedan.  

Då det inte finns några speciella förvaltningsrättsliga regler om process-

behörighet, inte heller speciella migrationsrättsliga, så innebär detta att det som 

nedan skrivs som civilrättsliga regler även i stora drag gäller inom förvalt-

ningsrätten. Här bör det påpekas att migrationsrättens område ofta räknas in 

inom förvaltningsrätten. Därför blir en jämförelse mellan allmän förvaltnings-

rätt och migrationsrätten ofta en naturlig sådan. Det finns en del regler som 

avviker från normerna om att barn saknar processbehörighet i Sverige, varför 

det är av intresse att undersöka dessa närmare.21  

Processbehörighet är ett processhinder som en domstol eller myndighet ska 

beakta ex officio. Detta innebär att barn, som enligt huvudregeln saknar pro-

cessbehörighet, måste ha en vårdnadshavare eller en annan särskild ställföre-

trädare som har rätt att föra en process för barnens räkning. Därmed är en nära 

sammankopplad fråga när diskussioner förs om barns processbehörighet givet-

vis vem som kan och får föra barnets talan. Därför är det av vikt att reglerna 

inom civilrätten, förvaltningsrätten och migrationsrätten tas upp angående frå-

gan om vem som kan agera som ett barns ställföreträdare. Redan här bör det 

dock nämnas att det är mycket svårt att hitta uttalanden om varför barn inte 

själva ges behörighet att föra sina egna processer. Mattsson har emellertid me-

nat att syftet bakom att ha ställföreträdare som för ett barns talan är att tillskapa 

en rättssäker process för det enskilda barnet då barnet inte har samma möjlighet 

som en vuxen att tillvarata sina egna intressen.22 Kravet på att ett barn 

                                                 
20 Ekelöf, Per Olof, Rättegång H 2, åttonde upplagan, Nordstedts juridik AB, Stockholm, 1996, 

sid. 51. [cit. Ekelöf, 1996] 
21 Se mer om detta under avsnittet 2.2.1. ”Processbehörighet”. 
22 Mattsson, Titti, Barnet och rättsprocessen: rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i 

samband med beslut om tvångsvård, Diss. Lund: Lund universitet, 2002, sid. 167. [cit. 

Mattsson, 2002]. 
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representeras av en vuxen inför en myndighet eller domstol medför därigenom, 

enligt Mattsson, att barnet tillförsäkras en rättssäker process.23 

I detta avsnitt kommer en kort presentation av den civilrättsliga process-

behörigheten att ges och därefter en kort presentation av den förvaltnings-

rättsliga aspekten på processbehörigheten. Den senare presentationen kommer 

särskilt behandla processbehörighet inom LVU-mål. Anledningen till att både 

den civilrättsliga aspekten och den förvaltningsrättsliga aspekten behandlas i 

denna uppsats är att det inte finns några lagstadgade regleringar inom 

migrationsrättens område, varför en jämförelse mellan de olika rättsområdena 

är avgörande för förståelsen om svenska regler om processbehörighet.24 Här 

bör det betonas att om migrationsrätten saknar bestämmelser om en rättslig 

fråga ska rättstillämparen övergå till den allmänna förvaltningsrätten i 

förvaltningslagen (1986:223)25 för vägledning och om förvaltningsrätten sak-

nar detta ska rättstillämparen övergå till de civilrättsliga regleringarna i rätte-

gångsbalken (1942:740).  

Härefter kommer en djupare diskussion om processbehörigheten inom asyl- 

och anknytningsmål att föras. Den senare återgivelsen kommer ta sikte på att 

undersöka två givna situationer i asyl- och anknytningsärenden. Först och 

främst kommer ensamma barn som anhängiggör ett ärende hos Migrations-

verket utan någon ställföreträdare att behandlas. Därefter kommer diskussionen 

behandla när det finns en ställföreträdare som ansöker om uppehållstillstånd i 

Sverige antingen på grund av skyddsskäl eller på grund av anknytning till ett 

barn som han eller hon påstår att hon eller han är ställföreträdare för. Av peda-

gogiska skäl kommer denna deskriptiva del om processbehörighet för barn i 

migrationsrätten att behandlas under två underkategorier, asylärenden och an-

knytningsärenden. 

                                                 
23 Mattsson, 2002, sid. 167. 
24 Här ska det poängteras att varken den civilrättsliga delen eller den förvaltningsrättsliga 

ämnar vara uttömmande om ämnet i denna uppsats. Istället har de väsentliga delarna valts ut 

för att belysa ämnet. 
25 Nedan kallad förvaltningslagen. 
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2.1. Civilrättsligt om processbehörighet 

2.1.1. Processbehörighet 

Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381)26 har barn inte samma 

rättshandlingsförmåga som vuxna. En persons rättshandlingsförmåga korrelerar 

med personens processbehörighet på så vis att om personen saknar 

rättshandlingsförmåga över viss egendom saknar han eller hon även process-

behörighet för den egendomen.27 Detta innebär att barn, som huvudregel, sak-

nar rätten att själva föra sin talan i en process. De är således 

processobehöriga.28 Därför behöver barn, som huvudregel, någon som för pro-

cessen åt dem.29 

Ett undantag från denna huvudregel inom civilrätten framgår av 6 kap. 12 § 

och 9 kap. 2-5 §§ föräldrabalken där det framgår att barn som är 16 år eller 

äldre har processbehörighet avseende egendom de har införskaffat för egen-

intjänade pengar. Således finns det undantag från huvudregeln inom civil-

rättsliga mål, barn har i vissa fall egen processbehörighet.30 

Brister i processbehörigheten utgör ett processhinder som en domstol ska pröva 

ex officio.31 Processhindret ska emellertid inte direkt leda till att domstolen ska 

avvisa, i detta fall, barnets talan, utan ska istället söka avhjälpa bristen. 

Avhjälpandet kan ske genom att barnets vårdnadshavare eller någon annan som 

kan agera för barnets räkning processleds till att inträda i processen.32  

2.1.2. Partsbehörighet och talerätt 

Processbehörighet har två besläktade begrepp inom all processrätt. Dessa är 

partsbehörighet och talerätt. Som har nämnts ovan utgör dessa tre begrepp tre 

olika processhinder som en domstol måste beakta ex officio.  

                                                 
26 Nedan kallad föräldrabalken. 
27 Ekelöf, 1996, sid. 51.  
28 Dahlstrand, Lotta, Barns deltagande i familjerättsliga processer, Juridiska fakulteten, Univ., 

Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2004, sid 114. [cit. Dahlstrand, 2004] 
29 Se mer nedan. 
30 Ekelöf, 1996, sid. 52. 
31 Ekelöf, 1996, sid. 52. 
32 Ekelöf, 1996, sid. 102. 
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Alla människor är partsbehöriga. Begreppet som sådant innebär att alla män-

niskor har rätt att vara part i ett mål. Detta oavsett om personen är process-

behörig eller har talerätt.33 För fysiska personer utgör detta krav oftast inget 

större problem då partsbehörigheten korrelerar med en persons civilrättsliga 

rättssubjektivitet34.35 Vad som nu har nämnts medför att även barn är parts-

behöriga och därmed kan uppträda som parter i mål. Vad som därmed bör för-

tydligas är att det är ett barn som ska stå som part i ett mål som rör barnet, inte 

hans eller hennes vårdnadshavare eller någon annan ställföreträdare. 

Vidare behöver en person ha talerätt för att kunna väcka en talan i domstol. 

Talerätt innebär att personen måste ha rätt att vara part i en rättegång avseende 

den tvistiga saken.36 För att ha talerätt krävs det att personen berörs av den 

tvistiga saken i målet. Talerätt medför att en person får en del processuella 

rättigheter i en tvist, bland annat att en part får initiativrätt (rätt att inleda en 

process), möjlighet att vara motpart i ett mål, argumentationsrätt (rätten att 

argumentera för sin sak i ett mål), rätt att tillföra processmaterial och 

överklaganderätt.37 För det fall ett barn saknar denna form av anknytning som 

krävs för att ha talerätt, kan inte en vårdnadshavare eller annan ställföreträdare 

läka denna brist. Istället är bristande talerätt ett processhinder som inte går att 

läka.38 Detta ter sig emellertid naturligt mot bakgrund av att om en person sak-

nar talerätt så bör han eller hon inte heller kunna processa i ett mål mot bak-

grund av att han eller hon inte påverkas av en eventuell utgång av det målet. 

2.1.3. Ställföreträdarskap civilrätt 

Vad som ovan har sagts innebär förstås inte att ett barn aldrig kan förekomma i 

domstolssammanhang. Istället har lagstiftaren valt att kunna utse ställföre-

trädare för barn som ska tillvarata barns intressen.39 Den som normalt anses 

vara ställföreträdare för barnet är hans eller hennes vårdnadshavare, vilket oft-

                                                 
33 Ekelöf, 1996, sid. 48. 
34 Begreppet innebär att en person kan ikläda sig rättig- och skyldigheter enligt materiella 

rättsregler och därmed kan väcka talan om dessa rättig- och skyldigheter. 
35 Lindell, Bengt, Civilprocessen, andra upplagan, Iustus Förlag, Uppsala, 2003, sid. 203. [cit. 

Lindell, 2003] 
36 Ekelöf, 1996, sid. 55. 
37 SOU 1987:7 sid. 58. 
38 Lindell, 2003, sid. 203. 
39 Se 11 kap. 1 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740). 



13 

ast är föräldrarna.40 Det föreligger därmed en form av presumtion om att det är 

barnets vårdnadshavare som är barnets ställföreträdare. Detta då vårdnads-

havarna även är förmyndare för barnet och därmed är behöriga att företräda 

barnet i en rättslig tvist.41 Vidare är huvudregeln att barnets båda föräldrar ska 

agera för barnets intresse såsom en enhet. Det bör emellertid framhållas att 

barnet givetvis är parten i målet, men företräds av hans eller hennes vårdnads-

havare eller annan legal ställföreträdare.42  

Där barnets vårdnadshavare saknar en faktisk möjlighet att agera såsom barnets 

ställföreträdare, exempelvis när vårdnadshavarna är döda, har domstolarna 

möjligheten att utse en särskilt förordnad förmyndare och ställföreträdare för 

barnet.43 Där barnet och vårdnadshavarna har motstående intressen kan dom-

stolarna även utse en god man som ska tillvarata barnets intresse.44 Detta in-

stitut finns till för att skydda barnets intresse från vårdnadshavarnas och där-

med säkerställa att barnets bästa genomsyras i svensk rätt. Det är även ett steg i 

att erkänna barnet som en egen suverän person som erkänns rättigheter på så 

vis att han eller hon kan ha motstående intressen gentemot sina vårdnadsha-

vare.  

2.2. Förvaltningsrättsligt om processbehörighet, särskilt 

LVU 

2.2.1. Processbehörighet 

Som ovan har nämnts finns det inga grundläggande regler i varken 

förvaltningslagen eller förvaltningsprocesslagen (1971:291)45 som föreskriver 

avsteg från att barn inte har processbehörighet i Sverige.46 Istället är det de 

civilrättsliga reglerna som analogivis får sätta standarden för processbehörig-

heten inom förvaltningsprocessen. Bohlin och Warnling-Nerep har exempelvis 

menat att processbehörighet innebär ”[… ] att han [eller hon] med rättslig ver-

                                                 
40 Ekelöf, 1996, sid. 51. 
41 Se 6 kap. 2 § och 10 kap. 2 § föräldrabalken. 
42 Ekelöf, 1996, sid. 52. 
43 Se 10 kap. 5 § föräldrabalken. 
44 Se 11 kap. föräldrabalken. 
45 Nedan kallad förvaltningsprocesslagen. 
46 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, sid. 85. 
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kan kan företa olika slags processuella handlingar […]”.47 Processbehörighet 

innebär således att en person kan föra sin egen talan inför en domstol eller 

myndigheter och i processen vidta processuella handlingar.48 Det kan därför 

även påpekas att barn, som huvudregel, är processobehöriga även i mål som 

avser förvaltningsrättsliga spörsmål.  

Det finns emellertid väsentliga undantag från denna huvudregel, vilket ut-

trycker sig i bl.a. LVU-mål. Där har barn som är 15 år eller äldre getts process-

behörighet.49 Att 15 åringar har getts processbehörighet i LVU-mål innebär att 

barnet har rätt till större insyn i processen i form av partsinsynen enligt 16 § 

förvaltningslagen, men även att barnet kan påverka det offentliga biträdet i 

större utsträckning.50 Processbehörigheten inträder dock inte förrän barnet har 

fyllt 15 år, och åldern ska ha inträtt innan barnet företar någon form av process-

handling.51 Detta betyder emellertid inte att barn under 15 år saknar möjlighet 

att ha en åsikt i ett LVU-mål. Istället framgår det av 1 § 5 st. LVU att ett barns 

åsikt ska ha betydelse i processen. Det framgår visserligen enbart att barnets 

bästa ska stå i centrum för prövningen, men detta har tolkats i ljuset av barn-

konventionen och därmed att barn ska ha rätt att få sin åsikt uttalad.52 Enligt 

barnkonventionens art. 12 framgår det att ett barn har rätt att få sin åsikt hörd 

vad gäller åtgärder som påverkar eller rör barnet. Då ett LVU-ärende rör just 

barnet anses det givet att barnet ska få sin åsikt om omhändertagandet noterad 

och beaktad.53 Oaktat vad som sägs i 1 § 5 st. LVU ska ett barn under 15 år 

företrädas av en särskild ställföreträdare.54 Frågan kommer att behandlas ne-

dan. 

                                                 
47 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, sid. 85. 
48 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, nionde upplagan, Jure förlag, 

Stockholm, 2012, sid. 60. [cit. Ragnemalm, 2012]. 
49 Se 36 § 2 st. LVU. 
50 Mattsson, 2002, sid. 173. 
51 RÅ 1939 Fi 647. 
52 RÅ 2005 ref. 66, där en 12-årig flicka som hade blivit omhändertagen enligt LVU motsatte 

sig umgänget med sin mamma (som även var vårdnadshavare). Socialnämnden beslutade att 

om ett totalt umgängesförbud på grund av flickans åsikt. Högsta förvaltningsdomstolen 

fastställde detta beslut mot bakgrund av principen om barnets bästa.  
53 En djupare diskussion om barnkonventionen och art. 12 i barnkonventionen återfinns under 

avsnittet 3. ”Processbehörighet och rätten till familjeåterförening”. 
54 Lundgren, Lars m.fl., Nya sociallagarna – med kommentarer, Zeteo, uppdaterad 1 januari 

2014, kommentaren till 36 § LVU. 
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2.2.2. Partsbehörighet och talerätt 

Det råder inga skillnader mellan begreppet partsbehörighet mellan 

förvaltningsrättsliga och civilrättsliga regler.55 De förvaltningsrättsliga reglerna 

om talerätt skiljer sig emellertid något varför en kortare diskussion om detta 

kommer härnäst. 

Det råder en viss tveksamhet vilket begrepp som ska användas när det kommer 

till talerätt inom förvaltningsprocessrätten. Denna uppsats behandlar inte denna 

frågeställning utan har, för enkelhetens skull, valt att benämna talerätt även för 

talerätt vad gäller förvaltningsprocessrätten. För att en enskild ska anses ha 

talerätt i ett förvaltningsrättsligt mål krävs det antingen att han eller hon är part 

i första instans (vanligtvis i ärendet hos en förvaltningsmyndighet), att den en-

skildes rättsställning påverkas, att den enskilde har ett erkänt intresse eller att 

den enskilde har ett rättsskyddsintresse.56 Det är således grunderna för tale-

rätten som skiljer förvaltningsprocessrätten från den allmänna processrätten. I 

övrigt medför talerätt samma rättigheter i förvaltningsprocessrätten som i all-

män processrätt varför det hänvisas till avsnitt 2.1.2. för en redogörelse för 

dessa.57 

2.2.3. Ställföreträdarskap LVU 

I LVU-mål finns det ofta två motstående intressen, dels barnets och dels 

föräldrarnas. Därför är det ofta lämpligt att någon annan än vårdnadshavaren 

till barnet agerar som ställföreträdare för barnet.58 Barn som är under 15 år har 

därför, enligt rättshjälpslagen och LVU, ett offentligt biträde som också agerar 

som barnets ställföreträdare.59 Barnet får därför i LVU-mål en självständig roll 

från sina föräldrar som ofta har motstående intressen i förhållande till barnet. 

Dessa motstående intressen kan vara att på ena sidan finns ett barn som har fått 

ett beslut om tvångsvård meddelat mot sig och på andra sidan, barnets föräld-

rar. Om det därigenom finns motstående intressen kan naturligtvis inte barnets 

föräldrar agera såsom legala företrädare och värna om barnets intressen. Givet-

                                                 
55 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, sid. 84-85. 
56 Se Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i RÅ 1995 ref. 77, RÅ 1994 ref. 82 och RÅ 

2006 ref. 9 för en djupare analys vad dessa olika saklegitimationsgrunder innebär.  
57 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, sid. 86ff. 
58 Prop. 1994/95:224, sid. 45. 
59 Prop. 1994/95:224, sid. 44.  
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vis kommer föräldrarna, även för barnets räkning, agera utifrån att de får som 

de vill ha det. Därför har lagstiftaren valt att inkorporera att en tredje part ska 

agera som barnets ställföreträdare för att på så vis värna om barnets intressen i 

processen.60 I förarbetena till denna bestämmelse menade regeringen att det 

inte borde innebära några större problem för det offentliga biträdet att agera i 

två roller, dels som offentligt biträde och dels som ställföreträdare för barnet.61 

Vad som dock ska belysas är att barn som är 15 år och äldre inte har en särskild 

företrädare, utan enbart ett offentligt biträde.62  

Mot bakgrund av vad som ovan har sagts om ställföreträdarskap i LVU-mål, 

kan det te sig förvånande att Högsta förvaltningsdomstolen den 23 januari 2014 

meddelade prövningstillstånd i ett mål rörande ställföreträdarskap i ett LVU-

mål.63 I målet hade en pojke på 13 år blivit omhändertagen i enlighet med 

LVU. Han ville bestrida omhändertagandet medan hans offentliga biträde 

tillika ställföreträdare ville godta detsamma. Barnets ställföreträdare framförde 

sin och barnets åsikt till såväl förvaltningsrätten som kammarrätten. 

Förvaltningsrätten fastställde beslutet.64 Barnets ställföreträdare överklagade 

förvaltningsrättens beslut med motiveringen att han inte kunde göra något 

annat än att följa sin klients önskan, detta oavsett sin egen åsikt. Han hänvisade 

till att han var tvungen att agera som hans klient ville med hänvisning till 

advokatetiska regler. Kammarrätten avvisade emellertid barnets talan med 

hänvisning till att barnet självt saknar processbehörighet då han enbart är 13 år 

och hans ställföreträdares åsikt var att förvaltningsrättens beslut var korrekt, 

varför beslutet inte gick ställföreträdaren emot.65 Således kunde inte ställföre-

trädaren överklaga beslutet, detta då han enligt 36 § LVU är särskild företrä-

dare för barnet och barnet är för ungt för att ha egen processbehörighet. Trots 

att rättsläget, som ovan har redovisats, framstår som tämligen klart har Högsta 

förvaltningsdomstolen nu meddelat prövningstillstånd för att pröva frågan om 

ett barn som inte är över 15 år ska ha rätt att få sitt överklagande prövat av en 

överinstans trots att hans offentliga biträde och därmed ställföreträdare är av en 

                                                 
60 Prop. 1994/95:224 sid. 45ff.  
61 Prop. 1994/95:224, sid. 46. 
62 Se 36 § LVU e contrario.  
63 Se protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen i målnummer 7854-13, undertecknat den 23 

januari 2014. 
64 Målnummer 11907-13E, meddelat den 12 november 2013 av Förvaltningsrätten i Göteborg. 
65 Målnummer 6678-13, meddelat den 25 november 2013 av Kammarrätten i Göteborg. 
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annan uppfattning. Hur Högsta förvaltningsdomstolen ämnar avgöra före-

liggande mål är ovisst. Det är emellertid möjligt att domstolen väljer att ut-

vidga ett barns processbehörighet varför det är mycket intressant att följa detta 

mål. Detta särskilt när det ställs i relation till vad som nedan kommer att anfö-

ras om Migrationsöverdomstolens roll i migrationsprocessen. 

2.3. Processbehörighet i vissa migrationsmål 

Barn i utlänningsärenden är personer under 18 år.66 Frågan är dock vid vilken 

tidpunkt åldern får betydelse i utlänningsärendet. Migrationsöverdomstolen har 

prövat frågan i MIG 2007:5. I MIG 2007:5 hade ett barn sökt om asyl i Sverige 

och var under 18 år vid ansökningstillfället. Under processens gång hann bar-

net emellertid bli myndigt. Migrationsöverdomstolen fastslog att det i ärenden 

om uppehållstillstånd är åldern vid prövningstillfället som är det relevanta, inte 

åldern vid ansökningstillfället. 

Det finns inga speciella regler om processbehörighet inom migrationsrättens 

område.67 Istället har Migrationsöverdomstolen implicit uttryckt att det är de 

allmänna reglerna om processbehörighet som även genomsyrar migrations-

rätten.68 Detta innebär att barn normalt saknar processbehörighet i migrations-

ärenden.  

Härnedan kommer ett antal vanligt förekommande situationer diskuteras uti-

från ett ställföreträdarperspektiv. Detta då huvudregeln är att barn i asyl- och 

anknytningsärenden saknar processbehörighet. De kan därmed inte anhäng-

iggöra en ansökan om uppehållstillstånd på egen hand. Istället måste någon 

som agerar som ställföreträdare göra det åt dem.  

2.3.1. Processbehörighet i asylärenden 

Innan en diskussion förs om barns processbehörighet i asylärenden torde en 

redogörelse för vad det innebär att söka asyl ges. Denna redogörelse avser 

                                                 
66 Se 1 kap. 2 § utlänningslagen. 
67 Nilsson, Eva, Barn i rättens gränsland: om barnperspektivet vid prövning om 

uppehållstillstånd, Iustus Förlag, Diss. Umeå: Umeå universitet, 2007, sid. 64. [cit. Nilsson, 

2007] 
68 Se MIG 2009:17. 
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emellertid inte att vara uttömmande då asylrätt i sin helhet är ett mycket stort 

rättsområde varför enbart en grundläggande förklaring kommer att ges.69  

Att söka uppehållstillstånd på grund av asyl innebär att man ansöker om uppe-

hållstillstånd på grund av skyddsbehov. Bestämmelserna om skyddsbehov åter-

finns i 4 kap. 1-2 a §§ utlänningslagen. Om en sökande uppfyller någon av nu 

nämnda bestämmelsers rekvisit har man rätt till uppehållstillstånd enligt 5 kap. 

1 § utlänningslagen. En asylsökande söker därmed uppehållstillstånd genom att 

åberopa att han eller hon är flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt 

skyddsbehövande. Att det är fråga om ett barn som söker uppehållstillstånd på 

grund av skyddsbehov förändrar inte vilka bestämmelser om uppehållstillstånd 

som den prövande myndigheten ska beakta. Den enda skillnaden vid frågan om 

ett barn har ett behov av internationellt skydd gentemot sitt hemland är att 

principen om barnets bästa ska beaktas enligt 1 kap. 10 § utlänningslagen. 

För att en person ska betraktas som en flykting krävs det att han eller hon är 

utanför det land som personen är medborgare i på grund av att personen känner 

en välgrundad fruktan för förföljelse kopplad till en av de olika förföljelse-

grunderna. Personen ska inte ha möjlighet att erhålla skydd från hemlandets 

inhemska myndigheter och ska inte heller kunna fly internt i landet. 

Definitionen som återges i 4 kap. 1 § utlänningslagen överensstämmer med 

FN:s flyktingkonventions definition om vad en flykting är och tolkningen av 

bestämmelsen ska därigenom följa samma anda som konventionen.70  

Om det istället föreligger en grundad anledning att anta att en person som be-

finner sig utanför sitt hemland löper en risk att straffas med döden eller torteras 

eller på annat sätt utsättas för omänsklig behandling ska personen anses vara 

alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen. Detta förutsätter 

emellertid även att personen saknar möjlighet att få skydd av de inhemska 

                                                 
69 För en större och mer omfattande genomgång avseende de olika skyddsgrunderna i svensk 

rätt hänvisas till Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen: med kommentarer, 

nionde upplagan Nordstedts juridik AB, Stockholm, 2010, sid. 155-198. [cit. Wikrén & 

Sandesjö, 2010] 
70 Prop. 1996/97:25 sid. 96 f. 
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myndigheterna. En person ska även betraktas vara alternativt skyddsbehövande 

om det råder väpnad konflikt i hemlandet.71  

Om personen varken ska anses vara flykting eller alternativt skyddsbehövande 

kan personen fortfarande vara att anse som övrig skyddsbehövande. För att 

betraktas som övrig skyddsbehövande kräver 4 kap. 2 a § utlänningslagen att 

personen behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på 

grund av svåra motsättningar i landet samt på grund av detta känner en väl-

grundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp alternativt att personen inte 

kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof. Precis som för de 

andra två bestämmelserna krävs det att personen befinner sig utanför sitt hem-

land och att det saknas vilja eller möjlighet för de inhemska myndigheterna att 

skydda personen.  

Att en person söker uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov innebär 

således inte att en person flyr till något eller någon utan snarare att personen 

flyr från något eller någon. 

2.3.1.1. Ensamkommande barns processbehörighet 

Ovan har det påpekats att barn saknar processbehörighet och därmed saknar 

rätten att ensamt anhängiggöra ärenden hos Migrationsverket. Istället behöver 

barn som kommer till Sverige för att söka asyl någon ställföreträdare såsom en 

vårdnadshavare eller annan särskilt utsedd ställföreträdare. Ensamkommande 

barn kommer per definition till Sverige utan vårdnadshavare och utan annan 

legal ställföreträdare varför de enligt huvudregeln inte kan ansöka om uppe-

hållstillstånd.72  

För det fall ensamkommande barn inte skulle ha en faktisk möjlighet att söka 

asyl i Sverige skulle detta dock kränka internationell rätt.73 I exempelvis 

flyktingkonventionen74 framgår det att alla människor har en rätt att söka asyl. 

Barnkonventionen berör ett barns rätt att söka asyl i art. 22. Dessa rättsakter är 

                                                 
71 Se exempelvis Migrationsverket, Rättschefens rättsliga ställningstagande angående 

säkerhetssituationen i Syrien, RCI 14/2013, Lifosnummer 30750, 2013-09-02.  
72 Nilsson, 2007, sid. 65. 
73 Prop. 2004/05:136 sid. 44-45. 
74 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning. 



20 

bindande för Sverige då rättsakterna har ratificerats.75 Lagstiftaren valde emel-

lertid inte att tillerkänna barn i asylärenden processbehörighet utan istället in-

fördes en lag som tillser behovet genom att en god man utses till ensam-

kommande barn. Denna lag tillkom för att inte bryta internationell rätt i all-

mänhet och barnkonventionen i synnerhet.76 

Enligt 1-2 §§ lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn77 ska en 

god man förordnas för ett barn som kommer till Sverige och är minderårig, 

utländsk medborgare eller statslös och är skild från sina vårdnadshavare eller 

någon annan myndig som har rätten att företräda barnet. Lagstiftningen tar 

därmed inte sikte på att barnet måste söka just asyl för att tillförordnas en god 

man till sig, men barnet måste befinna sig i Sverige.78 

Syftet med en god man för ensamkommande barn är att ge barnen en trygg 

tillvaro i Sverige, oavsett om tiden för vistelsen är begränsad.79 Den utsedda 

gode mannen ska träda in istället för en vårdnadshavare eller annan legal ställ-

företrädare för barnet och har därmed ett ansvar för barnets välbefinnande.80  

Vidare framgår det av 18 kap. 4 § utlänningslagen att det föreligger en skyldig-

het för den gode mannen att söka asyl för det ensamkommande barnet.81 Barnet 

kan, som ovan har konstaterats, inte självt anhängiggöra ärendet hos 

Migrationsverket. Det är emellertid kommunernas överförmyndarnämnder som 

utser gode män till ensamkommande barn efter ansökan från Migrations-

verket.82 Dessa steg medför att det kan ta lång tid för ett barn att få en god man 

utsedd till sig. För att inte avstanna asylprocessen på grund av långa handlägg-

ningstider hos överförmyndarnämnderna har lagstiftaren valt att det offentliga 

biträdet ska bekräfta barnets asylansökan om en god man inte har hunnit för-

ordnas.83 Vidare framgår det av 18 kap. 3 § utlänningslagen att det offentliga 

biträdet ska agera som ställföreträdare för barnet fram tills dess att god man har 

                                                 
75 Flyktingkonventionen ratificerades av Sverige 1954 och barnkonventionen ratificerades av 

Sverige 1990. 
76 Prop. 2004/05:136 sid. 45. 
77 Nedan kallad lagen om god man för ensamkommande barn. 
78 Se mer nedan.  
79 Prop. 2004/05:136 sid. 26f. 
80 Prop. 2004/05:136 sid. 48f. 
81 Se 18 kap. 4 § utlänningslagen och prop. 2004/05:136 sid. 45. 
82 Se 3 § lagen om god man för ensamkommande barn. 
83 18 kap. 4 § 2 men. utlänningslagen. 
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förordnats.84 Det som redan här bör noteras är att det offentliga biträdet utses 

av Migrationsverket, varför det nästan blivit en huvudregel att ett ensam-

kommande barn får ett offentligt biträde innan en god man har utsetts.85 Detta 

faller sig naturligt då det är Migrationsverket som mottar barnets ansökan om 

uppehållstillstånd och förordnar offentliga biträden, medan Migrationsverket 

måste ansöka hos den anvisade kommunen om att en god man ska utses till 

barnet. 

Det är emellertid inte enbart ensamma barn som kommer till Sverige för att 

ansöka om asyl som tillförordnas en god man, utan även andra ensamkom-

mande barn. Lagstiftaren har inte ställt upp kravet att det är en asylansökan 

som ska ligga till grund för förordnande av god man, utan kravet är enbart att 

barnet ska vara ensamt och vara utländsk medborgare.86 Detta resulterar i att 

barn som kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd på grund av an-

knytning ska tillförordnas en god man.87 Ett ensamkommande barn som kom-

mer till Sverige söker emellertid ofta asyl. Migrationsöverdomstolen har menat 

att en ansökan om asyl inte utgör ett hinder för att personen som ansökt om 

asyl också direkt, eller senare i processen, också ansöker om uppehållstillstånd 

på grund av anknytning.88 Migrationsöverdomstolen uttalade därmed att saken 

i migrationsprocessen är det ansökta uppehållstillståndet och inte vilken grund 

ansökan söks på.89 Skyddsnätet som lagen om god man för ensamkommande 

barn ger till asylsökande barn ska därmed även ges till barn som enbart söker 

uppehållstillstånd på grund av anknytning eller de barn som söker uppehålls-

tillstånd på grund av skyddsskäl och på grund av anknytning. 

                                                 
84 För mer information om det offentliga biträdets roll i migrationsprocessen hänvisas till 

Nyström, Viktoria, Handbok för offentliga biträden i asylprocessen, första upplagan, 

Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2014. [cit. Nyström, 2014] 
85 Nyström, 2014, sid. 27-30. 
86 Jmf. 1-2 §§ i lagen om god man för ensamkommande barn. 
87 Prop. 2004/05:136 sid. 26. 
88 MIG 2007:31. 
89 Att tillägga här är att detta anses vara ett avsteg från vad saken i en allmän 

förvaltningsprocess är. Denna diskussion, om saken i förvaltnings- och i migrationsprocessen, 

ligger dock utanför ramen för denna uppsats. Se emellertid von Essen, Ulrik, Processramen i 

förvaltningsmål: ändring av talan och anslutande frågor, Nordstedts juridik AB, första 

upplagan, Stockholm, 2009, sid 265 ff. [cit. von Essen, 2009]  



22 

Ett godmanskap kan upphöra. Det finns fyra situationer där överförmyndaren i 

den anvisade kommunen ska besluta om att godmanskap ska upphöra.90 Situat-

ionerna är om barnet varaktigt lämnar Sverige, om en särskilt förordnad vård-

nadshavare utses enligt föräldrabalken, om det är uppenbart att en god man är 

obehövlig eller om någon av barnets föräldrar eller någon annan som är legal 

ställföreträdare kommer till Sverige och han eller hon dessutom är i stånd att 

utöva förmyndarskapet och vårdnaden för barnet.  

Det är som huvudregel Migrationsverket som ansöker om att ett ensam-

kommande barn ska få en god man. Dock kan den anvisade kommunens social-

nämnd också ansöka om detta. För det fall en ansökan inte kommer från varken 

Migrationsverket eller socialnämnden kan överförmyndarnämnden självmant ta 

upp frågan om god man för ett ensamkommande barn.91 3 § lagen om god man 

för ensamkommande barn tillsammans med 2 § samma lag tillskapar en 

skyldighet för svenska myndigheter att de facto ansöka till överförmyndar-

nämnden om en god man för ensamkommande barn. Ett ensamkommande barn 

har därmed rätt att få en god man utsedd till sig enligt nu gällande rätt.  

2.3.1.2. En ställföreträdares rätt att söka asyl för ett barn 

Det skyddsnät som finns för ensamkommande barn finns inte för barn som 

kommer med en eller flera som påstår sig vara barnets vårdnadshavare eller 

legala ställföreträdare. Istället finns det en presumtion om att en myndig person 

som söker asyl för sig själv och för ett barn är barnets ställföreträdare.92 Denna 

presumtion framgår även av 11 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740) där det 

framgår att den som för talan för någon annan än sig själv inte, som 

huvudregel, behöver visa bevis om att han eller hon har rätt att föra denna ta-

lan.93 Det framgår emellertid också av nu nämnda bestämmelse att domstolen 

ska förelägga en person att styrka sin behörighet att företräda en annan, om 

domstolen finner tvivel om att personen har rätt till detta. Med denna bakgrund 

framgår det att om en person kommer till Sverige med ett barn och söker asyl 

                                                 
90 Se 5 § lagen om god man för ensamkommande barn. 
91 Se 3 § lagen om god man för ensamkommande barn.  
92 Se Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, URL: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba63109a5/1390548250909/ha

ndbok_migrationsarenden.pdf, uppdaterad 16 december 2013. [cit. Migrationsverkets handbok] 

handbok under avsnittet ”Ställföreträdare för barn”.  
93 Denna presumtion framgår numera även i 49 § 2 st. förvaltningsprocesslagen. 
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för sig själv och för barnet ska det presumeras att personen är ställföreträdare 

för barnet.94  

Denna presumtion kan dock brytas genom att det under exempelvis en asyl-

utredning eller på annat sätt framkommer att den som påstår sig vara barnets 

vårdnadshavare eller ställföreträdare i själva verket inte är det.95 Där barnet är 

tillräckligt gammalt och är mogen nog att så sker, ska en egen asylutredning 

hållas med barnet om Migrationsverket finner det lämpligt i det enskilda fal-

let.96 Detta utan att barnets påstådda ställföreträdare medverkar.97 Att barnet 

ska höras framgår av 1 kap. 11 § utlänningslagen. Syftet bakom att barnet bör 

höras separat är för att barnet självt kan ha skyddsbehov frikopplat från ställ-

företrädarens, samt att barnet har en rätt genom art. 12 barnkonventionen att 

komma till tals.98 Barnet ska ses som en egen individ oavsett om det är ett en-

samkommande barn eller om barnet kommer tillsammans med sin familj till 

Sverige.99 Det är emellertid viktigt att Migrationsverket, innan ett samtal med 

barnet sker utan ställföreträdaren, undersöker om det är lämpligt att höra barnet 

ensamt. Det kan ses som direkt olämpligt att höra ett barn för det fall barnet är 

för litet för att kunna kommunicera, men även om barnet lider av någon form 

av psykiska besvär eller liknande.100 Således ska det finnas tillfälle för barnet 

som kommer till Sverige att påtala att den person som barnet kom med inte är 

barnets förälder.101 Detta är emellertid inte den praktiska verkligheten. I en av 

Migrationsverkets egna rapporter framgår det att en av bristerna i handlägg-

ningen av asylärenden som involverar barn i familjer är barnens möjligheter att 

komma till tals.102 Detta innebär att bristerna ligger i att barn inte alltid får sina 

egna personliga asylskäl hörda och bedömda, men även att det ofta saknas möj-

                                                 
94 Se Domstolsverket, Handläggare i migrationsdomstol, URL: 

http://www.dvhandbok.domstol.se/, uppdaterad september 2007, under avsnittet 4. ”Part, 

ställföreträdare, ombud m.m.”. 
95 Se Migrationsverkets handbok under avsnittet ”Ställföreträdare för barn”. 
96 Prop. 1996/97:25, sid. 263. 
97 SOU 1996:115, sid. 65 ff. 
98 SOU 1996:115, sid. 65 ff. och prop. 2009/10:31 sid. 103 ff. 
99 Wikrén & Sandesjö, 2010, sid. 85. 
100 Wikrén & Sandesjö, 2010, sid. 85. 
101 Diesen, Christian, m.fl., Prövning av migrationsärenden, andra upplagan, Nordstedts juridik 

AB, Stockholm, 2012, sid. 171. [cit. Diesen, 2012] 
102 Migrationsverket – Den lärande organisationen, Sammanställning av analysrapporter från 

kvalitetsuppföljningar genomförda inom verksamhetsområde asylprövning 2012-2013, februari 

2014, sid. 8. [cit. Migrationsverket – Den lärande organisationen] 
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ligheter för barnen att prata med Migrationsverket utan sina föräldrar.103 Denna 

utredningsbrist motiveras emellertid av Migrationsverket genom att det kan 

vara farligt för ett barn att själv prata med Migrationsverket och avge sin bild 

av asylskälen då detta riskerar att stjälpa familjen genom att barnet uppger en 

annan bild. Detta kan skapa stora påfrestningar för barnet och kan därmed 

ibland anses olämpligt.104  

För det fall det kommer fram att ett barn påstår att den som barnet kom till 

Sverige med inte är hans eller hennes riktiga förälder torde Migrationsverket 

vidta en del åtgärder såsom att entlediga det offentliga biträdet för barnet samt 

därtill förordna ett nytt. Enligt 26 § rättshjälpslagen ska ett byte av offentligt 

biträde ske om det föreligger särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl avses 

exempelvis om det föreligger svåra motsättningar inom en familj.105 Häri torde 

de svåra motsättningarna vara att barnet menar att den person som han eller 

hon kom med inte har laglig rätt att företräda barnet. Då vårdnadshavare har en 

stark insynsrätt i vad som försiggår i sitt barns ärende är ett byte av det offent-

liga biträdet en nödvändighet.106 För det fall att barnet påstår att den person 

som barnet kom till Sverige med inte är hans eller hennes mamma eller pappa 

torde det finnas en risk att barnet skadas av personen då hans eller hennes 

asylärende hanteras annorlunda om detta är sant.107 Vidare borde en ansökan 

om god man göras av Migrationsverket för det fall det finns misstankar om att 

personen barnet kom med inte är barnets vårdnadshavare eller förälder. Detta 

då barnet ska, av Migrationsverket, ses som ett ensamkommande barn istället 

för ett barn i familj.108 

2.3.2. Processbehörighet i anknytningsärenden 

För att förstå barns bristande processbehörighet i ärenden om uppehållstillstånd 

på grund av anknytning, fordras en viss baskunskap om vad dessa typer av 

ärenden innebär och vad som stipulerar uppehållstånd på denna grund. En mer 

                                                 
103 Migrationsverket – Den lärande organisationen, sid. 8-9. 
104 Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, första upplagan, Nordstedts juridik 

AB, Stockholm, 2013, sid. 150 f. 
105 Se Migrationsverkets handbok i avsnittet ”Offentligt biträde”. 
106 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
107 Se exempelvis 1 kap. 10 § och 5 kap. 6 § 2 st. utlänningslagen. 
108 Se exempelvis hur Migrationsverkets partsinlaga till migrationsdomstolen i UM 28508-10 

(Förvaltningsrätten i Stockholm).  



25 

djupgående redogörelse om EU-rättens inslag på svensk rätt avseende uppe-

hållstillstånd på grund av anknytning kommer senare.109  

Det finns två bestämmelser om uppehållstillstånd på grund av anknytning i 

utlänningslagen. Det finns två viktiga skillnader mellan dessa, den ena tiller-

känner sökanden en rätt att komma till Sverige på grund av familjeåterför-

ening, medan den andra bestämmelsen anger att uppehållstillstånd får ges till 

den sökande. Den andra skillnaden mellan dessa bestämmelser är de personer 

som åsyftas i respektive bestämmelse. De personer som är uppräknade i 5 kap. 

3 § utlänningslagen har en rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning. 

De personer som är uppräknade i 5 kap. 3 a § utlänningslagen får beviljas 

uppehållstillstånd i Sverige. De personer som är uppräknade i den först nämnda 

bestämmelsen är enligt första punkten make eller maka, enligt andra punkten 

ogifta barn till referenspersonen eller dennes make eller maka, enligt tredje 

punkten adoptivbarn och enligt fjärde punkten föräldrar/förälder till ensam-

kommande barn. Den senare bestämmelsen, där uppehållstillstånd får ges, av-

ses enligt första punkten en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap 

eller ett samboförhållande med en i Sverige boende person, enligt andra 

punkten en utlänning som är närstående till en i Sverige boende person som 

inte omfattas av 5 kap. 3 § utlänningslagen, enligt tredje punkten en utlänning 

som avser att utöva umgänge med ett i Sverige boende barn eller enligt fjärde 

punkten en utlänning som har sitt ursprung i Sverige eller tidigare har haft up-

pehållstillstånd i Sverige. 

I de fall där sökanden tillhör 5 kap. 3 a § utlänningslagen uppställs ytterligare 

krav för att uppehållstillstånd ska beviljas. Dessa ytterligare krav är exempelvis 

att det enligt vissa punkter i 5 kap. 3 a § utlänningslagen ska finnas ett 

beroendeförhållande mellan referenspersonen och sökanden samt att dessa per-

soner ska ha ingått i samma hushållsgemenskap i hemlandet.110 

Det finns emellertid begränsningar i möjligheten att beviljas uppehållstillstånd 

på grund av anknytning. Dessa begränsningar finns i 5 kap. 17-17 b §§ ut-

länningslagen. Det är inte möjligt att i denna uppsats redogöra för alla be-

                                                 
109 Se mer under avsnittet 4.3. ”EU-rätten och rätten till familjeåterförening”. 
110 Dessa ytterligare krav ligger utanför ramen för denna uppsats att beskriva. Detta då var och 

ett av rekvisiten kan utgöra en egen självständig uppsats. 
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gränsningar som återfinns i nu nämnda paragrafer men för att exemplifiera vad 

begränsningarna kan vara kan det påpekas att av 5 kap. 17 a § utlänningslagen 

följer att uppehållstillstånd på grund anknytning får nekas om den sökande 

medvetet lämnat oriktiga uppgifter, om äktenskapet är att betrakta som ett s.k. 

skenäktenskap, om den sökande skulle utgöra ett hot mot den allmänna ord-

ningen och säkerheten eller för det fall äktenskapet skulle röra ett barn. Vad 

som dock även bör nämnas är att 5 kap. 3 § utlänningslagen är grundat på ett 

EU-direktiv vilket gör att Sverige inte självständigt kan skapa begränsningar i 

rätten till att erhålla uppehållstillstånd på grund av anknytning. Begränsning-

arna till denna bestämmelse måste följa av direktivet.111 

Det finns även ytterligare en begränsning i att söka uppehållstillstånd på grund 

av anknytning. Denna begränsning är varifrån ansökan ska ha gjorts. Enligt 5 

kap. 18 § 1 st. utlänningslagen ska en ansökan om uppehållstillstånd ha företa-

gits och beviljats innan inresa till Sverige. I andra stycket i nu nämnda be-

stämmelse framgår emellertid ett antal undantag från denna huvudregel. 

Undantaget vad gäller en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknyt-

ning framgår av 5 kap. 18 § 2 st. 5 p. utlänningslagen. Av 5 kap. 18 § 2 st. 5 p. 

utlänningslagen framgår nämligen ett undantag från huvudregeln som innebär 

att om sökanden har en stark anknytning till en person som bor i Sverige och 

det inte skäligen kan krävas att han eller hon ska resa till ett annat land för att 

inge ansökan därifrån ska sökanden kunna ansöka om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning i Sverige.112 Vidare framgår det av 5 kap. 18 § 4 st. ut-

länningslagen att vid den skälighetsbedömning som framgår av bestämmelsen 

ska de konsekvenser som kan ske om ett barn och en förälder tvingas till 

separation särskilt beaktas.  

Mot bakgrund av denna kortare redogörelse för det svenska regelverket av-

seende uppehållstillstånd på grund av anknytning ska nu barns bristande pro-

cessbehörighet skildras. Denna skildring har delats upp i två typer, dels en-

                                                 
111 Se mer under avsnittet 4.3. ”EU-rätten och rätten till familjeåterförening”. 
112 Det generella kravet på att en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska ha 

lämnats in och bifallits innan inresa till Sverige har emellertid kritiserats av många. Det faller 

emellertid utanför ramen för denna uppsats att redogöra för denna kritik. För mer läsning om 

kritiken rekommenderas Vogel, Hans-Heinrich, Uppehållstillstånd före inresa i Sverige?: Om 

5 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) I: Festskrift till Lars Heuman, första upplagan, 

Stockholm, 2008, s. 527 ff. 
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samma barns processbehörighet men även en ställföreträdares rätt att söka för 

ett barns räkning. 

2.3.2.1. Ensamma barns processbehörighet 

Det finns, som ovan har belysts, inte några lagstadgade regler om ensamma 

barns rätt att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning.113 Det finns där-

med inte några regler som sänker åldern för ett barns processbehörighet vid 

ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Inte heller finns det 

någon lag för barn i utlandet som tillerkänner dem en rätt att få en god man 

tillförordnad till sig för att på så sätt kunna söka om uppehållstillstånd i 

Sverige. Istället har Migrationsöverdomstolen påtalat att det krävs en vård-

nadshavare eller en legal ställföreträdare för att barnet ska kunna anhängiggöra 

ett ärende om uppehållstillstånd.114 Eftersom bristande processbehörighet anses 

vara ett processhinder, medför detta att om en ansökan om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning inkommer till Migrationsverket, så ska denna ansökan 

avvisas om kravet på legal ställföreträdare inte är uppfyllt.115 Mot bakgrund av 

Migrationsöverdomstolens avgörande i MIG 2009:17 är det klarlagt att en-

samma barn, som inte har en ställföreträdare eller inte har någon som kan be-

visa sin ställföreträdarrätt, inte kan få en ansökan om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning prövad i sak. Då dessa barn saknar processbehörighet och 

då detta är ett processhinder ska barnets talan avvisas. 

2.3.2.2. En ställföreträdares rätt att söka uppehållstillstånd på grund av 

anknytning för ett barn 

Som ovan har påpekats har barn som söker om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning inte tillerkänts processbehörighet.116 Istället måste barnet ha en 

ställföreträdare som ansöker om uppehållstillstånd för barnet.117 I bl.a. MIG 

2009:17 har Migrationsöverdomstolen klargjort att det är den s.k. domicil-

principen som ska vara vägledande i förhållande till vem som ska anses vara 

barnets ställföreträdare. Domicilprincipen innebär att det är lagen i det land där 

barnet har sin hemvist som ska avgöra vem som ska anses vara barnets ställ-

                                                 
113 Se avsnittet 2.3. ”Processbehörighet i vissa migrationsmål”. 
114 Se b.la. MIG 2009:17. 
115 Se MIG 2010:4 och Migrationsverket, Rättschefens rättsliga ställningstagande angående 

krav på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd, RCI 07/2012, 

Lifosnummer 26987, 2012. [cit. Migrationsverket, RCI 07/2012].  
116 Se avsnittet 2.3. ”Processbehörighet i vissa  migrationsmål”. 
117 Se MIG 2009:17 
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företrädare.118 Detta innebär att det t.ex. är somalisk rätt som avgör vem som 

ska anses vara vårdnadshavare eller legal ställföreträdare för ett barn, om bar-

net har sin hemvist i Somalia. Domicilprincipen omfattar dock även att någon 

som enligt svensk rätt är ett barn kan anses vara myndig då ”barnet” i hemvist-

landet ses som myndig enligt den inhemska rätten i hemvistlandet.119 Detta 

skulle då kunna innebära att barnet inte skulle behöva en vårdnadshavare eller 

annan ställföreträdare för att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige på grund 

av anknytning.120 Denna situation har emellertid inte prövats av någon domstol. 

Vad som emellertid är klart, genom såväl förarbetsuttalanden som praxis, är att 

det är barnets vistelselands regler som avgör vem som har rätten att föra hans 

eller hennes talan. Användningen av domicilprincipen kan emellertid ge konse-

kvenser för kvinnor att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett 

av sina i Sverige boende barn tillsammans med ett kvarvarande barn för det fall 

pappan är försvunnen eller död. I vissa länder anses kvinnor sakna den legala 

vårdnaden av ett barn varför kvinnorna därigenom inte kan ansöka om uppe-

hållstillstånd på grund av anknytning för sitt kvarvarande barns räkning.121 

Utfallet kan därmed bli att kvinnan beviljas uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till sitt i Sverige boende barn medan det kvarvarande barnet får sin 

ansökan om uppehållstillstånd avvisad. Detta på grund av att domicilprincipen 

är härskande i Sverige vad gäller lagvalet vid prövningen om ställföreträdars-

kap vid ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning. 

Av 5 kap. 17 § 2 st. utlänningslagen följer även att båda vårdnadshavarna i fall 

som rör barn som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning måste ge sitt 

uttryckliga godkännande för att uppehållstillstånd ska beviljas. Den situation 

som blir aktuell när ett godkännande behöver inhämtas är således när en av 

föräldrarna till det sökande barnet ämnar vara kvar i hemlandet. Detta innebär 

också att om enbart en av föräldrarna är medsökande till ett barns ansökan om 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon närstående i Sverige måste 

den medsökande föräldern inge ett skriftligt godkännande från den andra för-

                                                 
118 Prop. 2004/05:136 s. 24f. 
119 Jämför emellertid art. 1 barnkonventionen. 
120 Se Michael Bogdan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och 

processrätt, 2009-2010, SvJT 2011 s. 873-881. 
121 Ett exempel på land där kvinnor normalt inte har legal vårdnad över sina barn är 

Afghanistan. Se Migrationsverket, Afghanistan december 2009, 2010-01-22, Lifosnummer 

22135, sid. 34. 
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äldern. Om ett godkännande inte kan ges av den andra föräldern på grund av att 

han eller hon är försvunnen eller död måste denna omständighet bevisas. Kra-

vet på samtycke från den kvarvarande föräldern infördes som en egen 

bestämmelse för att möta kravet från familjeåterföreningsdirektivets bestäm-

melser men principen som sådan gällde dessförinnan hos den prövande 

myndigheten i Sverige.122 Som kan ses i kapitel 3 i denna uppsats kan det 

emellertid vara svårt för den medsökande föräldern att bevisa att den ”kvar-

varande” föräldern är försvunnen eller död på grund av att svenska myndig-

heter inte godtar handlingar ifrån vissa länder då dessa saknar vissa säkerhetsa-

spekter som bör finnas till styrkande av dess äkthet.123 Den prekära situationen 

som återgavs i ovanstående stycke är även i praktiken valid vad gäller 5 kap. 

17 § 2 st. utlänningslagen. Om en kvarvarande pappa är död eller försvunnen 

och mamman inte kan bevisa detta finns det en risk att mamman beviljas uppe-

hållstillstånd i Sverige på grund av anknytning medan hennes medsökande barn 

kan komma att få avslag på sin ansökan på grund av att pappan inte har gett sitt 

medgivande till ansökan varför denna ska avslås enligt 5 kap. 17 § 2 st. utlän-

ningslagen.124 

2.3.3. Diskrepansen mellan reglerna i asyl- och 

anknytningsärenden 

Det är givet att det finns betydande skillnader mellan asyl- och anknyt-

ningsärenden. Som exempel kan nämnas att fundamentet till att en person be-

viljas uppehållstillstånd på grund av asyl är att personen har flytt från något 

medan i anknytningsärenden har personen frivilligt flyttat till någon närstå-

ende. Detta är emellertid inte den relevanta skillnaden för denna uppsats. 

Istället är det skillnaden i hur lagstiftaren och rättstillämparen i Sverige hante-

rar barnärenden, då med fokus på bristande processbehörighet och hur en per-

son de facto bevisar att han eller hon har rätt att föra ett barns talan. 

                                                 
122 Prop. 2005/06:72 sid. 33-35. 
123 Migrationsverket, Migrationsverkets bedömning av identitetshandlingar, URL: 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-

vuxna/Styrkt-identitet/Migrationsverkets-bedomning-av-identitetsdokument.html#Afghanistan, 

senast uppdaterad 2014-02-03. [cit. Migrationsverket, Bedömning av identitetshandlingar] 
124 Barnets ansökan ska avslås då 5 kap. 17 § 2 st. utlänningslagen anses fall in under den 

materiella prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. 
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Till en början kan det konstateras att ensamma barn i asylärenden täcks upp av 

att ett offentligt biträde och en god man förordnas. Detta betyder att ett barn 

som kommer till Sverige och söker asyl har en ställföreträdare vid sin sida ge-

nom en i lag tillförsäkrad rättighet. Ensamma barn som befinner sig i utlandet 

och ansöker om uppehållstillstånd i Sverige har varken rätt till ett offentligt 

biträde eller god man. Detta betyder att ett ensamt barn aldrig kan komma till 

Sverige om inte referenspersonen är vuxen och kan bevisa att han eller hon är 

legal ställföreträdare. Om det är två minderåriga syskon som ansöker om 

familjeåterförening i Sverige skulle detta betyda att ansökan skulle avvisas och 

återförening skulle omöjliggöras. Således är det avgörande var ensamma barn 

befinner sig och det föreligger således en diskrepans i hur lagstiftaren valt att 

hantera barn beroende på var barnen befinner sig. 

Som ovan har visats föreligger det en presumtion om att en medföljande på-

stådd förälder är biologisk förälder och därmed vårdnadshavare till ett barn 

som ansöker om asyl i Sverige. Det företas inga DNA-tester eller närmare ut-

redning såtillvida det inte framkommer något som tyder på att den påstådda 

föräldern inte är förälder. För ett barn och en medsökande vuxen som ansöker 

om uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon närstående i Sverige 

behöver ställföreträdarskapet visas på ett eller annat sätt. Det föreligger således 

ingen presumtion om att en medsökande vuxen till ett barn är legal ställföreträ-

dare för barnet. Varför det skiljer sig åt mellan asylärenden och anknytnings-

ärenden på denna punkt finns det egentligen inga svar om. Varken förarbeten 

eller myndighetspublikationer från Migrationsverket förtäljer varför en dylik 

diskrepans föreligger. Skälet till att ha hårda regler i anknytningsärenden har 

emellertid motiverats med att skydda barn från att vuxna utnyttjar och exploa-

terar barnen på så vis att de vuxna på grund av att det finns ett barn med i pro-

cessen beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det torde emellertid vara lika stor 

risk att barn exploateras och utnyttjas på så vis att en vuxen beviljas uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning som på grund av skyddsbehov. Således torde 

en sådan motivering vara irrelevant i sammanhanget.  

Skillnaderna avseende barns möjligheter att få sina ansökningar om uppehålls-

tillstånd prövade i sak är anmärkningsvärda även då olika skyddsregler finns i 

respektive process. I anknytningsärenden är det yttersta skyddet för ett barn att 
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det de facto måste finnas en bevisad anknytning mellan barnet och den som 

påstår sig vara närstående till barnet. Detta är således en prövning som sker 

inom ramen för den materiella prövningen. I asylärenden företas ingen sådan 

prövning utan barnet är i praktiken utlämnat till den som påstår sig vara för-

älder till barnet. Inga ytterligare kontroller företas heller. Enbart på denna 

grund torde skyddet för barn anses vara starkare i anknytningsärenden även för 

det fall att en presumtion skulle råda vad gäller ställföreträdarskapet mellan 

barn och vuxen då det även i den materiella bedömningen sker en prövning av 

släktskapet. Detta är således i förhållande till ett asylärende där barnet är ut-

lämnat till den person som barnet kommer till Sverige med, där en prövning 

aldrig företas om släktskapet dem emellan såtillvida inget framkommer under 

ärendets gång som talar emot att det föreligger ett släktskap. Ett barn som 

kommer till Sverige och söker asyl tillsammans med en vuxen som påstår sig 

vara barnets förälder får inte heller någon god man som ska tillvarata barnets 

rättsliga och individuella angelägenheter. Utan istället är huvudregeln att barnet 

och föräldern får ett och samma offentliga biträde som ska se till familjen som 

helhet och inte bara tillvarata barnets intresse.  

Skillnaderna vad gäller barns bristande processbehörighet i asyl- och anknyt-

ningsärenden är därmed slående. Särskilt slående är att de beskrivna 

skillnaderna ter sig vara omotiverade och även att det torde finnas större skäl 

att ha ett hårdare beviskrav för att påstådda ställföreträdare i asylärenden ska 

accepteras såsom legal ställföreträdare då skyddsmekanismerna för barn är 

lägre i dessa ärenden än i anknytningsärenden. 

3. Bevisfrågor och processbehörighet i 

anknytningsärenden 

När Migrationsverket och migrationsdomstolarna prövar om det föreligger 

bristande processbehörighet i ett ärende/mål om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning finns det ofta en person som påstår sig vara ställföreträdare för bar-

net. Därför blir Migrationsverkets och migrationsdomstolens prövning ofta en 

fråga om bevisning, om personen lyckas bevisa att den har laglig rätt att före-

träda barnet. Därför är det relevant i denna uppsats att även redogöra för de 
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bevisfrågor som de svenska myndigheterna stöter på i en prövning om detta 

processhinder.  

Härnedan kommer därför en allmän diskussion om förvaltningsrättsliga bevis-

regler att föras. Därefter diskuteras de beviskrav som föreligger i anknytnings-

ärenden i allmänhet och om det finns ett beviskrav för att bevisa ställföreträdar-

skap i synnerhet. Häri kommer även ett antal ”verkliga” fall tas upp för att se 

hur Migrationsverket och migrationsdomstolarna har vägt den bevisning som 

förelegat i ärendet/målet avseende ställföreträdare för barn. 

3.1. Förvaltningsrättsliga bevisregler 

Utgångspunkten i alla svenska rättsliga sammanhang är att principen om fri 

bevisprövning råder.125 Per Olof Ekelöf har menat att denna princip är en sam-

lingsbeteckning för principen om fri bevisföring och för principen om fri bevis-

värdering.126 Christian Diesen har å sin sida menat att principen om fri bevis-

prövning involverar hela den intellektuella processen om bevis. Hela den 

intellektuella processen involverar därmed även en myndighets bedömning av 

om materialet är tillräckligt, den åberopade bevisningens relevans, vad bevis-

ningen är värd samt vad slutsatsen av bevisningen blir.127 Oaktat vilken tolk-

ning man väljer att använda kan det poängteras att en part alltid har rätt att åbe-

ropa vilken sorts bevisning parten så vill. Detta innebär även att den prövande 

myndigheten har rätt att väga bevisningen på sätt som anses passande i det 

specifika ärendet eller målet.128 

Frågan som emellertid också är av intresse är om det finns något generaliserat 

beviskrav inom allmän förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt. Det finns två 

huvudsakliga hållningar inom förvaltningsrättslig bevisrätt avseende ett 

generaliserat beviskrav. Den ena är Bertil Wennergrens, och den andra är 

Christian Diesens. Båda dessa hållningar har emellertid ifrågasatts av Ulrik von 

Essen, vilket nedan kommer redovisas.129 

                                                 
125 Ragnemalm, 2012, sid 109. 
126 Ekelöf, Per Olof & Boman, Robert, Rättegång H 4, sjätte upplagan, Nordstedts juridik AB, 

Stockholm, 1992, sid. 20. [cit. Ekelöf, 1992] 
127 Diesen, 2012, sid. 197 i not 1. 
128 Diesen, 2012, sid. 212ff.  
129 von Essen, 2009, sid. 36ff. 
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Wennergrens åsikt är att det är det enskilda målets karaktär som ska vara avgö-

rande för hur högt beviskravet ska vara. Om det är ett brottmålsliknande för-

valtningsmål ska beviskravet i princip vara detsamma som finns i brottmål. I 

andra ”vanliga” mål inom förvaltningsrättens område ska det istället, som 

Wennergren uttrycker det, vara avgörande hur viktig och/eller ömtålig saken är 

i målet.130 Således bör beviskravet vara högre ju viktigare och mer ömtålig 

saken i ett förvaltningsmål är.131 Dock menar von Essen att denna form av all-

männa slutsatser är problematiska och påpekar, som exempel, mål om tvångs-

vård. I dessa mål kan de flesta, enligt von Essen, vara överens om att saken är 

såväl ömtålig som viktig. Därtill ställer sig von Essen frågan om detta innebär 

ett högt beviskrav till skydd för den enskildes integritet eller ett lågt beviskrav 

till skydd för den enskildes hälsa. Frågan som von Essen därmed ställer är vil-

ket intresse som väger tyngst.132 

Diesen har menat att det finns en normalstandard på beviskravet i förvaltnings-

rättsliga mål. Han anför att det finns stöd i praxis för att det normala bevis-

kravet är sannolika skäl.133 Diesen menar emellertid även att detta beviskrav 

inte kan tillämpas i alla måltyper, utan en myndighet eller domstol bör utifrån 

lagar och praxis tillämpa ett högre eller lägre beviskrav om målet i fråga kräver 

detta.134 von Essen menar att denna beviskravsteori saknar stöd i såväl lag som 

praxis och att det inte finns något som tyder på att det finns ett generaliserat 

beviskrav och att detta skulle vara ”sannolika skäl”.135  

Mot bakgrund av denna korta genomgång av två beviskravsteorier inom för-

valtningsrättsliga mål kan det konstateras att någon enhetlig syn inte finns på 

om det finns ett generaliserat beviskrav eller inte.136 

En nära sammankopplad fråga är var bevisbördan ska placeras i förvaltnings-

rättsliga mål. Kortfattat kan det sägas att huvudregeln inom förvaltnings-

rättsliga mål är att bevisbördan ska placeras på myndigheten där målet rör ett 

                                                 
130 Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m.: en kommentar, femte upplagan, 

Nordstedts juridik AB, Stockholm, 2005, sid. 150. 
131 von Essen, 2009, sid. 37. 
132 von Essen, 2009, sid. 38. 
133 Diesen, Christian, Bevis 7, Bevisprövning i förvaltningsmål, första upplagan, Nordstedts 

juridik AB, Stockholm, 2003, sid. 101 f. [cit. Diesen, 2003] 
134 Diesen, 2003, sid. 101 f. 
135 von Essen, 2009, sid. 37. 
136 von Essen, 2009, sid. 36. 
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ingripande från det offentligas sida mot en enskild medan bevisbördan ska 

placeras på den enskilda om han eller hon söker en förmån från det offent-

liga.137 

3.2. Anknytningsärendens bevisregler 

Som har framgått ovan är det avgörande för ett barn som söker uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning att han eller hon har en ställföreträdare eller 

vårdnadshavare som anhängiggör barnets ansökan. Annars kommer ansökan att 

avvisas. Det blir därför relevant att se hur gällande bevisregler ser ut avseende 

vissa frågor som är avgörande för om ett barns ansökan ska prövas materiellt 

eller ska avvisas. Frågor som är av vikt att belysa är vilka bevisregler som gäl-

ler för en sökandes identitet men även hur släktskapet mellan sökanden och 

referenspersonen bevisas.  

Efter denna redogörelse kommer en diskussion om vilket beviskrav som egent-

ligen uppställs inom anknytningsärenden. Denna diskussion kan delas upp i 

två, dels hur beviskravet ser ut för en annan ställföreträdare än de biologiska 

föräldrarna och dels hur beviskravet ser ut för biologiska föräldrar. Vad som 

redan nu bör nämnas är att utlänningslagen innehåller mycket få bestämmelser 

som innehåller någon form av beviskrav.138 Istället får vägledning hämtas från 

förarbeten och praxis om vilket beviskrav som gäller för de olika tillstånds-

grunderna i utlänningslagen. Här kan det även nämnas att bevisbördan ligger 

på sökanden i anknytningsärenden. Detta på grund av att Migrationsöverdom-

stolen har menat att sökanden ansöker om en förmån, varför vanliga 

förvaltningsrättsliga regler om bevisbördans placering ska tillämpas i anknyt-

ningsärenden.139 Vidare kommer ett avsnitt om vilken dokumentation som 

krävs för att nå upp till de stadgade beviskraven. Tillslut i detta avsnitt kommer 

tre ”verkliga” fall behandlas med utgångspunkt från vad som tidigare har 

nämnts i detta avsnitt. 

                                                 
137 Ragnemalm, 2012, sid. 111 f. 
138 Exempel på en bestämmelse som innehåller beviskrav är 12 kap. 19 § utlänningslagen om 

verkställighetshinder där beviskravet har uppställts till kan antas. 
139 Se exempelvis MIG 2007 not. 9 
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3.2.1. Uppehållstillstånd och allmänt om sökandens identitet 

Huvudregeln i svensk lagstiftning är att en utlänning som befinner sig i Sverige 

ska ha ett giltigt pass.140 Ett undantag från detta är om sökanden har permanent 

uppehållstillstånd i Sverige, exempelvis på grund av anknytning.141  

När en person söker uppehållstillstånd i Sverige är frågan om personens 

identitet alltid av vikt. Detta gäller oavsett om personen söker uppehållstill-

stånd på grund av skyddsskäl eller på någon annan grund, såsom anknytning.142 

Det finns dock ingen legal definition av vad som inryms i identitetsbegreppet. 

Istället har praxis vad gäller medborgarskapsmål fått stå som förebild av vad 

som inryms i begreppet. Här har en sökandes namn, ålder och medborgarskap 

utgjort vad som benämns som identitet.143 Av bl.a. MIG 2010:17 följer att 

denna begreppsbildning nu även gäller för andra utlänningslagsärenden än 

medborgarskapsärenden såsom ärenden om uppehållstillstånd.  

Regeringen har belyst ett flertal skäl till varför det är av vikt att identiteten på 

en sökande utreds. Här har regeringen belyst att sökanden annars kan beviljas 

uppehållstillstånd på felaktiga grunder och att utredningen av en sökandes 

identitet är en del av en rättvis invandringspolitik.144 Om identiteten inte har 

utretts menar regeringen att det kan leda till mycket stora psykiska påfrestning-

ar för den person som därigenom skulle tvingas leva gömd och ljuga om vem 

han eller hon är.145 Detta då uppehållstillståndet kan komma att återkallas för 

det fall svenska myndigheter får kännedom om att en sökande har ljugit om 

eller på annat sätt lämnat oriktiga uppgifter i ett ärende om uppehållstill-

stånd.146 

Anledningen till att en sökandes identitet ska vara utredd är även mot bakgrund 

av att det föreligger en skyldighet för stater att kontrollera utlänningars in-och 

utresor.147 I art. 5.1.a och art. 7.2 gränskodexen148 framgår det att alla tredje-

                                                 
140 2 kap. 1 § utlänningslagen. 
141 2 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97). 
142 Vad gäller asyl se MIG 2007:12. Vad anknytning se MIG 2011:11. 
143 Prop. 1997/98:178 sid. 8, MIG 2010:17, MIG 2011:11 och MIG 2012:1. 
144 Prop. 1997/98:36 sid. 13. 
145 Prop. 1997/98:36 sid. 13. 
146 7 kap. 1 § 1 st. utlänningslagen. 
147 Se Europadomstolens praxis i exempelvis Vilvarajah m.fl. mot Förenade Konungariket, 

appl. 13163/87 
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landsmedborgare ska inneha resehandlingar och kontroll av deras identitet ska 

företas innan inresa. Skyldigheten ligger på medlemsstaterna att kontrollera 

detta. Migrationsverket har framhållit att för att kunna utöva denna kontrol-

lerande skyldighet som följer av internationell rätt och EU-rätt krävs det att 

identiteten för samtliga som söker uppehållstillstånd i Sverige utreds.149 

Slutligen har det framhållits att kraven på en utredd identitet även ligger i linje 

med principen om barnets bästa. Detta för att skydda barn från olagliga eller 

annars otillbörliga förfaranden från någon som inte är barnets ställföreträdare 

eller vårdnadshavare.150 

Mot denna bakgrund är det därför av vikt att en sökandes identitet utreds.  

3.2.2. Uppehållstillstånd och allmänt om släktskap mellan 

sökanden och referenspersonen 

Uppehållstillstånd på grund av anknytning beviljas efter det att den sökande 

och hans eller hennes referensperson har lyckats visa att det föreligger ett släkt-

skap dem emellan – det ska således finnas en anknytning mellan personerna. 

Det bör här tilläggas att anknytningsprövningen är en del av den materiella 

prövningen i ett anknytningsärende. Detta släktförhållande ska enligt förarbe-

tena primärt bevisas genom att handlingar från hemlandet lämnas in till 

Migrationsverket i form av identitetshandlingar, personbevis och/eller födelse-

attester. Muntlig bevisning vägs även den in.151 

Det finns emellertid situationer där skriftliga handlingar inte finns att tillgå och 

där muntliga uppgifter inte räcker till för att bevisa ett släktskap. I vissa länder, 

så som Somalia och Afghanistan, anses officiella handlingar ha ett lågt bevis-

värde varför den bevisning som inges för att styrka en sökandes berättelse ofta 

underkänns.152 Mot denna bakgrund har en bestämmelse om DNA-analys in-

förts i 13 kap. 15 § utlänningslagen. Enligt nu nämnda bestämmelse ska sökan-

den och referenspersonen, på statens bekostnad, erbjudas tillfälle att genomgå 

                                                                                                                                 
148 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en 

gemenskapskodex om gränspassage för personer 
149 Migrationsverket, RCI 07/2012, sid. 10. 
150 Prop. 2005/06:72 sid 68-72. 
151 Prop. 2005/06:72 sid. 72. 
152 Se Migrationsverket, Bedömning av identitetshandlingar. 
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en DNA-analys för att kunna bevisa det biologiska släktskap som dessa åbero-

par i ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Bestämmelsen 

innehåller emellertid även begränsningar. Dessa begränsningar är att det, i 

ärendet, inte ska finnas tillräcklig utredning för att uppehållstillstånd ska kunna 

beviljas och att det inte är uppenbart att släktförhållandet de facto föreligger. 

Enligt 13 kap. 15 § 2 st. utlänningslagen ska det inte heller finnas skäl att på 

någon annan grund avslå ansökan om uppehållstillstånd – det ska således inte 

vara obehövligt att genomföra en DNA-analys då ansökan ändå skulle avslås.  

Beslutande myndighet för om DNA-analys ska genomföras är Migrations-

verket. Detta är även den enda myndigheten som enligt 13 kap. 15 § 

utlänningslagen är behörig att erbjuda sökanden och referenspersonen en 

DNA-analys. Regeringen menade här att det inte är lämpligt att migrations-

domstolarna begär DNA-analys som andra instans, då denna typ av komplette-

ring av utredningsmaterialet lämpligast prövas i första instans.153 Istället har 

migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen möjligheten att på all-

männa förvaltningsprocessuella grunder undanröja Migrationsverkets beslut 

och återförvisa målet till verket för förnyad prövning och därigenom ”tvinga” 

Migrationsverket att företa en DNA-analys.154  

Ett kriterium för att DNA-analys ska vara möjlig att genomföra är att såväl 

referenspersonen som sökanden har lämnat samtycke till provtagningarna.155 

Frågan som dock måste ställas är vad som händer med samtyckesgivandet när 

det är fråga om ett barn som inte har en av Sverige godkänd ställföreträdare 

eller vårdnadshavare. Det är nämligen vårdnadshavaren eller en annan 

ställföreträdare som enligt svensk rätt handhar frågor om vård och därigenom 

provtagning av barn.156 Det är emellertid barnets hemlands lag som avgör vem 

som är vårdnadshavare eller ställföreträdare, vilket således blir problematiskt 

att undersöka, vad gäller samtycke till DNA-prov. När det kommer till denna 

problematik, vem som kan samtycka till att ett barn ska lämna DNA-prov en-

ligt 13 kap. 15 § utlänningslagen har den emellertid till viss del behandlats av 

                                                 
153 Prop. 2005/06:72 sid. 73. 
154 Prop. 2005/06:72 sid. 74. 
155 13 kap. 15 § 3 st. utlänningslagen. 
156 Se RÅ 1996 ref. 65 där Högsta förvaltningsdomstolen klargjorde att en vårdnadshavares 

samtycke krävs för att ett barn ska kunna ge ett blodprov. 
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regeringen i förarbetena. Här har regeringen menat att om det inte på något sätt 

går att fastställa vem som är barnets vårdnadshavare enligt utländsk rätt ska 

den som har den faktiska omvårdnaden över barnet ha möjlighet att samtycka 

för barnets räkning till DNA-provtagning.157 Vad regeringen har menat med 

begreppet faktisk omvårdnad klargörs emellertid inte. 

Detta får emellertid tolkas som att det föreligger ett lägre ställt beviskrav vad 

gäller bevisningen om vem som kan samtycka till att en DNA-provtagning 

genomförs än vad som annars gäller inom frågor om anknytningsärenden.158 

Vem som har faktisk omvårdnad måste därigenom kunna godtas genom munt-

lig bevisning då det måste anses svårt att bevisa vem som har den faktiska om-

vårdnaden av ett barn med skriftlig bevisning. Detta då det faller på sin egen 

orimlighet att det finns dokumentation om vem som har den faktiska omvård-

naden om ett barn. Vad som dessutom bör påpekas är att en DNA-provtagning 

är ett kroppsligt ingrepp som fordrar samtycke enligt 2 kap. 6 § regerings-

formen (1974:152)159. Det är således ett grundlagsskyddat skydd för enskilda.  

Syftet med bestämmelserna om DNA-analys av släktskap vid frågor om an-

knytning var att regeringen ville höja beviskravet för att kunna bevisa släkt-

skapet från att det var sannolika skäl till att det skulle vara styrkt.160 Enligt re-

geringen hade ett flertal fall där personer sökt om uppehållstillstånd på grund 

av anknytning och beviljats detta till ett i Sverige boende barn varefter det 

senare framkom att personen inte alls var släkt med barnet ifråga. Personerna 

utnyttjade således systemet med ett sänkt beviskrav på släktskapet för att till-

skapa en fiktiv anknytning till Sverige varigenom personerna sedermera kunde 

beviljas uppehållstillstånd. Att enbart höja beviskravet menade dock regeringen 

skulle omöjliggöra även legitima familjeåterföreningar. Detta på grund av att 

det kunde vara svårt att erhålla eller utfå valid dokumentation om släktskapet 

som därigenom kunde styrka det påstådda släktbandet. Mot denna bakgrund 

ansåg regeringen att det låg inom ramen för principen om barnets bästa att ett 

höjt beviskrav enbart kunde implementeras vid fastställandet av släktskap, om 

                                                 
157 Prop. 2005/06:72 sid. 76. 
158 Se nedan för en redogörelse om vilka beviskrav som uppställs vad gäller ansökningar 

angående uppehållstillstånd på grund av anknytning. 
159 Nedan kallad regeringsformen. 
160 Prop. 2005/06:72 sid. 69. 
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möjligheten att på statens bekostnad erbjuda DNA-analyser till stöd för det 

påstådda släktskapet infördes.161  

Det är relevant att diskutera bevisning avseende släktskap i relation till uppe-

hållstillstånd på grund av anknytning med anledning av Migrationsöver-

domstolens avgörande i MIG 2012:1. En närmare redogörelse för detta avgö-

rande återfinns härnedan, men vad som redan här bör belysas är att DNA-

analyser enbart kan bevisa att ett släktskap föreligger och kan därmed inte fast-

ställa en persons identitet. Det finns emellertid situationer där identitet och 

släktskap får en mycket nära koppling till varandra och därmed även till frågan 

om vem som har rätt att föra ett barns talan. 

3.2.3. Beviskrav i anknytningsärenden 

Ovan har betydelsen av att sökandens identitet utreds klargjorts. Även betydel-

sen av att bevisa släktskapet mellan referenspersonen och sökanden har belysts. 

Dessa delar ligger inom ramen för den materiella prövningen i ett anknytnings-

ärende. I detta avsnitt kommer vilket beviskrav som ska tillämpas i anknyt-

ningsärenden att presenteras. Beviskravens nivå i anknytningsmål kan emeller-

tid delas upp i två kategorier. Detta då det i vissa situationer finns ett lägre 

beviskrav. Som huvudregel gäller att ett beviskrav gäller för samtliga rekvisit i 

den tillståndsbestämmelse som ligger inför prövning om inte annat framgår av 

exempelvis praxis eller lag.162 Denna uppsats fokuserar emellertid på vilket 

beviskrav som gäller för den sökandes identitet, ställföreträdarskap och släkt-

skap. 

3.2.3.1. Beviskrav för en ställföreträdares rätt att söka uppehållstillstånd 

på grund av anknytning för ett barn, särskilt om identitet och 

ställföreträdarskap 

Vad gäller anknytningsmål och frågan om identitet har Migrationsöver-

domstolen prövat frågan i MIG 2011:11. Däri fastställde Migrationsöverdom-

stolen att svenska myndigheter ska undersöka en sökandes identitet, innan nå-

gon annan prövning företas. En sökande måste enligt MIG 2011:11 klargöra 

sin identitet för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas. Om 

                                                 
161 Prop. 2005/06:72 sid. 69. 
162 Se exempelvis MIG 2006:1 och 2007:9 som implicit påpekar att det lägre ställda 

beviskravet som finns inom asylrätten även smittar av sig på frågan om identitet. Beviskravet 

inom asylrätten är att den sökande ska göra samtliga omständigheter sannolikt. 
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sökanden inte når upp till detta beviskrav ska ansökan avslås då identitets-

frågan är en del av den materiella prövningen i ett anknytningsärende. I MIG 

2011:11 klargjorde Migrationsöverdomstolen även att för att uppnå beviskravet 

om klargörande av identiteten krävs det inte att sökanden inlämnar en pass-

handling utan framhöll istället att andra bevismedel som klargör sökandens 

identitet ska vara tillräckligt. Detta enligt principen om fri bevisprövning. Även 

regeringen har uttalat sig om beviskravet vad gäller identiteten i anknytnings-

ärenden. Regeringen fastslog att en sökandens identitet måste vara fastställd 

innan tillstånd kan ges.163 Beviskravet är således högre än vad som exempelvis 

gäller inom asylrätten, där beviskravet för en sökandes identitet är att identite-

ten ska ha gjorts sannolik.164  

Genom MIG 2012:1 har emellertid Migrationsöverdomstolen uttalat en undan-

tagsregel. Migrationsöverdomstolen kom fram till att när ett barn är inblandat i 

en process om uppehållstillstånd på grund av anknytning måste en proportion-

alitetsbedömning företas vid avgörandet av vilket beviskrav som ska appliceras 

på identitetsfrågan. Syftet med det höga beviskravet och familjens rätt och be-

hov av en familjeåterförening stod då som kontraster i Migrationsöver-

domstolens prövning och utgjorde därmed proportionalitetsbedömningen. Efter 

nu nämnda avvägning fastställde Migrationsöverdomstolen att då barn är in-

blandat kan det i vissa fall anses skäligt att ha ett lägre beviskrav; sannolikt. 

Detta torde därmed gälla när ett barn är inblandat i en ansökan om uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning, detta oberoende om det är barnet eller en 

vuxen person som söker uppehållstillståndet. Av MIG 2012:1 framgår emeller-

tid också att en central del till att beviskravet sänktes för det fall målet handlar 

om barn är mot bakgrund av att det i vissa fall är en omöjlighet att utfå hand-

lingar till styrkande av identiteten. Detta skäl ter sig ha vägt tungt i 

Migrationsöverdomstolens bedömning fastän att de sökande i målet de facto 

hade handlingar bifogade i ansökan om uppehållstillstånd. I MIG 2012:1 hade 

familjen lämnat samstämmiga muntliga uppgifter om varandras identiteter och 

angående strukturen i familjen. Dessa muntliga uppgifter ansågs av Migrat-

ionsöverdomstolen vara tillräckligt för att uppnå detta lägre beviskrav om sö-

                                                 
163 Prop. 2005/06:72 sid. 68f. 
164 MIG 2007:9. 
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kandens identitet. Om uppgifterna emellertid hade skiljts för mycket åt hade 

detta, enligt Migrationsöverdomstolen, kunnat utgöra skäl att avslå familjens 

ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. 

Huvudregeln är således att en person som söker uppehållstillstånd på grund av 

anknytning ska ha gjort sin identitet klargjord eller fastställd. Dessa beviskrav 

måste anses höga. Undantagsregeln är då det finns barn inblandat i tillstånds-

processen där beviskravet kan bli lägre efter en proportionalitetsbedömning 

som beskrivits ovan. Vad som framkommit i MIG 2011:11 och MIG 2012:1 är 

att en sökande inte kan göra sin identitet klargjord eller fastställd utan någon 

form av handlingar som påvisar sökandens identitet, primärt ska då en pass-

handling lämnas in. Migrationsöverdomstolen framhåller dock i MIG 2012:1 

att det av Migrationsverket uppställda beviskravet att en sökande måste upp-

visa en passhandling för att fastställa eller klargöra hans eller hennes identitet, 

med hänvisning till MIG 2011:11 inte är legalt riktigt.165 Istället framhöll 

Migrationsöverdomstolen att principen om fri bevisprövning råder i Sverige. 

Vad Migrationsöverdomstolen egentligen menade med att identiteten ska vara 

klargjord eller vad regeringen menar mitt sitt beviskrav, fastställd identitet, 

återstår emellertid att se då detta ännu inte har klarlagts av varken lagstiftaren, 

regeringen eller Migrationsöverdomstolen. 

Vad som dock här bör påpekas är att Migrationsöverdomstolen inte uttalade 

något beviskrav i MIG 2009:17 vad gäller ställföreträdarskapet. Det finns så-

ledes inget uttryckligt beviskrav för att en person ska kunna visa att denna har 

rätt att föra ett barns talan såsom ställföreträdare för densamma. Istället får 

vägledning hämtas från reglerna som gäller för en sökandens identitet. Detta 

då, som Migrationsverket påpekar, en sökande som har svårigheter med att 

klargöra sin identitet ofta även har svårt att bevisa att ett legalt ställföre-

trädarskap föreligger i enlighet med domicilprincipen.166 Mot denna bakgrund 

torde huvudregeln vara att ställföreträdarskapet ska klargöras för att ett barns 

ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska prövas materiellt 

om ansökan ges in för barnet av någon annan än barnets vårdnads-

                                                 
165 För att se vad Migrationsverket har skrivit om passkravet, se Migrationsverket, RCI 

07/2012, sid. 8 f. 
166 Migrationsverket, RCI 07/2012, sid. 14. 
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havare/föräldrar.167 Någon annan bedömning vad gäller ställföreträdarskap för 

andra än biologiska föräldrar har Migrationsöverdomstolen eller lagstiftaren 

inte uttalat sig om varför det är osäkert om det föreligger någon bevislättnads-

regel för dessa ställföreträdare som inte är biologiska föräldrar.168 Denna 

huvudregel gäller således för ställföreträdare som inte är biologiska föräldrar. 

För biologiska föräldrar gäller andra regler som diskuteras i avsnittet härnedan. 

3.2.3.2. Beviskrav för vårdnadshavares rätt att söka uppehållstillstånd på 

grund av anknytning å sina barns vägnar, särskilt om identitet, släktskap 

och ställföreträdarskap 

Vad som har sagts ovan om en sökandens identitet gäller även för det fall det är 

en vårdnadshavare som söker om uppehållstillstånd på grund av anknytning för 

sitt barn. Om ett barn är inblandat i tillståndsprocessen och om det är omöjligt 

för sökanden att utfå handlingar från sitt hemland till styrkande av hans eller 

hennes identitet ska beviskravet för en sökande vara lägre, nämligen sannolikt, 

om det framstår som skäligt efter att en proportionalitetsbedömning företas i 

enlighet med vad som ovan har diskuterats.169  

Skillnaden mellan om det är en biologisk förälder eller en annan påstådd ställ-

företrädare ligger istället i frågan om hur sökanden bevisar släktskap och däri-

genom ställföreträdarrätten för barnet i fråga. Denna skillnad kommer nedan 

att förklaras. 

I MIG 2012:1 var det barnets vårdnadshavare/föräldrar som agerade såsom 

barnets ställföreträdare. I målet fanns det bevisning som bevisade att såväl 

mannen som kvinnan som påstådde sig vara barnets föräldrar även var bio-

logiska föräldrar. Detta styrktes genom DNA. Mot denna bakgrund konsta-

terade Migrationsöverdomstolen att det därigenom torde finnas en presumtion 

om att de biologiska föräldrarna även är barnets vårdnadshavare varvid de även 

presumeras ha rätt att föra barnets talan. Migrationsöverdomstolen beskriver 

denna presumtion på följande sätt. 

                                                 
167 Migrationsverket, RCI 07/2012, sid. 14. 
168 Jmf. MIG 2009:17, MIG 2012:1 och RCI 07/2012 sid. 14. 
169 MIG 2012:1. 
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”Migrationsöverdomstolen finner vidare att C och B, genom det visade föräld-

raskapet och eftersom det inte har framkommit något som talar emot deras 

ställföreträdarskap, har rätt att företräda sin dotter A i målet.”170 

Detta torde betyda att om ett biologiskt släktskap är visat och att det samtidigt 

inte framkommer något annat som talar emot det, så ska biologiska föräldrar 

presumeras ha ställföreträdarrätt för sina biologiska barn och kan därmed an-

hängiggöra en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning för den-

samma. 

Migrationsverket tolkar emellertid MIG 2012:1 annorlunda. Migrationsverkets 

rättschef har i ett rättsligt ställningstagande menat att verkets hållning vad gäl-

ler MIG 2012:1 är att detta enbart påvisar att det ska anses vara ett lägre ställt 

krav på frågan om ställföreträdarskap om det biologiska föräldraskapet är visat 

genom exempelvis DNA-analys. Beviskravet som rättschefen menar föreligger 

för att bevisa ställföreträdarskapet är sannolikt.171 Hur Migrationsverket kom-

mer fram till denna slutsats är mycket svävande men Migrationsverket menar 

att slutsatsen är hämtad ur MIG 2012:1. Det torde saknas stöd för Migrations-

verkets tolkning att det ska föreligga ett sänkt beviskrav (sannolika skäl). 

Istället bör Migrationsöverdomstolens dom tolkas som en presumtion om att 

biologiska föräldrar ska vara behöriga att föra sina biologiska barns talan. 

3.2.4. Handlingar som bevismedel 

Som har nämnts ovan krävs det som huvudregel någon form av pappershand-

ling för att uppnå beviskraven vid ansökningar om uppehållstillstånd på grund 

av anknytning. Detta kan emellertid vålla stora problem för vissa personer från 

vissa länder då svenska myndigheter i regel underkänner handlingar från vissa 

länder, såsom Somalia och Afghanistan. 

Migrationsverket har i sin bedömning av identitetshandlingar som är utfärdade 

i Afghanistan konstaterat att dessa inte uppfyller de säkerhetskrav som ställs på 

identitetshandlingar av verket. De handlingar Migrationsverket refererar till är 

passhandlingar och tazkiror172. Vidare menar Migrationsverket att dessa hand-

                                                 
170 MIG 2012:1. 
171 Migrationsverket, RCI 07/2012, sid. 14. 
172 En tazkira är en afghansk identitetsbok. 
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lingar är av enkel beskaffenhet och saknar kontrollerbara säkerhetsdetaljer, 

varför handlingarna därför ska anses ha ett lågt bevisvärde.173 

Vad gäller Somalia och somaliska identitetshandlingar menar Migrationsverket 

att då Somalia saknar en fungerande centralregering och då det inte finns några 

centrala register över medborgarna i landet saknas möjlighet att tillerkänna 

somaliska identitetshandlingar högt bevisvärde. Detta gäller även mot bak-

grund av att samtliga arkiv förstördes under inbördeskriget varefter det inte 

längre finns några originalhandlingar i landet. Identitetshandlingar som utfär-

das i Somalia saknar auktoritet enligt Migrationsverket då det saknas 

myndighetsstruktur i landet. Detta gäller alla delar av Somalia, även 

Somaliland174, där brister i rutiner för registrering av handlingar och korruption 

är tämligen vanligt. Det går enligt Migrationsverket inte att verifiera identitets-

handlingar som har sitt ursprung från Somalia, varför även dessa handlingar 

som regler enbart tillerkänns ett lågt bevisvärde av Migrationsverket.175 

Detta betyder att även om en sökande från Somalia eller Afghanistan har 

identitetshandlingar skulle dessa ändock inte godtas på så sätt att de når upp till 

det höga beviskrav som uppställs för att erhålla uppehållstillstånd på grund av 

anknytning. Istället hänvisar migrationsmyndigheterna sökanden till att bevisa 

sin identitet på annat sätt än genom de inlämnade handlingarna, exempelvis 

genom sin muntliga berättelse. Detta medför, som ovan redan antytts, problem 

för den sökande då muntliga berättelser mycket sällan uppnår det höga bevis-

kravet som har uppställts på den sökande och den sökandes identitet. 

3.2.5. Exempel på bevisreglerna och ställföreträdarskap 

För att illustrera hur Migrationsverket och migrationsdomstolarna hanterar 

ärenden och mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning där huvud-

frågan är om bevisningen om ställföreträdarskapet har tre ärenden valts ut där 

barns ansökningar om uppehållstillstånd har avvisats på grund av bristande 

processbehörighet och där den påstådda ställföreträdaren inte har kunnat visa 

att han eller hon har rätt att föra barnets talan.  

                                                 
173 Migrationsverket, Bedömning av identitetshandlingar. 
174 Somaliland utropades självständigt i maj 1991 av de personer som levde i Somaliland då, 

varför en distinktion från detta område i Somalia är relevant. 
175 Migrationsverket, Landrapport Somalia. Identitet, Lifosnummer 20956, 2009-06-15, sid. 4. 
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3.2.5.1. Ärende 1, Migrationsverkets beteckningsnummer 11-400326 

En minderårig pojke sökte i detta ärende uppehållstillstånd på grund av an-

knytning till sin i Sverige permanent boende syster från hans hemland Somalia. 

Pojken saknade handlingar till styrkande av sin identitet men uppgav till 

Migrationsverket att han var somalisk medborgare och att han var minderårig. 

Pojken uppgav även att hans pappa var försvunnen sedan 2005 och att hans 

mamma var försvunnen sedan 2009. Till stöd för att den i Sverige boende sys-

tern hade rätt att föra pojkens talan, att hon var legal ställföreträdare för ho-

nom, lämnade hon in en handling från en somalisk organisation i Etiopien, där 

pojken numera befann sig. Migrationsverket avfärdade handlingen med att säga 

att handlingen i princip var oläslig och att handlingen saknar rättskraft i 

Sverige. Mot denna bakgrund ansåg Migrationsverket att systern inte kunde 

visa att hon var legal ställföreträdare för pojken och att hon därigenom inte 

hade rätt att föra hans talan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. An-

sökan om uppehållstillstånd för pojken avvisades därmed av Migrationsverket. 

Ärendet överklagades till migrationsdomstolen i Malmö.176 Migrationsdomsto-

len konstaterade i domen att domstolen instämde med Migrationsverkets be-

dömning, varefter överklagandet avslogs av domstolen. 

3.2.5.2. Ärende 2, Migrationsverkets beteckningsnummer 11-459155 

En minderårig flicka sökte i detta ärende uppehållstillstånd på grund av an-

knytning till hennes i Sverige boende morföräldrar. Flickan anförde att hennes 

föräldrar var döda. Hennes morföräldrar anförde att de hade rätt att företräda 

flickan och att de var legala ställföreträdare för henne genom somalisk 

sedvanerätt. De lämnade även in en dom som pekade ut morföräldrarna som 

ställföreträdare för flickan vari det framkom att flickans föräldrar var döda. 

Domen var avgjord av en etiopisk domstol. Migrationsverket tillskrev domen 

lågt bevisvärde mot bakgrund av att den var nästan två år gammal och menade 

därmed att morföräldrarna inte hade någon formell ställning som ställföre-

trädare för flickan varpå ansökan avvisades. 

Migrationsverkets beslut överklagades till migrationsdomstolen i Göteborg.177 

Flickan och morföräldrarna lämnade in ytterligare bevisning till migrations-

                                                 
176 Där ärendet fick målnummer UM 16928-10 E och domen meddelades den 4 juni 2010. 
177 Där ärendet fick målnummer UM 7382-12 E och domen meddelades den 12 februari 2013. 
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domstolen från bland annat en moské i Etiopien och en handling från ett soma-

liskt center i Etiopien. Båda dessa nya handlingar lämnades in till styrkande av 

att morföräldrarna hade rätt att föra flickans talan och att de, efter flickans för-

äldrars död, hade övertagit vårdnaden över flickan. Migrationsdomstolen in-

ledde sin dom med att klargöra att flickan själv saknar processbehörighet var-

för domstolen initialt behövde pröva frågan om ställföreträdarskap. Domen 

från den etiopiska domstolen tillerkändes lågt bevisvärde av migrations-

domstolen på grund av att domen, enligt migrationsdomstolen, endast var base-

rad på muntliga uppgifter från mormodern. De två andra handlingarna tiller-

kändes också ett lågt bevisvärde på grund av att de, enligt migrations-

domstolen, inte ansågs vara legalt bindande dokument och att dessa baserades 

primärt på vittnesuppgifter. Migrationsdomstolen konstaterade därför att ingen 

av de inlämnade handlingarna visade vem som var vårdnadshavare eller ställfö-

reträdare för flickan. Migrationsdomstolen avslog därför överklagandet.  

Flickan och morföräldrarna överklagade domen till Migrationsöverdomstolen 

som inte meddelade prövningstillstånd.178 

3.2.5.3. Ärende 3, Migrationsverkets beteckningsnummer 12-270962 

I detta ärende sökte en flicka uppehållstillstånd på grund av anknytning till 

hennes i Sverige permanent boende bror. Som medsökande var vad som upp-

gavs vara flickans mamma. Flickan och mamman befann sig i Afghanistan och 

sökte uppehållstillstånd därifrån. I ärendet skickades mammans pass in där 

flickan fanns inskriven som minderårigt barn. Vidare uppgav mamman vid den 

muntliga utredningen att flickans pappa var försvunnen. Det ingavs även ett 

identitetscertifikat som utfärdats för flickan vid den afghanska ambassaden i 

Teheran. Det inkom även en handling utfärdad av Afghanistans general-

konsulat i Mashhad där det framgick att mamman var ensam vårdnadshavare 

för flickan på grund av att pappan var försvunnen sedan fem år tillbaka. 

Migrationsverket anförde i sitt beslut att mammans pass och identitets-

certifikatet inte kunde styrka vem som är vårdnadshavare varför dessa hand-

lingar skulle lämnas utan hänseende i denna fråga. Handlingen från general-

konsulatet anförde verket var av enkel beskaffenhet och kunde därigenom inte 

                                                 
178 Hos Migrationsöverdomstolen hade målet målnummer UM 1839-13 och beslut meddelades 

den 18 april 2013. 
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styrka något vårdnadsförhållande mellan mamman och flickan. Migrations-

verket påtalade även att huvudregeln i Afghanistan är att det är fadern eller 

farfadern som tillerkänns vårdnaden över barn och att detta följer av tradition-

ella mönster i form av sharialagar i Afghanistan. Om avsteg från detta skedde 

skulle vårdnaden i vart fall, enligt Migrationsverket, finnas registrerad hos af-

ghanska myndigheter. Då inget registerutdrag lämnades in angående detta av-

visades talan avseende flickan. Mamman beviljades emellertid permanent 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin i Sverige boende son. 

Migrationsverkets beslut avseende flickan har överklagats till migrations-

domstolen i Luleå, men någon dom har i skrivande stund inte meddelats. 

3.2.5.4. Kommentarer och konklusioner om ärendena 

Gemensamt för dessa tre ärenden är att Migrationsverket verkar ha svårt att 

formulera hur de prövar skriftlig bevisning. I både MIG 2009:17 och MIG 

2012:1 markerade Migrationsöverdomstolen att det råder fri bevisföring i an-

knytningsärenden och att en sökandes identitet och frågan om ställföre-

trädarskap ska kunna bevisas genom annan bevisning än exempelvis passhand-

lingar. Att avfärda skriftlig bevisning utan motivering torde mot bakgrund av 

Migrationsöverdomstolens praxis vara felaktigt och stå i direkt strid med prin-

cipen om fri bevisföring. Något annorlunda redovisar emellertid migrations-

domstolarna sin motivering över varför de, i ovanstående mål, ansåg att de in-

lämnade handlingarna hade lågt bevisvärde.  

I ärendena kan även ses att identitetsfrågan och frågan om DNA-analys inte har 

diskuterats i föreliggande ärenden, vilket torde, mot bakgrund av MIG 2012:1 

vara felaktigt. Detta torde i vart fall gälla i ärende 3 där barnets mamma var 

medsökande. Där hade Migrationsverket kunnat erbjuda DNA-analys för 

mamman och flickan för att på sätt kunna styrka föräldraskapet. Därefter 

skulle, mot bakgrund av vad som har redogjorts för tidigare, det presumeras att 

mamman därigenom hade kunnat anses som legal ställföreträdare för flickan 

och att ansökan därigenom skulle prövas i sak. Avvisningsbeslutet torde där-

med i ärende 3 vara felaktigt mot bakgrund av MIG 2012:1. 

Det kan även konstaterats att varken Migrationsverket eller migrationsdom-

stolarna i ovanstående ärenden/mål verkar följa någon fastslagen struktur över i 
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vilken ordning prövning ska ske avseende identiteten och ställföresträdskapet. 

Ingen av de ovan redovisade fallen har följt den struktur som redovisats för i 

avsnitt 3.2.3.3. utan migrationsmyndigheterna har direkt avvisat fallen på 

grund av bristande bevisning rörande ställföreträdarskapsfrågan.  

4. Processbehörighet och rätten till 

familjeåterförening 

Genom ingående av ett flertal internationella avtal har Sverige förbundits att 

tillförsäkra att rätten till familjeåterförening är möjlig. Sverige har därmed en 

folkrättslig skyldighet att tillse att inhemska lagar och regler är harmoniserade 

med dessa regler. De viktigaste folkrättsligt bindande konventionerna vad gäl-

ler rätten till familjeåterförening är Europakonventionen och barn-

konventionen. De av konventionernas regler som är relevanta för denna upp-

sats kommer härnedan att redogöras för. 

EU-rätten behandlar emellertid också rätten till familjeåterförening varför en 

djupare diskussion och redogörelse kommer att företas om dess regler. EU-

rätten kommer att behandlas efter de internationella konventionerna.  

4.1. Europakonventionen 

Redan 1953 ratificerade Sverige Europakonventionen. Riksdagen implemen-

terade sedermera konventionen såsom svensk lag den 1 januari 1995.179 Mot 

bakgrund av att Sverige skulle gå med i EU valde lagstiftaren även att införa en 

ny bestämmelse i regeringsformen där det framgår att lagar och föreskrifter 

inte får meddelas i strid med Europakonventionen.180 I propositionen till 

implementeringen av Europakonventionen i svensk rätt menade regeringen att 

svensk rätt redan i huvudsak överensstämmer med konventionen men påpekade 

ändå samtidigt att det är viktigt att Sverige, i framtiden, måste följa rättsut-

vecklingen av Europakonventionen.181 

                                                 
179 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
180 Se 2 kap. 19 § regeringsformen. 
181 Prop. 1993/94:117 s. 40ff. 
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Inkorporeringen av Europakonventionen såsom svensk lag och införandet av 2 

kap. 19 § regeringsformen innebär att Europakonventionen riktar sig såväl till 

lagstiftaren som till rättstillämparen. Rättstillämparen kan emellertid enbart 

använda sig av regeringsformens bestämmelser för det fall denne ska lagpröva 

i enlighet med 11 kap. 14 § regeringsformen.182 Efter Sveriges inträde i EU 

anses Europakonventionen ha fått högre status i svensk rätt. Detta då det fram-

går av art. 6.3 Fördraget om Europeiska Unionen att unionsmedlemsstaterna 

måste följa Europakonventionen. Därmed ska, genom EU-rättens företräde 

framför svensk rätt, svensk rätt åsidosättas om den strider mot Europakon-

ventionen.183 

Med regeringens uttalande, om att Sverige måste beakta den rättsutveckling 

som sker gällande Europakonventionen, avsågs att Sverige måste följa det som 

Europakonventionens övervakningsorgan fastställer vad gäller de fri- och 

rättigheter som stadgas i konventionen. Europadomstolen har möjlighet att, 

efter klagomål från enskilda mot konventionsstaterna, pröva om en stat har 

brutit mot konventionens bestämmelser.184  

4.1.1. Art. 8 Europakonventionen 

Den artikel som är aktuell i detta arbete om rätten till familjeåterförening är art. 

8 Europakonventionen. Denna artikel framhäver att det är en mänsklig rättighet 

att erhålla skydd för enskildas privat- och familjeliv. Denna rättighet får inte 

inskränkas av myndigheter genom annat sätt än genom lag. Detta enbart om det 

i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den 

allmänna säkerheten eller det ekonomiska välståndet. Vidare kan bestäm-

melsen inskränkas genom lag om det är till för att förbygga oordning eller brott 

eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra människors fri- och rättig-

heter.  

Art 8. Europakonventionen tillskapar ett dubbelt skydd. Skyddet omfattar dels 

en rätt för en familj att leva tillsammans och skyddas från statligt ingripande. 

                                                 
182 Holmberg, Erik m.fl., Grundlagarna: RF, SO, RO, tredje upplagan, Nordstedts juridik AB, 

Zeteo, uppdaterad den 1 januari 2012, kommentaren till 2 kap. 19 § regeringsformen. 
183 Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och 

unionsrättsligt, JT nr 4 2010/11, sid. 832. 
184 Se art. 4.3 Fördraget om Europeiska Unionen. 
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Dels föreligger också en skyldighet för staten att skydda familjen genom att 

tillförsäkra familjerna rättigheten genom lagstiftning.185 Staterna har emellertid 

en rätt att ha en reglerad invandring, varför det inte föreligger en ovillkorlig rätt 

enligt art. 8 till uppehållstillstånd för en familjemedlem på grund av anknytning 

till en i en konventionsstat boende person.186 Europadomstolen har i vissa fall 

bedömt att en familjeåterförening slår ut en stats rätt till en reglerad invandring. 

Därmed har Europadomstolen menat att det i vissa fall inte är försvarbart för en 

stat att hålla en familj separerad i förhållande till statens rätt att reglera invand-

ringen till landet. Härnedan följer ett fåtal utvalda mål från Europadomstolen 

där familjeåterförening enligt art. 8 Europakonventionen har varit under pröv-

ning. 

I Gül mot Schweiz187 hade en turkisk medborgare bott tillsammans med sin fru 

i Schweiz i ett flertal år. Deras gemensamma son, som bodde kvar i Turkiet, 

sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldrarna i Schweiz. 

Schweiz avslog sonens ansökan. Frågan som prövades av Europadomstolen var 

om Schweiz, genom att neka pojken uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till föräldrarna, bröt mot art. 8 Europakonventionen. Domstolen anförde att 

familjen hade möjlighet att återförenas i Turkiet och menade vidare att pappan 

i familjen flyttat till Schweiz varav han själv orsakat familjeseparationen. 

Europadomstolen kom därmed fram till slutsatsen att Schweiz inte bröt mot art. 

8 på grund av nekande av uppehållstillstånd till sonen. I Ahmut mot 

Nederländerna188 var omständigheterna att en marockansk medborgare hade 

flyttat till Nederländerna. Hans son, som befann sig kvar i Marocko, sökte 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin pappa i Nederländerna. 

Nederländerna nekade emellertid uppehållstillstånd. Europadomstolen kom 

även i detta fall fram till att Nederländerna inte hade gjort sig skyldiga till en 

konventionskränkning vad gäller art. 8 Europakonventionen genom att neka 

uppehållstillstånd till sonen.  

                                                 
185 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, tredje upplagan, Nordstedts juridik AB, 

Stockholm, 2007, sid. 320. [cit. Danelius, 2007] 
186 Danelius, 2007, sid. 334. 
187 Gül mot Schweiz, appl. 23218/94, 19 februari 1996. 
188 Ahmut mot Nederländerna, appl. 21702/93, 28 november 1996. 
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Sen mot Nederländerna189 handlade om en turkisk familj som hade bosatt sig i 

Nederländerna. Det fanns emellertid en dotter kvar i Turkiet som nekades 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin familj i Nederländerna. 

Europadomstolen prövade målet och fann att det inte rimligen kunde krävas att 

hela familjen rev upp sitt liv för att återvända till Turkiet och därmed åter-

förenas med den kvarvarande dottern i Turkiet. Detta ställningstagande från 

Europadomstolen, som skiljer sig från vad de två ovan redovisade fallen, moti-

verades genom att familjens två barn var födda och gick i skolan i 

Nederländerna och att de två barnen inte rimligen kunde förväntas starta ett 

nytt liv i Turkiet. Mot denna bakgrund menade Europadomstolen att 

Nederländerna hade brutit mot art. 8 Europakonventionen genom att vägra den 

kvarvarande dottern uppehållstillstånd på grund av anknytning. I Tuquabo-

Tekle m.fl. mot Nederländerna190 hade en mamma flytt från Eritrea till 

Nederländerna. Mamman var den enda i familjen som hade flytt då det inte var 

möjligt för henne att föra ut sina barn ur Eritrea. Hon hade emellertid för avsikt 

att återförenas med sina barn vid ett senare tillfälle. Nederländerna nekade 

dock barnen uppehållstillstånd. Europadomstolen kom fram till att 

Nederländerna bröt mot art. 8 Europakonventionen då mamman inte rimligen 

kunde återvända tillbaka till det land hon hade flytt ifrån för att etablera en fa-

miljeåterförening där. Vidare skäl för att det inte var skäligt för mamman att 

etablera en familjeåterförening någon annanstans än i Nederländerna menade 

Europadomstolen var att mamman hade gift om sig i Nederländerna samt hade 

fått ytterligare två barn där. Därför kom Europadomstolen fram till att famil-

jens intresse av att återförenas i Nederländerna vägde tyngre än landets rätt till 

att kontrollera invandringen.  

Målen som ovan har redogjorts för handlar om kärnfamiljen. Danelius menar 

emellertid att rätten till familjeåterförening enligt art. 8 Europakonventionen 

även gäller anhöriga utanför den s.k. kärnfamiljen.191 Danelius ger som exem-

pel att art. 8 Europakonventionen borde kunna tillämpas för föräldrar med 

vuxna barn, eller deras mor- och farföräldrar. Danelius menar emellertid även 

                                                 
189 Sen mot Nederländerna, appl. 31465/96, 21 december 2001. 
190 Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, appl. 60665/00, 1 december 2005. 
191 Danelius, 2007, sid. 320. 
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att rättigheterna som art. 8 Europakonventionen tillförsäkrar kärnfamiljen är 

starkare för kärnfamiljen än för anhöriga utanför kärnfamiljskretsen.192 

Principen som de ovan redovisade fallen ger uttryck för är att om en familj har 

möjlighet att återförenas i ett annat land än där en sökande ansökt om återför-

ening, så finns det ingen skyldighet för det mottagande landet att bevilja sö-

kanden uppehållstillstånd med hänvisning till art. 8 Europakonventionen. Detta 

gäller däremot även motsatsvis, att om det inte kan anses skäligt att familjen 

som sökt sig till ett nytt land återvänder till en familjemedlem för återförening, 

ska uppehållstillstånd ges till den sökande. Vad som även bör poängteras är att 

det inte finns några avgöranden från Europadomstolen vad gäller art. 8 Europa-

konventionen i relation till barns bristande processbehörighet, utan Europa-

domstolen har enbart prövat och klargjort att det finns en princip om familjeå-

terförening i art. 8 Europakonventionen. 

Principen om rätten till familjeåterförening har även framhållits i de svenska 

förarbetena till utlänningslagen. Principen är att familjen ska ses som en enhet 

och så långt som det är möjligt ska familjen hållas samman.193 Det är således 

inte enbart en folkrättsligt bindande princip, utan även en inhemsk princip. 

4.1.2. Konklusioner om Europakonventionen 

Rätten till familjeåterförening är mot ovanstående bakgrund en självklar del av 

art. 8 Europakonventionen och Europadomstolen har fastslagit en viktig prin-

cip. Om en familj inte kan återförenas i något annat land ska en konventionsstat 

möjliggöra återförening i det land som ansökan skickas till. Sverige är bunden 

av Europakonventionen och har dessutom implementerat dess lydelse i svensk 

lagstiftning varvid principerna som ovan har stakats ut ska följas. I det kom-

mande diskussionsavsnittet kommer Sveriges åtagande i enlighet med Europa-

konventionen att diskuteras i förhållande till svenska regler om barns bristande 

processbehörighet. 

                                                 
192 Danelius, 2007, sid. 320.  
193 Se prop. 2005/06:72 sid. 68. 
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4.2. Barnkonventionen 

Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling 

och idag har nästintill alla länder i världen ratificerat konventionen.194 Sverige 

ratificerade barnkonventionen 1990 varför konventionen i sin helhet är folk-

rättsligt bindande. Till skillnad från Europakonventionen har barnkonventionen 

inte inkorporerats i sin helhet i svensk lagstiftning. Detta då svensk rätt ansågs 

till största del stå i överenstämmelse med barnkonventionens bestämmelser.195 

Vad som i denna del bör uppmärksammas är att det finns röster i Sverige som 

menar på att barnkonventionen bör inkorporeras såsom svensk lag. En sådan 

diskussion ligger emellertid utanför ramen för denna uppsats.196 

Ytterligare en skillnad från Europakonventionen är att det inte finns någon 

domstol som kan pröva klagomål från enskilda. Istället finns FN:s kommitté 

för barnets rättigheter som enligt art. 46 barnkonventionen ska granska samt-

liga konventionsstaters åtaganden i och med barnkonventionen. 

I barnkonventionens förord framhålls det att barn behöver skydd och vård på 

grund av sin sårbarhet. Behovet att få detta skydd och denna vård ska tillgo-

doses av samhället i allmänhet och av barnets familj i synnerhet. Barnkon-

ventionens förord framhäver även att familjen som sådan ska ses som en enhet 

i samhället och familjen är en naturlig miljö för barns utveckling och hälsa. 

Slutligen framgår det av barnkonventionens förord att barns möjlighet att växa 

upp med sin familj är särskilt viktigt för att barnen ska få en fullständig och 

harmonisk utveckling.  

Det finns fyra grundprinciper uttryckta i barnkonventionen som anses utgöra 

grunden för vad principen om barnets bästa är och är därmed det yttersta skydd 

som ett barn erhåller av barnkonventionen. Dessa fyra principer tar sig i uttryck 

i art. 2 (diskrimineringsförbud mot barn), art. 3 (principen om barnets bästa), 

art. 6 (barn ska få utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen bakgrund och 

                                                 
194 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonventionen, första upplagan, Malmö, 2008, sid. 13. 

[cit. Handbok om barnkonventionen] 
195 Handbok om barnkonventionen, sid. 13. 
196 För mer läsning om detta ämne rekommenderas mot. 2012/13:So358 ”Gör 

barnkonventionen till svensk lag” och Concluding observations of the Committee on the Rights 

of the Child: Sweden, 18/02/93.  
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sina egna förutsättningar) och art. 12 (barns rätt att komma till tals i beslut och 

ärenden som rör dem).  

Eftersom barnkonventionen inte är införlivad i svensk rätt som en egen lag, 

kommer i detta avsnitt även en del inhemska rättsregler diskuteras och ställas i 

relation till barnkonventionen.  

4.2.1. Art. 3 barnkonventionen 

Av art. 3 barnkonventionen framgår att barns bästa ska sättas i främsta rummet 

vid alla beslut som rör barn.197 Barnkonventionen ger ett visst utrymme för de 

enskilda konventionsstaterna att själva sätta upp principerna bakom principen 

om barnets bästa, men konventionsstaterna är alltid bundna av barnkon-

ventionens anda.198 För svenskt hänseende har det diskuterats att det finns två 

relevanta aspekter bakom principen om barnets bästa, dels den objektiva sidan, 

men även den subjektiva sidan.199 Den objektiva sidan av barnets bästa syftar 

till vad som kan klargöras utifrån erfarenheter och forskning. Denna objektiva 

sida kan därmed bli problematisk att fastställa då vetenskapen ibland har två 

olika motstående kontraster.200 Det är inte heller nödvändigtvis så att vad som 

är bäst för ett barn är det bästa för ett annat. Den subjektiva sidan om principen 

om barnets bästa syftar till vad barnet självt anser om sin situation och därmed 

ska barnets synpunkter vävas in i beslut som rör detta. En bedömning av bar-

nets mognad och ålder tas i beaktande när barnet uttrycker sin åsikt för att av-

göra om barnet är kapabelt till att forma och avge egna åsikter, men även för att 

se att barnets åsikt är barnets och därmed att barnet inte har utsatts för någon 

form av påverkning.201 Det är således många aspekter som behöver beaktas när 

ett beslut ska fattas om ett barn. Det finns även risk att den subjektiva sidan och 

den objektiva sidan av principen om barnets bästa kolliderar. Det som dock har 

understrukits om principen om barnets bästa är att barn ska kunna vara med 

                                                 
197 I den engelska versionen av barnkonventionen används emellertid begreppsbildningen ”[…] 

a primary consideration” medan det i den svenska versionen framgår att barnets bästa ”[…] 

skall […] komma i främsta rummet.”. Det föreligger därmed en diskrepans mellan dessa 

versioner och vilken skrivning ska vara härskande ligger utanför ramen för denna uppsats. 
198 Kaldal, Anna, Parallella processer: en rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i 

vårdnads- och LVU-mål, Jure Förlag, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2010, sid. 66. [ 

cit. Kaldal, 2010] 
199 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2010, 

sid. 30. 
200 Kaldal, 2010, sid. 68. 
201 Kaldal, 2010, sid. 68. 
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sina föräldrar eller andra närstående och att det är en viktig del för barns ut-

veckling att så kan ske.202 

I svensk inhemsk rätt har principen om barnets bästa behandlats olika beroende 

på i vilken lagstiftning som diskuteras. I 1 § 5 st. LVU framgår det att det är 

barnets bästa som ska vara avgörande för varje beslut enligt lagen. Barnets 

bästa ska även vara avgörande för ärenden och mål om vårdnad och um-

gänge.203 Dessa bestämmelser måste ses som att de korrelerar väl med barn-

konventionens regler om principen om barnets bästa. I utlänningslagen har en 

bestämmelse om barnets bästa tagits in i 1 kap. 10 § utlänningslagen. Däri 

framgår att i fall som rör barn ska barn särskilt beaktas med hänsyn till bland 

annat barnets bästa. Utlänningslagen har därigenom en svagare skrivning än 

många andra regler om barnets bästa i svensk rätt.204 Frågan är därmed hur 

detta ställs i relation till barnkonventionen men även hur bestämmelsen i 

utlänningslagen ska tolkas. Barnets bästa i migrationsärenden anses involvera 

en intresseavvägning, å ena sidan samhällsintressen såsom att ha en reglerad 

invandring och å andra sidan principen om barnets bästa.205 I intresseav-

vägningen ska barnets bästa genomsyra så långt som det är möjligt, men prin-

cipen har inte ansetts ensam kunna ta över intresset av en reglerad invand-

ring.206 Detta innebär att principen om barnets bästa inte ensam får ligga 

bakom att ett barn, enbart på grund av att det är ett barn, beviljas uppehålls-

tillstånd i Sverige. På detta sätt ville även regeringen tillse att familjer inte ska 

kunna beviljas uppehållstillstånd enbart på grund av att det finns barn i 

familjen och därigenom beviljas uppehållstillstånd trots att föräldrarnas skäl 

inte egentligen är tillståndsgrundande.207 Regeringen har även menat att man 

inte bör ha en etnocentrisk syn på invandringen till Sverige i förhållande till 

barnets bästa. Med detta menade regeringen att det inte alltid är i enlighet med 

barnets bästa att barnet bor i Sverige.208 

                                                 
202 SOU 1996:115, sid. 44. 
203 Se 6 kap. 2 a § 1 st. föräldrabalken. 
204 Kaldal, 2010, sid. 68. 
205 SOU 1996:115, sid 51. 
206 SOU 1996:115, sid. 51. 
207 Prop. 1996/97:25 sid. 246. 
208 Prop. 1996/97:25 sid. 249. 
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4.2.2. Andra relevanta artiklar i barnkonventionen 

För denna uppsats del är art. 10 barnkonventionen central. Detta då art. 10 

barnkonventionen uttryckligen tar upp internationell familjeåterförening. I art. 

10 framkommer det att konventionsstaterna ska, vid en ansökan om en famil-

jeåterförening, behandla ansökan på ett humant, positivt och snabbt sätt. Den 

svenska regeringen har behandlat frågan om vad art. 10 barnkonventionen 

stadgar. Regeringen framhöll att art. 10 barnkonventionen inte stadgar någon 

rätt att återförenas utan är enbart ett rättighetsstadgande för hur myndigheter 

ska hantera en ansökan om återförening. Art. 10 barnkonventionen stipulerar 

således, enligt regeringen, ingen rätt till familjeåterförening.209 Regeringen 

framhåller emellertid i förarbetena att familjeåterförening har en stor och stark 

betydelse för barn och att detta framgår av barnkonventionen i sin helhet.210 

Som ovan har nämnts framkommer även av barnkonventionen att barn har rätt 

att komma till tals när det gäller beslut och åtgärder som rör barnet.211 Rätten 

att komma till tals innebär att en konventionsstat ska bereda barn tillfälle att 

höras, direkt eller genom ställföreträdare, i alla frågor som rör barnet. För 

svensk utlänningsrätts del har 1 kap. 11 § utlänningslagen kommit till för att 

tillfredsställa barnkonventionens behov av att barn ska ha en rätt att komma till 

tals i alla mål och ärenden som rör dem. Av nu nämnda bestämmelse framgår 

det att barn har en rätt att få höras så länge det inte anses olämpligt av den 

handläggande myndigheten.212 Ordalydelsen i art. 12 barnkonventionen tiller-

känner inte barn processbehörighet eller talerätt i ärenden eller mål som gäller 

barnet. Det har emellertid framhållits i både doktrin och av FN:s barnkommitté 

att det är av vikt att barn har en effektiv möjlighet att få ett beslut prövat, sär-

skilt om beslutet eller domen berör en rättighet som framkommer av barnkon-

ventionen.213 

Av art. 9 barnkonventionen framkommer det att det åligger en konventionsstat 

att säkerställa att barn inte, mot barnets vilja, skiljs från sina föräldrar utom i 

fall då behöriga myndigheter anser det nödvändigt för att säkerställa barnets 

                                                 
209 Prop. 1996/97:25 sid. 230. 
210 Prop. 1996/97:25 sid. 230. 
211 Se art. 12 barnkonventionen. 
212 Wikrén & Sandesjö, 2010, sid. 85. 
213 Dahlstrand, 2004, sid 116. 



57 

bästa. Det åligger även konventionsstaten att säkerställa att det finns rättsliga 

överprövningsmekanismer i samhället för det fall att en myndighet har beslutat 

om omhändertagande av barn. Art. 9 barnkonventionen ger även barnet en rätt 

att hålla kontakten med sina föräldrar för det fall barnet omhändertas av in-

hemska myndigheter. 

Det finns även andra stadganden i barnkonventionen som är av vikt. Som ex-

empel kan nämnas art. 7 barnkonventionen som tillförsäkrar barn en rätt till 

vetskap om sitt ursprung och vilka barnets föräldrar är. Art. 18 barnkonvent-

ionen betonar att det är ett barns föräldrar som har det primära ansvaret för 

barnet men även för barnets uppfostran och utveckling. Art. 5 framhåller att 

konventionsstaterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och skyldig-

heter som åligger föräldrarna.  

4.2.3. Konklusioner om barnkonventionen 

Barnkonventionens bestämmelser är vagt formulerade. Det som emellertid är 

klart är att konventionen framhäver att barn behöver och har en rätt att vara 

med sina föräldrar. Konventionen genomsyras av synen att barn bör växa upp 

med sina föräldrar och har bäst möjlighet att utvecklas i en familjemiljö. Som 

ovan har redovisats finns ingen absolut rätt enligt barnkonventionen för barn 

att återförenas med sina föräldrar i ett tredjeland. Art. 10 barnkonventionen 

syftar enbart till hur ett ärende om familjeåterförening ska behandlas, inte att 

barn har rätt till familjeåterförening.  

Av art. 3 barnkonventionen framgår principen om barnets bästa, och att prin-

cipen ska sättas i främsta rummet vid åtgärder som rör barn. I 1 kap. 10 § ut-

länningslagen framgår dock att principen om barnets bästa enbart särskilt ska 

beaktas. Frågan är därmed om utlänningslagens stadgande innebär en motsätt-

ning i förhållande till barnkonventionen. Det bör dock has i åtanke att barn inte 

har rätt till uppehållstillstånd i ett tredjeland enligt barnkonventionen och den 

svenska regeringen har föreskrivit i propositionen att 1 kap. 10 § utlännings-

lagen är formulerad såsom den är mot bakgrund av att bestämmelsen inte ska 

anses utgöra en tillståndsgrund för uppehållstillstånd i Sverige.  
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4.3. EU-rätten och rätten till familjeåterförening 

Reglerna om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan delas upp i två 

kategorier; anknytning på grund av kärnfamilj och anknytning på grund av 

annan nära anhörig. Den förstnämnda kategorins regler grundas på ett EU-

direktiv, närmare bestämt familjeåterföreningsdirektivet, medan den senare 

nämnda kategorin grundar sig på inhemsk rätt.214  

Familjeåterföreningsdirektivet syftar till att harmonisera EU-ländernas lagstift-

ning om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Direktivet är ett 

miniminivådirektiv vilket innebär att EU-länderna kan ha generösare regler än 

vad direktivet tillerkänner. Centralt i direktivet är vilka som ska ha en rätt att 

ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning samt vilka i en medlems-

stat som ska kunna vara referensperson.215 Angående vem som i Sverige kan 

vara referensperson har lagstiftaren valt att, för att uppnå en ändamålsenlig och 

icke-diskriminerande lagstiftning, alla människor som är bosatta eller har uppe-

hållstillstånd i Sverige ska kunna vara en referensperson. Detta oavsett 

referenspersonens medborgarskap.216  

Frågan är då vilka som enligt familjeåterföreningsdirektivet har rätt att ansöka 

om uppehållstillstånd på grund av anknytning. I svensk rätt återfinns reglerna 

om detta i 5 kap. 3 § utlänningslagen. Häri stadgas att rätt att söka uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning ankommer på referenspersonens kärnfamilj. 

Närstående till referenspersonen som inte omfattas av 5 kap. 3 § utlännings-

lagen har emellertid möjlighet att söka uppehållstillstånd på grund av an-

knytning enligt 5 kap. 3 a § utlänningslagen.217 Med kärnfamilj menas, i direk-

tivet, make och maka och underåriga biologiska barn.218 Emellertid tillerkänner 

direktivet även adoptivbarn och barn till referenspersonens make eller maka 

rätt till familjeåterförening.219  

                                                 
214 Wikrén, & Sandesjö, 2010, sid. 248 ff. 
215 Familjeåterföreningsdirektivet art. 3.5. 
216 Prop. 2005/06:72, sid. 28. 
217 Läs mer om denna möjlighet till ansökan under avsnittet 2.3.2. ”Särskilt om barns 

processbehörighet i anknytningsärenden”. 
218 Familjeåterföreningsdirektivet (9). 
219 Familjeåterföreningsdirektivet art. 4. 
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Familjeåterföreningsdirektivet har även berört vem som ska ha rätten att initi-

era en ansökan om återförening. Direktivet tillåter medlemsstaterna att själva 

bestämma detta, men nämner att de tre alternativen är att antingen enbart tillåta 

personen som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning initiera ansökan 

utanför medlemsstatens gränser, låta referenspersonen initiera ansökan om 

återförening eller så kan medlemsstaterna ha ett system som tillåter båda 

möjligheterna.220 Sverige har valt att den person som söker om uppehållstill-

ståndet ska initiera ansökan, som huvudregel utanför Sverige gränser.221  

5. Rätten till juridiskt bistånd  

I vissa situationer har en person rätt att få juridiskt bistånd betalt av den 

svenska staten vid en ansökan om uppehållstillstånd. Dessa regler framgår av 

18 kap. utlänningslagen samt i viss mån av rättshjälpslagen. Juridik i allmänhet 

kan vara svårt att förstå sig på, frågor om uppehållstillstånd på grund av an-

knytning är om möjligt ännu svårare. Det är många rättsregler och olika princi-

per att hålla ordning på. Det finns även många grunder för svenska 

myndigheter att avslå en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

på. Det kan därför vara direkt avgörande, i vart fall i en process i migrations-

domstolen eller inför Migrationsöverdomstolen, att ha juridiskt stöd i proces-

sen. Mot denna bakgrund är det relevant att redogöra för de regler som gäller 

när ett offentligt biträde kan förordnas i ärenden rörande uppehållstillstånd. Det 

är emellertid även relevant för denna uppsats att redogöra och undersöka de 

regler som gäller för att erhålla rättshjälp, för de fall en sökande inte kan få ett 

offentligt biträde tillförordnat.  

Att som sökande beviljas ett offentligt biträde vid en ansökan om uppehållstill-

stånd kräver, enligt 18 kap. 1 § utlänningslagen att sökanden riskerar utvisning 

eller avvisning. Vid en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

är huvudregeln att denna ansökan ska skickas till Migrationsverket från utlan-

det.222 Således, redan på denna punkt, saknas möjligheten för en person som 

                                                 
220 Familjeåterföreningsdirektivet art. 5.1. 
221 Jmf. 5 kap. 18 § utlänningslagen. 
222 Se 5 kap. 18 § utlänningslagen. 
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söker om uppehållstillstånd på grund av anknytning utanför landet att få ett 

offentligt biträde enligt utlänningslagen.  

Frågan är emellertid om det finns någon annan möjlighet, med nuvarande 

regelverk, att få ekonomiskt bistånd från den svenska staten för juridisk hjälp 

med att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning utifrån landet. 

Enligt 4 § rättshjälpslagen kan en person få juridisk rådgivning av en advokat 

eller biträdande jurist vid en advokatbyrå i 2 timmar. Enligt nu nämnda be-

stämmelse kan en vuxen person få dessa 2 timmar till halva kostnaden, där 

staten går in och betalar andra hälften. Enligt 4 § 3 st. rättshjälpslagen har ett 

barn rätt till 2 timmar gratis rådgivning på en advokatbyrå. Det föreligger dock 

ett par allmänna förutsättningar för att erhålla bistånd enligt rättshjälpslagen, 

vilka framgår av 6-12 §§ rättshjälpslagen. Den mest relevanta bestämmelsen 

för denna uppsats är 12 § rättshjälpslagen. Häri stadgas det att den som inte är 

svensk medborgare eller inte har varit bosatt i Sverige kan beviljas rättshjälp 

enbart om angelägenheten ska lösas i Sverige och det föreligger särskilda skäl. 

För det fall angelägenheten ska lösas utomlands måste den sökande vara bosatt 

i Sverige.  

Det som därmed först kan konstateras är att en ansökan om uppehållstillstånd 

på grund av anknytning ska lösas i Sverige.223 Således faller 12 § 1 st. 2 men. 

rättshjälpslagen bort och kvar är frågan om en person kan erhålla rättshjälp för 

sin ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 12 § 1 st. 1 

men. rättshjälpslagen. En person som söker uppehållstillstånd på grund av an-

knytning är per definition varken svensk medborgare eller bosatt i Sverige var-

för det som kvarstår är frågan om vad som kan medföra att det föreligger sär-

skilda skäl i det enskilda fallet. I och med bestämmelsens ordalydelse (sär-

skilda skäl) framgår det att tanken är att det ska vara en undantagsbestämmelse 

och ska tillämpas restriktivt.224 Högsta domstolen har i ett fåtal fall prövat frå-

gan om vad som kan räknas som särskilda skäl. I exempelvis NJA 1993 s. 107, 

som handlade om en iransk medborgare som var bosatt i USA, beviljades rätts-

hjälp. Högsta domstolen uttalade i målet att då barn ofta har ett intresse av att 

                                                 
223 Se 5 kap. 20 § 1 st. utlänningslagen. 
224 Renfors, Cecilia, & Arvill Sverne, Ebba, Rättshjälpslagen – och annan lagstiftning om 

rättsligt bistånd: en kommentar, Nordstedts juridik AB, Zeteo uppdaterad den 1 maj 2013, 

kommentaren till 12 § rättshjälpslagen. [cit. Renfors, 2013] 
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ha umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare kan det utifrån en 

allmän synpunkt anses skäligt att pappan får rättshjälp då föräldrarna inte 

kunde enas om umgänget i målet på egen hand. Det ska således ur en allmän 

synpunkt anses skäligt att en utländsk medborgare som inte bor i Sverige be-

viljas rättshjälp om den rättsliga angelägenheten därtill ska avgöras i 

Sverige.225 Särskilda skäl har emellertid alltid rört barns angelägenheter på ett 

eller annat sätt.226 

I anknytningsärenden är det åtminstone två personer som berörs. Dels anknyt-

ningspersonen och dels referenspersonen. För att anknytningspersonen ska 

kunna få hjälp enligt rättshjälpslagen krävs det, mot bakgrund av vad som ovan 

har stadgats, att det föreligger särskilda skäl. Anknytningsärendet kan förvisso 

gälla ett barn, men det finns varken lagstiftning eller prejudikat som tillerkän-

ner en i utlandet boende person som söker uppehållstillstånd i landet på grund 

av anknytning till en i Sverige boende person rättshjälp. Om referenspersonen i 

Sverige är ett barn torde det emellertid finnas större möjligheter för honom 

eller henne att erhålla rättshjälp och därmed kostnadsfri rådgivning för en an-

knytningsansökan.227 Det är dock referenspersonen som måste uppsöka en ad-

vokat eller en jurist och anlita den personen och få honom eller henne att arbeta 

med ärendet i två timmar, och samtidigt göra ett bra och adekvat arbete. Att en 

ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning enbart skulle ta två 

timmar är emellertid en chansning, särskilt om Migrationsverket avslår ansö-

kan och ett överklagande måste inges. 

Möjligheterna för en anknytningsperson och en referensperson att erhålla juri-

disk bistånd, utan att själva betala för detta, måste därmed anses som mycket 

små.  

6. En överprövande instans roll i en process 

Migrationsöverdomstolen uttalade i MIG 2009:17 att de inte kunde vidta några 

åtgärder för att lösa problematiken avseende barns processbehörighet i anknyt-

                                                 
225 Renfors, 2013, kommentaren till 12 § rättshjälpslagen. 
226 Renfors, 2013, kommentaren till 12 § rättshjälpslagen. 
227 12 § rättshjälpslagen.  
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ningsärenden. Istället uttalade Migrationsöverdomstolen att det åligger 

lagstiftaren att lösa problematiken kring barns processbehörighet i anknyt-

ningsmål. En fråga som emellertid är relevant är vad en överprövande prejudi-

katinstans kan göra vid problem inom juridiken i allmänhet och vad Migrat-

ionsöverdomstolens roll i migrationsprocessen är i synnerhet. 

Detta kapitel kommer även att redogöra för gällande rätt avseende vad Högsta 

domstolen har kallat dubbelrelevanta rättsfakta och påståendedoktrinen. Detta 

då Högsta domstolen i ett flertal avgöranden har fastställt att en kärande måste 

kunna utvinna en prövning i sak, även för det fall att svaranden anför att det 

föreligger bristande processförutsättningar.  

6.1. Migrationsöverdomstolens roll i 

migrationsprocessen 

Ett av Migrationsverket negativt fattat beslut kan överklagas av den sökande 

till migrationsdomstolen. Migrationsdomstolens dom kan därefter överklagas 

till Migrationsöverdomstolen.228 Migrationsöverdomstolen är sista instans i 

samtliga utlänningsärenden och så även i anknytningsärenden.229 Enligt 16 kap. 

11 § utlänningslagen krävs det att Migrationsöverdomstolen meddelar pröv-

ningstillstånd för att domstolen ska pröva ett mål i sak. Av 12 § samma kapitel 

framgår det att Migrationsöverdomstolen kan i första hand meddela s.k. preju-

dikatdispens och i andrahand kan domstolen meddela s.k. extraordinärdispens. 

Närmast tillhands för denna uppsats är att undersöka vad Migrationsöverdom-

stolen kan åstadkomma genom att meddela prejudikatdispens i ett mål. Enligt 

såväl lagkommentaren till utlänningslagen som enligt propositionen till den 

nya utlänningslagen framgår det att tanken bakom prejudikatdispens enligt 

utlänningslagen är att det ska vara harmoniserat med prejudikatdispensgrunden 

enligt 34 a § 3 p. och 4 p. förvaltningsprocesslagen.230 Således måste vägled-

ning hämtas därifrån. Med prejudikatdispens menas att det är av vikt för fram-

                                                 
228 16 kap. 9 § 1 st. utlänningslagen. 
229 16 kap. 9 § 3 st. utlänningslagen. 
230 Se Wikrén & Sandesjö, 2010, sid. 633 och prop. 2004/05:170 sid. 313. Att påpeka här är 

även att såväl lagkommentaren som propositionen hänvisar till fel punkter i 34 a § 

förvaltningsprocesslagen, men det har föreskrivits att kommentaren och propositionen hänvisar 

till prejudikatdispens och extraordinärdispens.  
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tida rättstillämpning att överklagandet prövas av en överinstans.231 Prejudikat-

dispens ska således meddelas om det saknas vägledning sedan tidigare i en viss 

fråga. Med vägledning menas inte enbart vägledning som sedan tidigare har 

meddelats av Migrationsöverdomstolen, utan samtliga rättskällor ska tradition-

ellt sätt inte beröra frågan.232 Detta betyder att om en myndighet har beslutat 

om något i en föreskrift som tydliggör rättsläget så saknas ofta skäl att meddela 

prejudikatdispens i det målet. Detta givetvis, under förutsättning att föreskrif-

ten inte strider mot någon annan lag eller rättsprincip som gör föreskriften fel-

aktig. Det krävs därför inte sällan att samtliga rättskällor saknar vägledning i 

viss fråga för att det ska finnas skäl för Migrationsöverdomstolen att meddela 

prejudikatdispens.  

Det finns en relativt enhetlig syn på vad det primära syftet med prejudikat är. 

Denna enhetliga syn är att prejudikat ska utgöra ett komplement till gällande 

rätt.233 Prejudikat syftar därtill att skapa en konsekvent rättstillämpning inom 

det rättsområde som en överinstans prövar ett fall inom.234 Vidare, där en över-

instans prövar en fråga där det saknas en lagstiftad rättsregel accepteras preju-

dikatet ofta av rättstillämparna som om prejudikatet skulle vara lag.235 

Slutsatsen som kan dras av detta är att syftet med Migrationsöverdomstolens 

möjlighet att meddela prövningstillstånd på grund av prejudikatdispens är att 

fylla luckor i lagen och att avgörandena ska fungera som en utfyllnad av lagen 

där lagstiftaren har missat.  

6.2. Dubbelrelevanta rättsfakta och påståendedoktrinen 

Av Migrationsöverdomstolens avgöranden i MIG 2009:17, MIG 2011:11 och 

MIG 2012:1 framgår att det finns två begrepp som är av yttersta vikt vad gäller 

                                                 
231 Se 16 kap. 12 § 1 st. 1 p. utlänningslagen. 
232 Wennergren, Bertil & von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m.: en kommentar, 

Nordstedts juridik AB, Zeteo uppdaterad den 1 september 2013, lagkommentaren till 34 a § 

förvaltningsprocesslagen. 
233 Se exempelvis Heuman, Lars, Högsta domstolens prejudikatnedbrytande verksamhet, I 

Festskrift till Per Olof Bolding, 1992, sid. 201 [cit. Heuman, 1992] och Bernitz, Ulf, m.fl., 

Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, tolfte upplagan, Nordstedts juridik AB, 

Stockholm, 2012, sid. 133 [cit. Bernitz, 2012].   
234 Heuman, 1992, sid. 201 och Bernitz, 2012, sid. 133.   
235 Peczenik, Aleksander & Bergholtz, Gunnar, Precedent interpretation in Sweden i 

Interpreting Precedents: a comparative study, red. av MacCormick, Neil & Summers, Robert 

S., Dartmouth, Aldershot, 1997, s. 481 ff.   
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frågan som ställföreträdarskapet. Dessa är identitet och biologiskt släktskap. 

Dessa tre begrepp hänger ihop på så sätt att det kan ställas ett lägre beviskrav 

på en sökandens identitet om det biologiska släktskapet är bevisat mellan refe-

renspersonen och anknytningspersonen. Vidare kan ställföreträdarskapet bevi-

sas genom släktskapet mellan ett barn och en biologisk förälder. Ställföreträ-

darskapet är en processförutsättning när ett barn söker uppehållstillstånd på 

grund av anknytning. Släktskapet och en sökandes identitet utgör emellertid 

sakförutsättningar. Därmed utgör identitet, släktskap och ställföreträdarskap 

både materiella sakförutsättningar men även processförutsättningar.236  

Frågan är hur denna situation, när omständigheter är avgörande för såväl den 

materiella frågan som den processuella i ett mål, ska hanteras av rättstilläm-

parna. Fenomenet har prövats främst inom ramen för en allmän domstols behö-

righet att pröva mål där frågan om en domstolens behörighet även har haft re-

levans i sakfrågan. Dubbelrelevanta rättsfakta syftar således till omständighet-

er som har betydelse för såväl en processuell fråga som för avgörandet av 

själva sakfrågan.237 

Högsta domstolen har prövat frågan om dubbelrelevanta rättsfakta i b.la. NJA 

2005 s. 586 och NJA 2012 s. 362. I NJA 2005 s. 586 hade käranden anfört att 

svaranden var skyldig till avtalsbrott. Svaranden yrkade att domstolarna skulle 

avvisa kärandens talan med motiveringen att det inte fanns något avtal som 

tillskapade ett avtalsförhållande dem emellan varför domstolen inte kunde 

hämta sin behörighet att pröva saken i målet ur det av käranden påstådda avta-

let. Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd och föreskrev att huruvida 

det fanns ett avtal eller inte borde ha prövats inom ramen för den materiella 

prövningen (om svaranden gjort sig skyldig till avtalsbrott eller inte) och inte 

den processuella frågan (om domstolen är behörig att pröva tvisten eller inte). 

Högsta domstolen fann således dubbelrelevanta rättsfakta i målet och menade 

därigenom att domstolarna måste acceptera vad käranden påstår om de proces-

suella förutsättningarna om de inte är uppenbart ogrundade. Högsta domstolen 

                                                 
236 Jmf. prop. 2005/06:72 sid. 68f.  
237 Pålsson, Lennart, Dubbelrelevanta rättsfakta vid prövning av domstols behörighet, Svensk 

Juristtidning 1999, sid. 315f. [cit. Pålsson, 1999]  
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uttalade att denna bedömning, huruvida ett påstående uppenbarligen saknar 

grund, ska företas utifrån vad käranden själv har uppgett i målet.  

NJA 2012 s. 362 handlade om att en kommun sökte tillstånd för att utföra visst 

arbete utmed en bäck. Tillståndsprövningen var emellertid avhängig om 

kommunen hade rådighet över den bäck som kommunen ville utföra arbetet 

vid. Detta konstaterades vara en processförutsättning. Högsta domstolen kon-

staterade även att tillståndets beviljande var beroende av om rådigheten över 

bäcken var önskvärd ur ett allmänt miljöhänseende och ur en allmän hälsosyn-

punkt.238 Denna fråga konstaterades dock vara en avgörande fråga i 

sakprövningen. Högsta domstolen menade att det inte var visat att kommunen 

uppenbart saknade rådighet över bäcken. Därför skulle underinstanserna, i en-

lighet med påståendedoktrinen, ha accepterat vad kommunen anförde om 

rådigheten till den del det hänfördes till processförutsättningarna i målet för att 

därefter pröva frågan om rådigheten inom ramen för den materiella prövning-

en. 

Högsta domstolen har alltså prövat frågan om dubbelrelevanta rättsfakta vid ett 

flertal gånger gällande processförutsättningar i allmän process och har däri-

genom tagit fram en rättsprincip som har benämnts som påståendedoktrinen.239 

Doktrinen innebär att domstolarna ska, vid en prövning av en process-

förutsättning, som därtill är avgörande för den materiella prövningen i målet, 

utgå ifrån att kärandens påstående om att processförutsättningen stämmer. 

Detta under förutsättning att kärandens påstående inte är uppenbart 

ogrundat.240 

Att diskutera dubbelrelevanta rättsfakta i en uppsats om rätten till familjeåter-

förening och barns bristande processbehörighet kan ses som långsökt. Så är 

emellertid inte fallet då Migrationsöverdomstolen har menat att en del av ställ-

företrädarskapsbedömningen utgörs av anknytningsbedömningen. Den först-

nämnda är en processuell förutsättning att bevisa när ett barn söker om uppe-

hållstillstånd på grund av anknytning medan den sistnämnda bedömningen är 

                                                 
238 Se 2 kap. 5 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 
239 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, sjunde upplagan, 

Nordstedts juridik AB, Stockholm, 2008, sid. 130. [cit. Bogdan, 2008]  
240 Bogdan, 2008, sid. 130 f.  
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en del av den materiella sakfrågan i ett anknytningsärende. Pålsson har menat 

att även andra behörighetsfrågor än frågor om en domstols behörighet, som 

Högsta domstolen primärt har prövat, ska kunna nyttja den beskrivna 

påståendedoktrinen.241 Således, om ett barn ansöker om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning genom en person som påstår sig vara biologisk förälder 

till barnet, vore det då inte rimligt att rättstillämparna använde påstående-

doktrinen och därigenom accepterade personens påstående om att han eller hon 

är biologisk förälder till barnet, under förutsättning att påståendet inte är up-

penbart ogrundat? Denna diskussion kommer att behandlas nedan. 

7. Sammanfattande analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras dels en sammanfattande analys av den problematik 

som ovan har redogjorts för, dels kommer en de lege ferenda-diskussion att 

föras om hur problematiken kan lösas med barns bristande processbehörighet 

och hur ställföreträdarrätten bör behandlas. Sedermera är givetvis frågan om 

vilken instans som bör lösa problematiken kring barns bristande process-

behörighet. 

7.1. Sammanfattande analys och slutsatser om barns 

bristande processbehörighet 

Ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning är juridiskt svåra 

ärenden. Det finns många olika rekvisit i de olika tillståndsgrunderna att hålla 

ordning på. Vidare tillkommer även EU-rätten och internationell rätt om famil-

jeåterförening i ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning. En 

del av denna juridiska djungel är hur barns ansökningar ska hanteras samt hur 

en person som menar att han eller hon är ställföreträdare för barnet ska kunna 

bevisa detta.  

Inte nog med att det finns många regler att beakta vid en ansökan om uppe-

hållstillstånd på grund av anknytning, det finns även i vissa fall motstående 

regler och intressen att beakta. Varken Europakonventionen eller barnkonvent-

ionen ger uttryck för en absolut rättighet till familjeåterförening men betonar 

                                                 
241 Pålsson, 1999, sid. 326. 
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ändå att familjen som enhet är viktig och ska om det inte går på annat sätt 

kunna återförenas. Europakonventionen och barnkonventionen ger uttryck för 

att barn har rätt till sin familj. Inte villkorslöst, men om en familjeåterförening 

inte kan genomföras i ett annat land har en familj rätt att återförenas i det land 

där en del av familjen befinner sig.242 Även inom svensk rätt har rätten till 

familjeåterförening och principen om barnets bästa belysts i exempelvis 

utlänningslagen. De inhemska principerna ska emellertid vägas mot andra in-

tressen såsom samhällets rätt att ha en reglerad invandring. Fundamentalt har 

dock rätten till familjeåterförening inkorporerats i svensk rätt genom lagstif-

tarens ratificeringar av Europakonventionen och barnkonventionen men även 

genom EU:s familjeåterföreningsdirektiv.  

Mot principen om barnets bästa och rätten till familjeåterförening i internation-

ell och svensk rätt står det inhemska kravet på att en legal ställföreträdare 

måste söka om uppehållstillstånd på grund av anknytning för ett barns räkning. 

I svensk rätt är det en grundläggande princip att det är ett barns föräldrar eller 

annan särskilt utsedd ställföreträdare som måste föra barnets talan inför en 

myndighet eller domstol. Barn saknar således självständig processbehörighet 

om det inte framgår av lag att ett barn i vissa frågor från vissa åldrar tillerkänns 

rätten att själva föra sin talan. Detta betyder i svensk rätt även att om det inte 

går att påvisa vem som är vårdnadshavare eller ställföreträdare för barnet så 

kan barnets ansökan inte materiellt prövas utan ska avvisas. Som har nämnts 

ovan är syftet med att ha ett krav på att barn företräds av en ställföreträdare att 

tillse att ett barn får en rättssäker process. Då detta är syftet med att barn inte 

själva som huvudregel har processbehörighet torde ett avvisningsbeslut av ett 

barns ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning som praktiskt inte 

går att korrigera strida mot detta syfte. Detta resulterar därmed även att det 

svenska kravet på att en ställföreträdare ska representera barnet i en process 

omöjliggör, i vissa fall, en familjeåterförening varefter Sverige, i vissa fall, 

kränker Europakonventionen och principen om barnets bästa. 

Familjers rätt till återförening hindras därigenom i vissa fall av barns bristande 

processbehörighet och kravet på ställföreträdare för barnet. Detta leder till den 

                                                 
242 Se exempelvis Sen mot Nederländerna. 
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andra problematiken vad gäller denna uppsats vilket är hur en ställföreträdare 

bevisar att han eller hon är legal ställföreträdare för ett barn. Frågor om bevis-

ning vad gäller en sökandes identitet, ställföreträdarskap och släktskap flyter 

ofta ihop men ska bevisas enligt ovan redovisad praxis var för sig. Av MIG 

2012:1 framgår det emellertid att ställföreträdarskapet till viss del kan bevisas 

genom släktskapet som i sin tur kan bevisas genom exempelvis DNA-

provtagning. Frågan om en sökandes identitet hänger ihop med släktskaps-

frågan på så vis att ett lägre beviskrav, i vissa fall, kan gälla om en sökande har 

visat att släktskap föreligger.  

Genom MIG 2012:1 har Migrationsöverdomstolen blandat ihop den materiella 

prövningen med den processuella. I MIG 2012:1 fick de materiella frågorna 

betydelse även i den processuella genom att Migrationsöverdomstolen lät de 

materiella frågorna om identitet och släktskap ha betydelse i sökandens ställ-

företrädarskapsrätt som tillhör den processuella frågan. Detta genom att, som 

ovan har citerats, tillskapa en form av presumtion om att visad identitet och 

styrkt släktskap genom DNA-provtagning medför att det kan presumeras att en 

biologisk förälder har ställföreträdarskapsrätt för sitt barn. Migrationsöver-

domstolen suddar genom detta avgörande ut gränserna mellan den processuella 

prövningen och den materiella prövningen och tillåter myndigheter att avgöra 

materiella frågor innan de processuella förutsättningarna är uppfyllda och prö-

vade. Detta är ett avsteg från vad som är brukligt inom svensk processrätt var-

för det är anmärkningsvärt att Migrationsöverdomstolen inte har kommenterat 

detta faktum närmare. 

Vidare är frågan vilka slutsatser som kan dras av vilket beviskrav som har upp-

ställts på en förälder eller på en annan ställföreträdare för att visa sin rätt att 

företräda ett barn. Varken Migrationsöverdomstolen eller lagstiftaren har gett 

uttryck för något egentligt beviskrav i denna fråga. Vad som kan dras som slut-

sats ur denna uppsats redogörelse är dock att det får antas att huvudregeln är att 

det är ett högt ställt beviskrav då andra frågor inom anknytningsärenden ska 

fastställas eller klargöras. I MIG 2012:1 öppnar Migrationsöverdomstolen 

emellertid för att beviskravet i vissa fall kan sänkas om släktskapet är bevisat 

genom exempelvis DNA-test. Migrationsverket har menat att beviskravet då är 

”sannolikt” vad gäller ställföreträdarskapet, men hur denna slutsats dras fram-
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går inte av varken Migrationsverkets kommentar kring rättsfallet eller i MIG 

2012:1. Det enda som är klart är att det i vissa fall kan vara ett lägre beviskrav 

som ska tillämpas på frågan om ställföreträdarskapet om släktskapet redan är 

klargjort eller fastställt. Migrationsöverdomstolen kom emellertid fram till att 

beviskravet för identiteten i vissa fall kan sänkas till sannolikt, men inget 

preciserat sänkt beviskrav påfördes på frågan om ställföreträdarskap. Istället 

torde oklarheten ligga i om MIG 2012:1 fastslog en presumtion vad gäller ställ-

företrädarskapet om det biologiska släktbandet är bevisat mellan exempelvis en 

mamma och ett barn. Detta då i relation till Migrationsverkets slutsats om må-

let. Av den direkta ordalydelsen av MIG 2012:1 torde det kunna sägas att det 

föreligger en presumtion om att en biologisk förälder har rätt företräda sina 

biologiska barn. Detta ifrågasätts emellertid av Migrationsverket i verkets rätts-

liga ställningstagande varför en viss osäkerhet torde anses råda hur rättsläget 

egentligen ser ut. Oaktat detta ter det sig som att ett barn och dennes påstådda 

ställföreträdare behöver frambringa någon form av skriftlig handling för att 

påvisa antingen släktskapet och därigenom få åtnjuta bevislättnadsregeln alter-

nativt för att styrka ställföreträdarskapet. Osäkerheten i denna fråga är emeller-

tid lika påtaglig som vilket beviskrav eller presumtionsregler som ska tilläm-

pas.  

Vad som ytterligare försvårar möjligheten till en rättssäker prövning är bristen 

på offentliga biträden i juridiskt komplicerade ärenden som anknytnings-

ärenden. Som kan utläsas av denna uppsats är det många rättsregler och be-

grepp att hålla reda på vid en ansökan om uppehållstillstånd på grund av an-

knytning. Det är såväl processuella som materiella frågor som är komplicerade. 

Att då som en enskild utländsk person förstå och kunna argumentera för sin sak 

inför Migrationsverket och vid en överinstans måste ses som nästintill omöjligt 

till den grad att personen de facto inte får en rättvis prövning. Migrationsverket 

måste alltid ses som den starkare parten vid en överprövning varför en ändring 

i migrationsdomstolarna måste antas vara nästintill obefintlig då enskilda 

knappast kan antas ha kännedom om skillnaden mellan en processuell fråga 

och en materiell fråga. Bristen på juridisk kompetens hos de enskilda måste 

därför antas påverka dels deras möjligheter att utvinna ett rättssäkert beslut 

men även möjligheten till att argumentera angående rätt sak vid prövningen. 
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Detta är kanske särskilt påtagligt vad gäller frågan om när ställföreträdarskapet 

ifrågasätts av Migrationsverket.  

I MIG 2009:17 uppmärksammade Migrationsöverdomstolen problemet med 

barns bristande processbehörighet och problematiken för påstådda ställföreträ-

dare att bevisa sin rätt att föra ett barns talan. Utifrån denna uppsats redogö-

relse är det emellertid klart att Migrationsöverdomstolens avgörande i målet är 

materiellt riktigt. Trots detta är denna materiella riktighet ett orimligt resultat 

då rätten till familjeåterförening nästintill omöjliggörs för många barn i länder 

som Somalia och Afghanistan.  

7.2. Diskussion om förslag på lösningar 

Frågan är därmed hur problematiken enligt ovan ska lösas. Härnedan presente-

ras fyra förslag som mer eller mindre skulle lösa problematiken med barns bris-

tande processbehörighet i ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknyt-

ning. Dessa förslag är, mot bakgrund av vad som har framkommit i denna upp-

sats, sänkt processbehörighetsålder, tillförordnande av en god man för barn i 

utlandet, att nyttja påståendedoktrinen vid dubbelrelevanta rättsfakta och att ha 

en omkastad ansökningsrutin.  

Innan de fyra olika presumtiva förslagen gås igenom härnedan kommer en dis-

kussion om rätten att få juridiskt bistånd i anknytningsärenden. Som genom-

gående har framgått i denna uppsats är rätten till familjeåterförening en juridisk 

djungel med många olika regler och begrepp att hålla ordning på. Trots att 

Migrationsverket har utformat internetbaserade blanketter för att hjälpa famil-

jer att återförenas måste bristen på juridisk hjälp ses som en del av problemet 

för många familjer, kanske särskilt när det kommer till frågan om ställföreträ-

darskap och hur detta bevisas. Som exempel kan frågan ställas; hur många som 

inte är juridiskt skolade vet vad principen om fri bevisprövning innebär? I frå-

gor som rör ställföreträdarskap är det därför anmärkningsvärt att inte offentliga 

biträden förordnas. Detta då det inte finns en klar rättslig reglering om hur be-

visning ska ske eller vem som är ett barns ställföreträdare. I fall där det gäller 

strikta bevisfrågor, exempelvis vid ställföreträdarskapsfrågor, är det anmärk-

ningsvärt att rättsstaten Sverige inte tillhandahåller juridiskt bistånd till dessa 

personer – detta för att skapa en rättssäker process. I fallen som har återgetts i 
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avsnitt 3.2.5. är det tydligt att juridiskt bistånd i form av ett ombud har gjort 

skillnad på myndigheternas bedömningar. I ärende 1 fanns inget ombud var-

efter migrationsdomstolens domskäl löd att de höll med i Migrationsverkets 

bedömning. I ärende 2 och 3 fanns ett ombud och i dessa ärenden fanns i vart 

fall någon form av prövning av bevisningen. Nu är inte tre fall en tillräckligt 

kvantitativ studie för att dra några säkra slutsatser men fallen ger ändock upp-

hov till misstankar om att prövningarna ser annorlunda ut när en sökande före-

träder sig själv i förhållande till om ett juridiskt skolat ombud för sökandens 

talan. Med ovanstående i beaktande torde det i migrationsrättsliga ärenden som 

berör svåra bevisfrågor förordnas ett offentligt biträde – detta för att tillförsäkra 

en sökandes rätt till en rättssäker prövning. 

7.2.1. Sänkt ålder för processbehörighet 

I LVU-mål har lagstiftaren valt att sänka barns processbehörighetsålder till 15 

år.243 Det finns därmed exempel på när barn har tillerkänts processbehörighet i 

svensk rätt. I anknytningsärenden har emellertid inte detta gjorts. Frågan blir 

därmed vad som är syftet med att ha en ställföreträdare vid sin sida när det gäl-

ler ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning i förhållande till 

LVU-mål. Som ovan har nämnts är kärnan i att barn har en ställföreträdare i 

olika processer att tillförsäkra dem en rättssäker process och prövning av deras 

ärenden och mål.244 Detta då barn som huvudregel får anses som en svagare 

part i de flesta mål som de kan delta i. Det torde inte finnas något annat skäl för 

att barn inte annars tillerkänns processbehörighet i alla mål i svensk rätt. Barn 

är de facto mindre världsvana och kan enklare bli utnyttjade och förda bakom 

ljuset och därmed riskera en rättsosäker process. Vidare måste därmed en ställ-

företrädares roll och skyldighet gentemot barnet vara att skydda honom eller 

henne mot rättsosäkra processer och tillse barnets rättsliga behov. Inom LVU-

mål finns det emellertid ibland motstående intressen mellan barnet och barnets 

föräldrar. Av detta skäl har barn tillerkänts processbehörighet från 15 års ålder 

och dessförinnan förordnas som huvudregel det offentliga biträdet för barnet 

även som ställföreträdare. 15 årsgränsen har satts mot bakgrund av att barnet 

ofta är tillräckligt moget för att fatta egna beslut om sin egen tillvaro och fram-

                                                 
243 36 § 2 st. LVU. 
244 Mattsson, 2002, sid. 167. 
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tid. Dessutom, genom närvaron av ett offentligt biträde i LVU-mål för barnen 

tillförsäkras de därmed en rättssäker process och en trygghet att processen går 

rätt till.  

I mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning saknas som huvudregel ett 

offentligt biträde i processen. Att därtill inte uppställa ett krav att det ska finnas 

en ställföreträdare som ansöker å barnets vägnar måste därmed i enlighet med 

ovan anses rättsosäkert. Barnet torde bli den direkt svagare parten i förhållande 

till Migrationsverket och processen torde bli mycket utmanande för ett barn att 

driva på egen hand. Att tillerkänna barn processbehörighet i anknytnings-

ärenden torde stå i strid med vad som får anses vara barnets bästa i dessa fall. 

Lagstiftarens bakomliggande syfte vad gäller utlänningslagstiftningen är att 

hindra att barn exploateras. Det finns en klar risk att personer skulle utnyttja 

barn genom att påstå att dessa är närstående till barnet. Detta genom att ett barn 

därmed kan söka om uppehållstillstånd på egen hand varefter att den påstådda 

närstående personen därefter skulle kunna söka uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till barnet under falska uppgifter, att personen är närstående till 

barnet. Risken att barn exploateras skulle därmed vara överhängande om barn 

som huvudregel tillerkändes processbehörighet i anknytningsärenden och ett 

sådant förslag torde därmed stå i strid med syftet bakom ställföreträdarens roll i 

den svenska utlänningslagstiftningen. Denna risk, att barn skulle exploateras av 

vuxna, är i och för sig väldigt liten att den skulle lyckas. Detta mot bakgrund 

av att den materiella prövningen innehåller en prövning vad gäller anknytning-

en ett barn har till den vuxna – men risken finns dock. Vidare skulle ett förslag 

om att införa processbehörighet för barn i anknytningsärenden vara praktiskt 

svårt att genomföra. Detta då det är svårt att avgöra vid vilken ålder gränsen i 

sådana fall skulle gå. Om man skulle tillerkänna alla barn processbehörighet 

skulle detta ändock fordra att någon annan sökte uppehållstillståndet med an-

ledning av att t.ex. en tvååring rent praktiskt inte själv kan lämna in en ansökan 

om uppehållstillstånd. Problematiken skulle därigenom kvarstå. Idén om att 

tillerkänna barn egen processbehörighet vad gäller ansökningar om uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning torde således vara undermålig.  
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7.2.2. Tillförordnande av god man till barn i utlandet 

Frågan som berördes av Migrationsöverdomstolen i MIG 2009:17 bör istället 

diskuteras. I MIG 2009:17 gav Migrationsöverdomstolen idén om att Sverige 

bör införa möjligheten att förordna en god man till barn som befinner sig i ut-

landet och som saknar en ställföreträdare alternativt till barn som har en ställfö-

reträdare men där denne saknar möjlighet att bevisa ställföreträdarskapet. La-

gen om god man för ensamkommande barn är uppbyggd på så vis att ett barn 

ska få en god man tillförordnad till sig om barnet är i Sverige och saknar legala 

ställföreträdare.245 Frågan är om samma typ av regler skulle fungera väl för 

barn som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning innan inresa till 

Sverige.246 Att det formellt skulle gå att lagstifta om en ny lag där regler om 

gode män ska kunna förordnas för barn som befinner sig utanför de svenska 

gränserna är given – det går. Frågan är emellertid om det skulle vara gynnsamt 

för det enskilda barnet, men även vad de samhälleliga konsekvenserna av detta 

skulle bli. Regeringen framhöll i sin proposition till lagen om god man för en-

samkommande barn att det enbart är ensamma barn som ska få en god man 

tillförordnad till sig.247 Lagen om god man för ensamkommande barn är, enligt 

regeringen, inte tillämplig på barn som anländer till Sverige med en vårdnads-

havare eller annan legal ställföreträdare då vårdnadshavare och andra legala 

ställföreträdare oftast ger barn en tryggare tillvaro än vad okända gode män 

skulle kunna göra. Regeringen framhöll även att de samhälleliga resurserna 

istället borde läggas på de ensamkommande barnen.248 Därför kan det ifråga-

sättas om det vore skäligt att barn som söker om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning tillsammans med en person som utger sig för att vara legal 

ställföreträdare tillförordnas en god man. Vidare, som regeringen framhöll, 

skulle en sådan lagstiftning vara oerhört kostnadskrävande för samhället. Dess-

utom skulle det vara anmärkningsvärt att Sverige som stat utser företrädare för 

barn som inte befinner sig i landet utan i ett annat land. Ett land måste, som 

Migrationsöverdomstolen även har framhållit, ha egna regler om vem som har 

                                                 
245 2 § lagen om god man för ensamkommande barn. 
246 Se 5 kap. 18 § utlänningslagen. 
247 Prop. 2004/05:136 sid. 26. 
248 För en djupare förståelse av regeringens argumentation om regleringen i lagen om 

ensamkommande barn, se avsnitt 2.3.1.1.  
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rätt att företräda ett barn.249 Mot bakgrund av vad som nu har sagts torde ett 

förslag som innebär att Sverige som stat tillförordnar barn i utlandet en god 

man för att på ett formalistiskt vis bekräfta att barnet söker uppehållstillstånd 

på grund av anknytning vara utesluten. Det skulle vara kostnadsineffektivt ur 

ett samhälleligt perspektiv och det skulle innebära att barnet har en legal ställ-

företrädare i Sverige som inte kan sörja för hans eller hennes välbefinnande. 

Vidare är det troligt att det internationella samfundet skulle ifrågasätta Sveriges 

agerande att utse legala ställföreträdare för barn i utlandet. Således torde för-

slaget om att svenska myndigheter ska ha möjligheten att förordna gode män 

till barn i utlandet vara uteslutet. 

7.2.3. Dubbelrelevanta rättsfakta och påståendedoktrinen 

I avsnitt 6.2., som behandlar frågan om dubbelrelevanta rättsfakta, klargörs det 

att om det finns rättsfakta i ett mål som är av avgörande betydelse för den pro-

cessuella prövningen och den materiella prövningen, ska en domstol, i enlighet 

med påståendedoktrinen, acceptera de processuella förutsättningarna som en 

kärande åberopar för att kunna utvinna ett materiellt beslut. Detta under förut-

sättning att påståendet från käranden inte är uppenbart ogrundat. Som har 

nämnts ovan är frågan om en sökandes identitet och släktskapet mellan 

referenspersonen och det sökande barnets och dess påstådda ställföreträdare 

relevant för såväl den materiella frågan i målet (i form av att den sökande 

måste göra sin identitet och anknytningen till referenspersonen klargjord eller i 

vissa fall sannolik) som för den processuella frågan i målet (i form av att ställ-

företrädarskapet i vissa fall kan styrkas genom visat biologiskt släktskap). 

Detta gäller emellertid enbart, enligt MIG 2012:1, när det handlar om en bio-

logisk förälder som söker påvisa sin rätt att företräda sitt biologiska barn. Det 

är alltså i denna situation där Migrationsöverdomstolen har blandat ihop de 

processuella förutsättningarna med de materiella varav det enbart är i denna 

situation som det föreligger dubbelrelevanta rättsfakta. Dubbelrelevanta rätts-

fakta är, enligt ovannämnda domar från Högsta domstolen, ett krav för att en 

kärande/sökande ska kunna nyttja påståendedoktrinen. Detta resulterar således 

i att andra ställföreträdare än biologiska föräldrar till barn faller bort från denna 

diskussion.  

                                                 
249 Se MIG 2009:17 om domicilprincipen. 
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Med denna bakgrund i åtanke torde det stå klart att det råder dubbelrelevanta 

rättsfakta när en biologisk förälder ansöker om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning för sitt barn. Migrationsöverdomstolen blandade ihop de process-

uella förutsättningarna med de materiella i MIG 2012:1 varefter det på denna 

basis torde finnas grund att påståendedoktrinen de facto skulle kunna tillämpas 

i anknytningsärenden. Detta i vart fall när ställföreträdaren är biologisk föräl-

der som söker uppehållstillstånd för sitt biologiska barn. Här ska det även po-

ängteras att det är påståendet om föräldraskapet som torde accepteras av rätts-

tillämparna inom ramen för påståendedoktrinen. Detta då det är denna 

omständighet som har relevans för såväl ställföreträdarskapsfrågan (genom att 

MIG 2012:1 föreskriver en presumtion om att biologiska föräldrar har rätt att 

företräda sina barn) och anknytningsfrågan (genom att det fordrar en anknyt-

ning för att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning).  

Frågan är emellertid vad som kan utgöra ett hinder för detta, alltså vad skulle 

göra ett påstående av en påstådd biologisk förälder om att han eller hon är bio-

logisk förälder och därigenom har rätt att företräda sitt barn för uppenbart 

ogrundat. Högsta domstolen uttalade i NJA 2012 s. 586 att bedömningen av om 

en kärandens påstående om en processförutsättning uppenbarligen saknar 

grund ska företas med utgångspunkt i vad käranden själv har anfört. Tröskeln 

för att ett påstående ska räknas som uppenbart ogrundat torde mot denna bak-

grund vara mycket hög. Således torde det krävas att exempelvis en 19 årig man 

säger att han är biologisk förälder till en pojke som är 16 år för att det, enligt 

påståendedoktrinen, ska anses som uppenbart ogrundat och därigenom inte ska 

accepteras av domstolen.  För det fall ett påstående från en påstådd förälder 

inte är uppenbart ogrundat torde det därmed finnas skäl för rättstillämparna 

inom anknytningsärenden att acceptera det den påstådda föräldern påstår – att 

han eller hon är biologisk förälder till barnet ifråga – och därigenom tillerkänna 

föräldern rätten att företräda barnet i anknytningsärendet. Detta mot bakgrund 

av påståendedoktrinen som blir aktuell på grund av att Migrationsöverdom-

stolen i MIG 2012:1 tillskapade situationen med dubbelrelevanta rättsfakta. 

Risken att detta system skulle missbrukas av bedragare och som skulle nyttja 

barn i syfte att beviljas uppehållstillstånd genom att påstå att denne är förälder 

för ett barn är emellertid liten. Skyddet barn har, mot att exploateras, är att det 
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även i den materiella bedömningen fordras att anknytningen bevisas. Detta 

skydd som barn får genom den materiella prövningen torde vara fullgott då det 

de facto åligger rättstillämparen att undersöka frågan om anknytning inom ra-

men för den materiella prövningen varför risken att barn de facto skulle exploa-

teras på detta sätt minskar. 

Påståendedoktrinen är emellertid ingen heltäckande lösning. Detta då 

Migrationsöverdomstolen i MIG 2012:1 tillskapade situationen om dubbelrele-

vanta rättsfakta enbart vad gäller biologiska föräldrar och deras barn genom att 

sammanblanda processförutsättningar och sakfrågor. Således kan inte 

påståendedoktrinen nyttjas i andra fall än när en biologisk förälder påstår att 

han eller hon är förälder. Således löser påståendedoktrinen enbart en del av 

problemet med barns bristande processbehörighet och problemen med de svå-

righeter vissa ställföreträdare har att bevisa sin rätt att företräda ett barn. Därför 

kommer härnedan ett fjärde förslag på lösning att presenteras som i denna upp-

sats kallas omkastad ansökningsrutin.  

7.2.4. Omkastad ansökningsrutin 

Enligt nu gällande rätt ska den som vill komma till Sverige på grund av an-

knytning initiera ärendet hos Migrationsverket. Det är således personen som 

önskar komma till Sverige som anhängiggör ärendet om familjeåterförening 

hos Migrationsverket. Referenspersonen fungerar således enbart som sökan-

dens anknytning till Sverige. Det är den person som anhängiggör ärendet hos 

Migrationsverket som ska ha processbehörighet. Om det istället skulle vara 

referenspersonen som skulle initiera ärendet om familjeåterförening skulle 

detta innebära att det är han eller hon som måste vara processbehöriga. Om 

referenspersonen är myndig fordrar detta inget problem – då myndiga personer 

i Sverige som regel anses vara processbehöriga. Om det emellertid är ett barn 

som befinner sig i Sverige och som skulle vilja återförenas med ett syskon från 

hemlandet som också är minderårig skulle detta inte vålla några problem ändå. 

Detta mot bakgrund av att barnet har en god man i Sverige i enlighet med 2 § 

lagen om god man för ensamkommande barn. Den gode mannen har enligt 2 § 

lagen om god man för ensamkommande barn en skyldighet att ”[…] i vård-

nadshavarens och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållan-
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den och sköta dess angelägenheter”. Detta betyder att en god man har en rätt att 

företa rättshandlingar och ansöka om förmåner för det barn som han eller hon 

är förordnad till. Om referenspersonen därigenom skulle vara den som 

anhängiggör ärendet om uppehållstillstånd på grund av anknytning för sysko-

net i hemlandet skulle den gode mannen vara den som de facto bekräftar ansö-

kan åt barnet i Sverige. Detta skulle då rent praktiskt kunna ske som när ett 

barn söker asyl, att ställföreträdaren (den gode mannen eller det offentliga bi-

trädet i asylärendet) bekräftar asylansökan enligt 18 kap. 3-4 §§ utlännings-

lagen. Med denna lösning skulle barns bristande processbehörighet inte vara 

något problem utan istället skulle barns rätt till familjeåterförening kunna till-

försäkras utan att svenska processregler skulle sätta stopp för det. Den av 

Europakonventionen stadgade rätten till familjeåterförening skulle även denna 

tillerkännas större betydelse genom detta förslag då det är referenspersonen 

som har en rätt till familjeåterförening enligt konventionen, inte personen som 

söker uppehållstillstånd att komma till Sverige.250 

Förslaget måste dock ställas mot EU-rätten då uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till viss del grundar sig på EU-rättens familjeåterföreningsdirektiv. 

Som har nämnts i avsnitt 4.3. är det upp till de enskilda medlemsstaterna att 

avgöra vem som ska initiera ett ärende om uppehållstillstånd på grund av an-

knytning. Sverige har valt att det är personen i utlandet som ska vara den som 

initierar ärendet hos Migrationsverket och det är därigenom hans eller hennes 

processbehörighet som måste utredas. Familjeåterföreningsdirektivet tillåter 

emellertid tre olika varianter på vem som ska initiera ett ärende hos medlems-

statens myndighet. Antingen ska det vara personen i utlandet som ska ansöka 

om uppehållstillståndet, eller referenspersonen eller så kan medlemsstaterna 

tillåta båda två att initiera ett ärende.251 Det skulle således vara förenligt med 

EU-rätten att ha en omkastad ansökningsrutin, att det är referenspersonen som 

istället ansöker om familjeåterförening. 

Det finns dock en risk att förslaget skulle medföra att barn exploateras och ut-

nyttjas för att en vuxen ska få ett uppehållstillstånd i Sverige. Risken är emel-

lertid minimal då prövningen om vilken sorts anknytning personerna har också 

                                                 
250 Se art. 1 Europakonventionen. 
251 Familjeåterföreningsdirektivet art. 5.1 
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måste utredas i enlighet med 5 kap. 3-3 a §§ utlänningslagen. Enbart det fak-

tum att en annan person sköter det formella anhängiggörandet av ansökan med-

för inte per automatik att personen beviljas uppehållstillstånd i Sverige, den 

materiella prövningen kan fortfarande leda till att ansökan avslås, t.ex. på 

grund av att anknytningen mellan referenspersonen och anknytningspersonen 

är för svag. Således skulle risken att barn utnyttjades av vuxna för att beviljas 

uppehållstillstånd med detta förslag vara minimal genom att det finns andra 

säkerhetsventiler i utlänningslagen som prövas inom ramen för den materiella 

prövningen.  

Mot denna bakgrund skulle detta förslag lösa problematiken med barns bris-

tande processbehörighet och svårigheterna vissa påstådda ställföreträdare har 

med att bevisa sin rätt att föra ett barns talan.  

7.2.4.1. Omkastad ansökningsrutin och Saynabs situation 

I denna uppsats inledning berördes Saynabs situation. Hon är en somalisk 

flicka som ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina i 

Sverige boende morföräldrar. Morföräldrarna uppgav att Saynabs mamma och 

pappa var döda. Om förslaget som ovan har presenterats hade varit verklighet 

när Saynab ansökte om uppehållstillstånd till Sverige skulle den ansökan i vart 

fall ha prövats materiellt. Detta då det hade varit Saynabs morföräldrar som 

hade lämnat in hennes ansökan och därmed initierat densamma. Det hade däri-

genom varit Saynabs morföräldrars processbehörighet som hade varit under 

prövning av Migrationsverket vari detta inte hade varit några problem då mor-

föräldrarna är myndiga. Ansökningen hade alltså prövats materiellt om förfa-

randet hade varit som ovan har föreslagits. Den materiella frågan som ärendet 

hade kretsat kring hade istället för Saynabs processbehörighet varit om anknyt-

ningen Saynab hade till sina morföräldrar hade varit tillräckligt stark för att hon 

skulle beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Saynabs möjlighet till en prövning 

om att återförenas med sina enda levande släktingar hade således med detta 

förslag möjliggjorts.  
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7.3. Vems uppgift att lösa problematiken? 

Migrationsöverdomstolen var tydlig vad gäller hur de anser att problematiken 

med barns bristande processbehörighet ska lösas.252 Domstolen menade att det 

måste ligga på lagstiftaren att åtgärda barns bristande processbehörighet och 

problematiken med att bevisa att en påstådd ställföreträdare de facto har rätt att 

föra ett barns talan. 

Vad gäller förslagen om att barn som ansöker om uppehållstillstånd på grund 

av anknytning ska tillförordnas en god man av svenska myndigheter och om-

kastningen om vem som ska initiera en ansökan om uppehållstillstånd torde 

kräva lagändringar – vilket inte kan företas av någon annan än lagstiftaren. Det 

krävs lagändring då det framgår av 2 § lagen om god man för ensamkommande 

barn att lagen enbart gäller barn som befinner sig i Sverige. Vidare framgår det 

av propositionen till den nya utlänningslagen att regeringen avsåg att 5 kap. 18 

§ utlänningslagen skulle överensstämma med art. 5.1. familjeåterförenings-

direktivet. Däri framkommer det att det ankommer de enskilda medlemssta-

terna att avgöra vem som ska kunna initiera en ansökan om uppehållstillstånd 

på grund av anknytning.253 Således krävs det att lagstiftaren omformulerar 5 

kap. 18 § utlänningslagen för att den omkastade ansökningsrutinen ska kunna 

träda ikraft i Sverige. Det torde även krävas en lagändring för det fall lagstif-

taren skulle vilja tillerkänna alla barn processbehörighet vad gäller ansökningar 

om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Detta då huvudregeln enligt 9 

kap. 1 § föräldrabalken är att barn saknar processbehörighet. 

Förslaget att rättstillämparen bör tillämpa principen om dubbelrelevanta rätts-

fakta och påståendedoktrinen fordrar ingen lagändring. Istället vore det önsk-

värt att Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd i ett ärende för 

att pröva denna legala väg. Det torde dock inte finnas ett krav på att 

Migrationsöverdomstolen de facto meddelar prövningstillstånd, detta då prin-

ciperna redan finns i det svenska rättssamhället genom Högsta domstolens av-

göranden. Det finns inga direkta förbud mot att förvaltningsprocessuella in-

stanser använder sig av Högsta domstolens avgöranden. Rättsprinciperna finns 

                                                 
252 MIG 2009:17. 
253 Prop. 2005/06:72 sid. 51-52. 
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redan varför en användning av Migrationsverket och/eller migrations-

domstolarna av dubbelrelevanta rättsfakta och påståendedoktrinen ligger i linje 

med gällande rätt. Att Migrationsöverdomstolen ändock skulle meddela pröv-

ningstillstånd och därigenom ha möjligheten att fastslå att principerna om 

dubbelrelevanta rättsfakta och påståendedoktrinen har verkan även i ärenden 

och mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning är givetvis önskvärt. 

Särskilt för det fall Migrationsöverdomstolen önskar att utvidga tillämpligheten 

av påståendedoktrinen att gälla även andra situationer än vad denna uppsats 

redovisat för. Ett prejudikat i frågan skulle påminna Migrationsverket och 

migrationsdomstolarna om att denna möjlighet de facto finns.  
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